Grecki filozof Arystoteles (384-322 r. p.n.e.)
podczas obserwacji zaćmienia Słońca zauważył,
że światło przechodzące pomiędzy liśćmi
drzewa, tworzy na ziemi obraz zaćmionej
Teoria
gwiazdy. Jest to pierwsza wzmianka o
Camera obscura, łac. ciemnia optyczna;
wykorzystaniu małego otworu do obserwacji
pierwowzór kamery fotograficznej.
Słońca.
Najwcześniejsza wersja tego przyrządu,
XIII w.
pochodząca z czasów starożytnych, to ciemna
Francuz
Arnaud de Villeneuve (1235-1311 r.)
komora, do której światło wnikało przez maleńki
wykorzystał w praktyce wiedzę z traktatu
otwór. Na białej ścianie naprzeciwko otworu
Witelona. Organizował pokazy ruchomych
pojawiał się odwrócony obraz obiektu
obrazów w ciemnym pokoju, rzutując obraz do
znajdującego się przed komorą. Od wieków
technikę tę, chroniącą wzrok , wykorzystywano wnętrza pokoju przez mały otwór. Tym samym
zapoczątkował ideę kina.
do obserwowania zaćmień Słońca.
XV-XVI w.
Camera obscura, w: Encyklopedia Britannica, t. 9,
Zjawisko powstawania obrazu po przejściu przez
Nauka i Technika I, Poznań 2006, s. 61
otwór opisał Leonardo da Vinci (1452-1519 r.)
w pracy „Codex Atlanticus”. Ponadto da Vinci
skonstruował przenośną ciemną komnatę i
wyposażył ją w obiektyw w postaci szklanej kuli
wypełnionej wodą.
XVI w.
Giovanni Battista della Porta (1535-1615 r.)
zaproponował wykorzystanie camery obscury
jako przyrządu dla artystów. Po publikacji jego
dzieła „Magiae Naturalis” do konstrukcji camery
Reinerus Gemma-Frisius (1508-1555), "De Radio
dodano soczewkę skupiającą w otworze oraz
Astronomica et Geometrica", 1545. Pierwszy szkic
lustro wewnątrz camery, ustawione pod kątem
przedstawiający działanie camery obscury.
45 stopni, służące odbijaniu obrazu.

Camera obscura – praktyczne
kompendium

Od każdego obiektu znajdującego się
poza komnatą biegną promienie świetlne. Jeśli
nic nie zakłóca ich biegu, to rozchodzą się po
liniach prostych. Gdy przechodzą one przez
odpowiednio mały otwór, to wewnątrz komnaty
powstaje obraz, którego każda część pochodzi od
dokładnie jednego promienia świetlnego. Im
mniejszy otwór zastosujemy, tym powstały obraz
będzie bardziej ostry choć niestety ciemniejszy.
Otrzymany obraz można także określić jako
rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony.
Spróbujmy porównać ze sobą trzy układy
optyczne - ludzkie oko, aparat fotograficzny
oraz camerę obscurę. W przypadku oka, światło
przechodzi przez pierwszą część skupiającą je,
czyli rogówkę. Tęczówka pozwala regulować
ilość światła przechodzącego dalej przez źrenicę
– im bardziej rozszerzona źrenica, tym więcej
światła dociera do soczewki oka. Obraz który
widzimy, powstaje na siatkówce oka właśnie po
przejściu przez soczewkę o zmiennej
ogniskowej.
Aparat fotograficzny jest zbudowany
bardzo podobnie. Światło wpada do obiektywu –
układu soczewek i przechodzi przez regulowaną
przesłonę która działa analogicznie do źrenicy
oka. Obraz w tym przypadku powstaje na filmie
fotograficznym lub matrycy aparatu.
Najprostszym układem jest camera obscura.
Właściwie nie potrzeba tutaj żadnych soczewek,
wystarczy jedynie otwór – im mniejszy, tym
mniej światła wpadnie do środka. Obraz
powstaje na ściance/ekranie znajdującym się
naprzeciwko otworu zgodnie z zasadami optyki
geometrycznej. Mimo prostej konstrukcji,
camera obscura była (i wciąż jest!)
wykorzystywana w fotografii i malarstwie.
Zarys historyczny
V-IV w. p.n.e.
Chiński filozof Mo-Ti obserwował przejście
światła przez mały otwór w ciemnym
pomieszczeniu. Wynik eksperymentu opisał w
tekście formułującym podstawowe zasady
optyki.
V w. p.n.e.

XVII w.
Francuski filozof, fizyk i matematyk, Rene
Descartes (1596-1690 r.), również opisał camerę
obscurę. W „Dioptryce” (1611 r.) porównał
zaciemniony pokój do oka, dziurkę - do źrenicy,
a soczewkę - do cieczy wodnistej oka.
Kartezjusz zaproponował także wykorzystanie
części oka jako soczewki do camery.
XVII-XVIII w.
Pierwszym malarzem, który wykorzystał camerę
obscurę do pracy, był Johannes Vermeer
(1632-1675 r.). Rzutował on obraz z camery na
płótno, dzięki czemu przed malowaniem mógł
wykonać precyzyjny szkic. Tą techniką stworzył
między innymi „Kobietę z wagą”, „Geografa”,
„Astronoma” czy „Kobietę z naszyjnikiem
pereł”.

J. Vermeer, "Astronom", olej, 1668 r.

Camera pomysłu della Porty

XVI w.
Reinerus Gemma-Frisius (1508-1555 r.) wykonał
pierwszy szkic prezentujący zasadę działania
camery obscury . Przedstawił on bezpieczny
sposób obserwacji zaćmienia Słońca przy użyciu
ciemnej komnaty.
XVII w.
Johanness Kepler (1571-1630 r.) jako pierwszy
użył nazwy „camera obscura” w opublikowanej
w 1604 roku pracy „Astronomiae pars optica”.
Zaproponował także przenośną camerę w formie
namiotu .

XVII-XVIII w.
Johann Zahn (1641-1707 r.) i George Friedrich
Brander (1713-1783 r.) pracowali nad
przenośnymi camerami ułatwiającymi
malowanie i rysowanie artystom.
Wykorzystywano je przede wszystkim w
rysunku architektonicznym. W XIX wieku
wynaleziono camerę lucidę (łac. jasna komnata),
która zastąpiła camerę obscurę w pracowniach
artystów.

Wykorzystanie camery lucidy

Camera obscura w formie namiotu

XVIII w.
Johann Heinrich Schulze (1687-1744 r.) w 1727
roku jako pierwszy uzyskał obraz na materiale
światłoczułym, ale nie udało mu się go utrwalić.
Brakowało do tego odpowiedniego zestawu
substancji chemicznych. Jego praca była jednak
znaczącym krokiem w kierunku powstania
fotografii.
XVIII w.
William Cheselden (1683-1752 r.) w 1733 roku
opublikował „Anatomię ludzkiego ciała” Mirek Kołodziej, Kraków, wrzesień 2013 r.

pierwszą książkę, w której rysunki były
wykonane z użyciem camery obscury.
XIX w.
Thomas Wedgwood (1771-1805 r.) i Humprey
Davy (1778-1829 r.) przeprowadzali własne
próby tworzenia fotografii. W 1816 roku
opublikowali artykuł „Sprawozdanie z metody
kopiowania obrazów na szkle i tworzenia profili
światłem na azotanie srebra”, w którym jako
pierwsi zaproponowali wykorzystanie camery
obscury w fotografii.
XIX w.
W 1826 roku Joseph Nicephore Niepce
(1765-1833 r.) jako pierwszy utrwalił fotografię.
„Widok z okna Le Gras”, wykonał przy użyciu
camery obscury. Wraz z Louisem Daguerre'm
(1787-1851 r.) Niepce udoskonalił proces
fotochemiczny wykorzystując związki srebra,
jodu, rtęci i sól kuchenną. Na początku 1839
roku Daguerre wynalazł model aparatu –
dagerotyp.

prostokąt, w którym umieścimy otworek naszej
camery.

Gdy zakleimy oba prostokąty, pozostaje nam do
zaklejenia jedynie górna ścianka pudełka
(zamykanie).
W ściance naprzeciwko otworka wycinamy
większy prostokąt – umieścimy w nim matówkę
naszej camery.

Dla uzyskania lepszego obrazu, proponuję zrobić
dodatkowy „kołnierzyk” do naszej kamery.
Kawałkami kartonu obklejamy nasze pudełko na
około po stronie matówki.
J.Niepce, „La cour du domaine du Gras (Widok z okna w
La Gras)”, camera obscura, 1826 r. Pierwsza na świecie
utrwalona fotografia.

Zrób to sam

W kawałku aluminium (wyciętego np. z puszki)
robimy małą dziurkę za pomocą igły. Im
mniejszy otwór uzyskamy, tym obraz powinien
być bardziej ostry.

Camera obscura z pudełka
Do zbudowania prostej camery obscury
wykorzystamy kartonowe pudełko. Potrzebne
również będą: kawałek aluminium (np. z puszki
po napoju), kalka kreślarska, igła, taśma klejąca,
nożyczki i kawałek kartonu.
Gotowa camera daje najlepszy obraz w
słoneczny dzień. Na początek spróbuj patrzeć w
różne miejsca – zmiana obrazu jest łatwiejsza do
wychwycenia dla oka. Jeśli obraz jest ciemny
spróbuj delikatnie powiększyć otwór.
Aluminium przyklejamy od wewnątrz pudełka
Dodatkowo można nakryć się kocem lub
tak, by otworek znalazł się na środku mniejszego ciemnym materiałem by ograniczyć ilość światła
wyciętego prostokąta.
wpadającego do camery od strony matówki.

Zaczynamy od obklejenia pudełka w taki sposób,
by światło nie dostawało się do środka od jego
spodu i boków. Górę pozostawiamy nie
zaklejoną.

Kalkę kreślarską przyklejamy od wewnątrz do
większego wyciętego wcześniej prostokąta.
Będzie to nasza matówka – właśnie na kalce
zaobserwujemy powstały obraz.

W jednej ze ścianek bocznych wycinamy mały

Pamiętaj, że obraz który powstaje na matówce
jest odwrócony!
Camera obscura w twoim pokoju
Sposobem na zrozumienie, czym jest
camera obscura, jest znalezienie się w jej
wnętrzu, w dosłownym znaczeniu tego
stwierdzenia. Zachęcam cię do wykonania
Mirek Kołodziej, Kraków, wrzesień 2013 r.

własnej ciemnej komnaty w twoim domu.
Do wykonania eksperymentu
potrzebujesz grubego kartonu lub ciemnej folii
oraz taśmy klejącej. Wybierz w swoim
mieszkaniu pomieszczenie z oknami
zorientowanymi tak, by w ciągu dnia jak
najwięcej światła dostawało się do środka. Warto
wybrać pokój z oknami wychodzącymi na
ruchliwe miejsca (ulica, boisko, parking). Karton
z otworkiem umieść w środkowej części okna.
Pozostałe okna zasłoń roletami, kartonami,
ciemną folią. Zaklej także okno, na którym
ulokujesz otworek. Początkowo zrób mały
otwór, rzędu jednego centymetra. Następnie
zamknij drzwi, zgaś wszystkie światła, wyłącz
świecące ekrany. Popatrz na ścianę naprzeciw
okien. Jeśli nie dostrzegasz obrazu lub jest on
niewyraźny, stopniowo powiększaj otwór aż
uzyskasz zadowalający efekt.

Zetrzyj wybrzuszenie papierem ściernym.
Otrzymasz mały otwór.

Przyklej aluminium do puszki od wewnątrz.
Otwór w blaszce powinien znaleźć się na środku
otworu puszki.
Zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym z otworkiem
zamiast obiektywu. Na fotografii Brama Floriańska w
Krakowie, w tle Kościół Mariacki.

Obraz jaki powstał w moim pokoju, po przejściu przez
otworek w kartonie przyklejonym do okna.

Aparat z dziurką zamiast obiektywu
Do wykonania doświadczenia konieczne jest
posiadanie aparatu z możliwością zmiany
obiektywu. Na początek polecam zabawę z
aparatem cyfrowym dla szybkiego podglądu
efektu, chociaż zachęcam do wypróbowania
otworkowego „obiektywu” także w aparatach na
kliszę. Przydatny jest także pierścień pośredni
dla obiektywów niestandardowych (tzw. M42),
choć nie jest niezbędny. W dużym kawałku
aluminium wykonujemy igłą nakłucie. Po
drugiej stronie blaszka powinna się wybrzuszyć.
Wybrzuszenie ścieramy papierem ściernym – w
efekcie powstaje mała dziurka. Blaszkę
obcinamy i przyklejamy do korpusu aparatu (lub
do pierścienia pośredniego) w taki sposób, by
światło wpadało do środka tylko przez dziurkę.
Najłatwiej wykorzystać do tego doświadczenia
okrągły spód puszki po napoju – jego wielkość
zwykle jest zbliżona do wielkości obiektywu.

Gotowy aparat z „otworkowym” obiektywem.

Zdjęcie wykonujemy przy dużej wartości ISO, w
przypadku fotografii analogowej należy użyć
filmu o dużej czułości. Prawdopodobnie czas
naświetlania będzie i tak relatywnie długi –
warto skorzystać z wagi świetlnej. Parametr
który nie ulega zmianie w przypadku tego
doświadczenia do przysłona – jej wartość zależy
od wielkości otworka.

Aparat otworkowy
Camera obscura może być wykorzystana jako
analogowy aparat fotograficzny. Do uzyskania
dobrego odwzorowania obrazu camera powinna
mieć kształt prostopadłościanu. Imponujące
efekty można uzyskać, gdy nasz aparat
otworkowy będzie miał kształt walca.
Przygotuj: puszkę (np. po kawie, kakao),
dodatkowe aluminium z puszki, igłę, taśmę
izolacyjną, nożyczki, papier ścierny.

W połowie wysokości puszki wytnij otwór
wielkości paznokcia kciuka. Brzegi otworu
zabezpiecz taśmą.

Za pomocą igły wgnieć kawałek aluminium by
uzyskać wybrzuszenie z drugiej strony.

Naklej na siebie kilka warstw taśmy, by nie
przepuszczała światła. Całość przyklej na
wycięciu otworu w puszce.

By wykonać zdjęcie, wystarczy umieścić
wewnątrz puszki papier światłoczuły, odsłonić
otwór na czas naświetlania i wywołać papier.
Kluczem do sukcesu, jak w przypadku
klasycznej fotografii, jest właściwy pomiar
światła. W swojej pracy posługuję się aparatem
cyfrowym z wbudowaną wagą świetlną, a także
starym radzieckim światłomierzem. Zbyt długie
naświetlanie spowoduje prześwietlenie zdjęcia
i w rezultacie zobaczymy na negatywie czarną
plamę. Zbyt krótka ekspozycja powoduje
niedoświetlenie zdjęcia i rejestrację jedynie
jaśniejszych części fotografowanego obiektu lub
wręcz jego brak na negatywie. Znalezienie
złotego środka sprawi, że zdjęcie stanie się
czytelne. Gdy naświetlamy na zewnątrz, warto
pamiętać że w ciągu dnia światło się zmienia.
Podczas naświetlania słońce może kilkakrotnie
się chować i wyłaniać zza chmur, co sprawi, że
pomiar światła będzie niedokładny.
Dobór odpowiedniego kadru nie jest łatwy. Jeśli
wykonujemy zdjęcie danym aparatem po raz
pierwszy, jesteśmy zmuszeni do
eksperymentowania. Z czasem zyskujemy
Mirek Kołodziej, Kraków, wrzesień 2013 r.

jednak doświadczenie i uczymy się patrzeć tak,
jakbyśmy sami byli zamknięci w camerze, a
świat oglądali jedynie przez otworek. Warto
ustawiać aparat w miejscach niedostępnych
osobom postronnym, by uniknąć uznania go za
śmieć lub jego przesunięcia, powodującego
poruszenie na naświetlonym obrazie.
Etap wywoływania odbywa się w absolutnej
ciemności. Pierwszym wyzwaniem jest
wyciągnięcie papieru światłoczułego z camery.
Naświetlony obraz - zwany „utajonym” pozostaje dla oka niewidoczny aż do momentu
rozpoczęcia serii kąpieli chemicznych.
Wykorzystuje się do nich cztery typy substancji:
1) wywoływacz, którego zadaniem jest
wydobycie obrazu utajonego z naświetlonego
materiału fotograficznego, by stał się widoczny
dla naszego oka
2) przerywacz, który zatrzymuje działanie
wywoływacza
3) utrwalacz, który zapobiega dalszemu
naświetlaniu materiału i zachowuje wywołany
obraz
4) wodę, którą spłukujemy wszystkie substancje
jakie pozostały na materiale.

Efekt końcowy - zdjęcie po zeskanowaniu, komputerowym
odwróceniu kolorów i odbiciu obrazu w poziomie.

Przygotowane odczynniki

Każdy odczynnik zaczyna działać we właściwej
sobie temperaturze, którą należy sprawdzić
jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Czas
oddziaływania na papier światłoczuły zależy od
rodzaju odczynnika. Zbyt długa lub za krótka
kąpiel w danym odczynniku psuje zdjęcie.
Przykładowo, gdy zbyt długo trzymamy
fotografię w wywoływaczu, stanie się ona
przewołana, czyli przesadnie zaczerniona. Po
ukończeniu wywoływania zostawiamy materiał
do wyschnięcia. Gotowe zdjęcie jest negatywem
- lustrzanym odbiciem z odwróconymi kolorami
(im punkt jest jaśniejszy w rzeczywistości, tym
bardziej czarny będzie na negatywie). By
otrzymać pozytyw, czyli obraz z właściwymi
kolorami i orientacją obrazu, możemy dany
materiał zeskanować i przekształcić cyfrowo.

Fotografia otworkowa z Ogrodu Doświadczeń im.
Stanisława Lema w Krakowie

Fotografia otworkowa z Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie
Po zakończeniu wywoływania

*Materiał powstał na bazie autorskiej wystawy fotografii
otworkowej „Obraz utajony” wystawianej w Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie w lipcu i sierpniu 2013 r.

Mirek Kołodziej, Kraków, wrzesień 2013 r.

