


Camera obscura (łac. ciemna komnata) – prosty 
przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty 
obraz. Pierwowzór aparatu fotograficznego

Camera obscura bywa nazywana również ciemnią 
optyczną lub kamerą otworkową.





Leonardo da Vinci (ur. 1452, zm. 1519) – włoski renesansowy malarz, 
rzeźbiarz, architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, 
wynalazca, geolog, filozof, muzyk, pisarz.

Leonardo często był opisywany jako archetyp „człowieka renesansu”. 
Powszechnie uważa się go za jednego z największych malarzy wszech 
czasów i za najwszechstronniej utalentowaną osobę w historii. To właśnie 
talent malarski przysporzył Leonardowi największej popularności. Dwie 
z jego prac, Mona Lisa i Ostatnia Wieczerza, zajmują czołowe miejsca 
na listach najsławniejszych dzieł malarstwa. Równie wielkie znaczenie w 
historii sztuki ma szkic Leonarda Człowiek witruwiański. 

Jako inżynier, Leonardo tworzył projekty wyprzedzające jego czas, 
opracowując koncepcje śmigłowca, czołgu, wykorzystania podstaw tektoniki 
płyt, podwójnego poszycia burt statku i wiele innych innowacji. Względnie 
mała liczba jego pomysłów została wcielona w życie za jego czasów. 

















Louis Jacques Mandé Daguerre (ur. 1787, zm. 1851 e) – francuski malarz, scenograf. 
W 1839 ogłoszony został wynalazcą fotografii

Joseph Nicéphore Niépce (ur. 1765, zm. 5 lipca 1833) – francuski fizyk i wynalazca. 
Jeden z wynalazców fotografii (a dokładniej techniki dagerotypii).





Zainteresowany ideą utrwalenia obrazów uzyskiwanych za pomocą urządzenia 
camera obscura, Daguerre poznał Josepha Nicéphore’a Niépce’a, który co 
najmniej od lat 20. XIX (a może i od końca XVIII wieku) prowadził badania 
w tym kierunku. Niépce pokrywał metalową płytkę specjalnymi substancjami i 
wystawiał ją na działanie światła, a następnie polewał rozpuszczalnikiem. Ok. 
1827 otrzymał najstarsze dziś znane zdjęcie – widok z okna. Metoda ta, nazwana 
przez niego heliografią, była jednak bardzo niedoskonała i wymagała naświetlania 
trwającego 8 godzin. W 1829 Niépce wszedł w spółkę z Daguerrem, jednak już 
4 lata później Niépce zmarł. Daguerre kontynuował prace nad nową techniką, 
wykorzystując do pokrywania płyt jodek srebra. W 1835 odkrył zjawisko obrazu 
utajonego, co pozwoliło mu na znaczne skrócenie czasu naświetlania. W 1838 
opatentował wynalazek.

Na początku 1839 wynalezienie dagerotypu, jak nazwano tę metodę, zostało 
ogłoszone w biuletynie Francuskiej Akademii Nauk. 
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William Henry Fox Talbot (ur. 1800, zm. 1877) – angielski archeolog, chemik, 
botanik, lingwista, matematyk. Jest najbardziej znany jako pionier fotografii czarno-
białej – był wynalazcą procesu negatywowego, który umożliwił wykonywanie 
wielu kopii (w przeciwieństwie do dagerotypu, który nie dawał takich możliwości). 
Wniósł znaczny wkład w upowszechnienie się fotografii jako formy sztuki 
(fotografika).







Kalotypia (z gr. καλός „piękny” i τύπος „odcisk”, znana również jako 
talbotypia) – pierwsza fotograficzna technika negatywowa, opatentowana 
przez jej wynalazcę, Williama Foxa Talbota, w 1841 roku. Stosowana była 
w latach 40. i 50. XIX wieku. 

Papier pokryty światłoczułymi halogenkami srebra zostaje naświetlony w 
aparacie, a następnie wywoływany, dzięki czemu obraz utajony staje się 
widoczny. Z tak przygotowanego negatywu (kalotypu) wykonywane są 
odbitki – w XIX wieku w zasadzie wyłącznie były to odbitki na papierze 
solnym. Idea kalotypii – wykonywanie negatywu pozwalającego na 
otrzymanie wielu pozytywów (odbitek) – stała się podstawą dalszego 
rozwoju fotografii.











James Clerk Maxwell opracował w 1855 roku podstawy teoretyczne 
fotografii barwnej i jako pierwszy zaczął eksperymentować z 
rejestrowaniem barwnych obrazów. W 1861 roku brytyjski fotograf 
Thomas Sutton pracując na zlecenie Maxwella wykonał pierwszą projekcję 
barwną przedstawiającą wielokolorową wstążkę, zdjęcie to znane jest jako 
Tartanowa wstążka (ang. Tartan Ribbon)[1].

Louis Ducos du Hauron wykonał w 1877 roku kolorową fotografię 
francuskiego miasteczka Agen. Zdjęcie Louisa Ducosa du Haurona uważa 
się za pierwszą fotografię barwną. W 1907 roku bracia Lumière wynaleźli 
płyty do zdjęć w barwach naturalnych – autochrom.









George Eastman (ur. 1854, zmarł 1932) – amerykański przedsiębiorca 
współzałożyciel przedsiębiorstwa Eastman Kodak oraz Eastman Chemical. 
Propagator błony fotograficznej, dzięki której spopularyzował fotografię 
i która była podstawą do stworzenia kliszy filmowej w 1888 przez Louisa 
Le Prince’a. Nie był wynalazcą błony fotograficznej, jak powszechnie się 
twierdzi. Jej twórcą był pastor Hannibal Goodwin.





W 1886 przedsiębiorstwo przedstawiło swój pierwszy aparat fotograficzny  – Eastman 
Detective Camera. Latem 1888 pojawiły się na rynku aparaty marki KODAK, 
a w tym legendarny Kodak No.1.

Decydującym wkładem Eastmana w rozwój fotografii było otwarcie na rynek masowy, 
poprzez umiejętną politykę handlową. Sprzedaż aparatów fotograficznych powiązana została 
z serwisem. Wedle zasady, która była jednocześnie handlowym sloganem: „You Press the 
Button, We Do the Rest” – „Naciskasz spust, a my robimy resztę”.
Po naświetleniu materiału, którym był film zwijany, na którym mieściło się nawet do 100 
zdjęć, klient mógł zwrócić aparat do sklepu, gdzie film był wywoływany, robione były 
odbitki i do aparatu ładowano nowy film.

Nazwa marki handlowej KODAK została również wymyślona przez Eastmana. 
W założeniach miała to być nazwa wpadająca w ucho i w żadnym razie nie przypominająca 
brzmieniem nazw europejskich. Jej inspiracją miał być dźwięk spustu migawki w 
pierwszych konstrukcjach.
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Pierwsze aparaty cyfrowe zostały wynalezione w roku 1975 przez inżyniera firmy 
Kodak Stevena Sassona. 
W pierwszej cyfrówce, a dokładniej w jej prototypie, Kodak wykorzystał elementy, 
które były w owych czasach doskonale znane. W jednym urządzeniu połączono 
obiektyw, przenośny magnetofon na kasety analogowe, dużą ilość baterii (aż 16 
sztuk!), a także matrycę CCD oraz obwody cyfrowe i analogowe. Zapis pierwszych 
zdjęć cyfrowych trwał długo, gdyż odbitka zapisywana była na kasecie magnetycznej, 
a wyświetlała się na ekranie komputera.
Pierwszy aparat cyfrowy przypominał z daleka projektor. Duży, ciężki (3,6 kg), 
metalowy, z dziwną skrzynką na dole. 
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