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Pirms fotogrāfijas

Bija zināms par: 
• iespēju projicēt attēlu 
• vielām, kas ir jūtīgas pret gaismu 



Johans Henrihs Šulcs 
Johann Heinrich Schulze  

(vācu zinātnieks)

Eksperimentēja ar gaismjūtīgiem materiāliem, 
kā piem. sudraba nitrāts. 
Nozīmīgākais atklājums – šīs vielas 
mijiedarbojas ar gaismu, nevis siltumu.



Johans Henrihs Šulcs 
Johann Heinrich Schulze  

(vācu zinātnieks)

 
eksperimenta demonstrācija



Camera obskura 
(tumšā istaba)



Pirmā fotogrāfija 
Žozefs Nisefors Njepss 

aptuveni 1825.-27.g  
 

8 h ekspozīcija, Heliogrāfija



Luijs Dagērs 
	Louis-Jacques-Mandé	Daguerre		 

 

Kopā ar Njepsu veica eksperimentus 
1839. g. radija Dagerotipijas foto procesu 



Pirmā fotogrāfija, kurā redzams cilvēks  
Luijs Žaks Mandē Dagērs  

1839.g 
 

10 min. ekspozīcija, Dagerotipija



Portrets un ietvars 
 

Dagerotipija kļuva populāra portrets uzņēmumiem, radās fotosaloni.  
 

Dagerotipija



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots	  
	William	Henry	Fox	Talbot	  

 

Eksperimentēja ar gaismjūtīgiem 
materiāliem, turpināja priekšgājēju iesākto 
mēģinot nofiksēt attēlu.  
1839. g. radija Kalotipijas foto procesu, jeb 
pazīstamu, kā Talbota procesu. 



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots  
1839.g 

 

Buckler	Fern	
fotogramma, Kalotipija 



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots  
1835.g 

 

Pirmā Anglijā uzņemtā fotogrāfija, Kalotipija  
(negatīvs)



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots  
1835.g 

 

Pirmā Anglijā uzņemtā fotogrāfija, Kalotipija  
(pozitīvs)



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots  
1939.g 

 

Aptuveni stundu gara ekspozīcija, Kalotipija



Viljams	Henrijs	Fokss	Talbots  
1844.g 

 

“Kāpnes”,	Kalotipija	



Frederiks Skots Arčers 
Mitrā kolodija fotoplate, jeb ambrotips, 1851. g.  

 

Roger Fenton (British, 1819-69) Photographic Van 1854, salted paper print from wet collodion negative,  
courtesy Victoria and Albert Museum from In Perpetuity by Elizabeth Martin  

 



Ričards Medoks 
Sausās želatīna stikla plates, 1879. g.  

 

Nebija nepieciešams attīstīt uzreiz un palielinājās gaismjūtība  
 



Pēc fotogrāfijas radīšanas



Studijas	aprīkojums	līdz	19.	gs.	nogalei.	
Ilgo	ekspozīciju	dēļ	tika	izmantoti	dažādi	paņēmieni	un	rīki,	lai	
cilvēka	figūru	noturētu	nekustīgu	vienā	pozīcijā.





19.	gs.	bija	raksturīgi	fotogrāfijā	iemūžināt	mūžībā	aizgājušus	ģimenes	locekļus,	it	īpaši	
bērnus,	jo	mirstības	līmenis	bija	augsts.





Rodžers	Fentons 
	Roger	Fenton  
1819	-	1869  

 

Britu fotogrāfs, praktizēja tādus žanrus, kā arhitektūra, 
ainava, klusā daba, portrets un reportāža. 

Pirmais fotogrāfijā dokumentēja kara ainas.



Roger	Fenton 
Bolton	Abbey,	1854

Albumīna druka



Roger	Fenton,	Wharf	and	Pool,	Below	the	Strid,	1854



Roger	Fenton,	The	Valley	of	the	Shadow	of	Death,	1855



Roger	Fenton,	William	H.	Russell,	Times	War	Correspondant,	Crimea,	1855



Roger	Fenton,	Still	Life	with	Fruit	and	Decanter	(1860,	Albumen	print) 



Džūlija	Mārgareta	Kamerona	  
	Julia	Margaret	Cameron	  

1815	-	1879  
 

Indiešu izcelsmes britu fotogrāfe.  
Viena no nozīmīgākajām 19. gs. portretistēm. 
Eksperimentēja ar mākslīgo apgaismojumu. 
Raksturīgs “mīksts” fokuss.



Džūlija	Mārgareta	Kamerona	  
	1864.	–	67.  

Albumīna druka



Džūlija	Mārgareta	Kamerona	  
	  

“Ellen	Terry	at	Age	Sixteen”, Albumīna druka, 1864/1875



Džūlija	Mārgareta	Kamerona	  
	1864.	–	67.  



Džūlija	Mārgareta	Kamerona	  
	1864.	–	67.  

Džona	Heršela	portrets  



Gustavs	Lī	Greis 
	Gustave	Le	Gray	  
1820	-	1884  

 

Franču fotogrāfs 
Lielākais mantojums ir viņa jūras skatu 
fotogrāfijas. Viens no pirmajiem un labākajiem 
meistariem, kas spēja iemūžināt savās fotogrāfijās 
arī debesis, jo kolodija process ir īpaši jūtīgs pret 
zilo krāsu un bildēs tās parasti parādās baltas.  



The	Tugboat,	1856



The	Brig,	1856



The	Great	Wave,	1857



Metju	Breidijs 
	Mathew	Brady 
1822	-	1896  

 

Viens no pirmajiem ievērojamiem Amerikas fotogrāfiem.  
Pazīstams ar fotogrāfijām, kurās dokumentējis Pilsoņa 
karu. 
Fotografējis vairākus Amerikas prezidentus, vairākas 
reizes Abrahamu Linkonu. 



Abraham	Lincoln,	President,	U.S.	by	Mathew	B.	Brady	(1860-65)



1864. Mathew B. Brady, Abrahama Linkolna portrets 
 
 

Portreta kopija uz 5 dolāru naudas zīmes 
 
 



Battle	of	Gettysburg	by	Mathew	B.	Brady	(1863)



Kustība



Leland Stanford sadarbojoties ar Eadweard	Muybridge 
  





Eadweard	Muybridge 
	Edvards	Maibridžs  

1830	-	1904  
 

Angļu izcelsmes fotogrāfs.  
Lielāko dzīves daļu pavadījis ASV. 
Kustīgo attēlu pionieris un vairāku, ar 
fotogrāfiju saistītu, tehnoloģisko aspektu 
izgudrotājs.



Eadweard	Muybridge,	First-Order	Lighthouse	at	Punta	de	los	Reyes,	Seacoast	of	California,	296	Feet	Above	Sea,	1871.



Eadweard	Muybridge,	The	Ramparts,	Funnel	Rock,	Hole	in	the	Wall,	Pyramid,	Sugar	Loaf,		
Oil	House,	and	Landing	Cove	on	Fisherman’s	Bay,	South	Farallon	Island,	1871.



Eadweard	J.	Muybridge	-	Valley	of	the	Yosemite,	from	Rocky	Ford.	No.	4,	1872.



Eadweard	Muybridge,	Bridge	on	the	Puerto	Bello,	Panama,	1875  
Albumen	silver	print



Eadweard	J.	Muybridge.	Cockatoo	Flying:	Plate	762	from	Animal	Locomotion.	1884-86



Peter	Henry	Emerson  
	Pīters	Henrijs	Emersons  

1856	-	1936  
 

Kubā dzimis Angļu fotogrāfs un rakstnieks.  
Pazīstams dēļ savām ainavām un portretiem, 
kuros attēloti darba ļaudis un vienkāršā 
darba ikdiena.  





"Ricking	the	reed",	from	Emerson's	first	photographic	album	Life	and	Landscape	on	the	Norfolk	Broads,	1886



'Coming	Home	from	the	Marshes'.	Platinum	Print.	From	Life	and	Landscape	on	the	Norfolk	Broads,	1886



’The	Old	Order	and	the	New'	1886



’	Gathering	Water-Lillies	'	1885-86



’The	bridge’	sērija	-	Marsh	Leaves,	1890	



’The	Snow	Garden’	sērija	-	Marsh	Leaves,	1890



’	The	Lonely	Fisher	'	sērija	-	Marsh	Leaves,	1890



Pirms fotogrāfija iekustējās, tā sakustināja 
sabiedrību uz jaunu pieredzi.  



André-Adolphe-Eugène	Disdéri 
	Andre	Ādolfs	Jūdžins	Disderi  

1819–1889  
 

Ieviesa “Cartes de visite”  

Dēļ cartes de visit sākās fotogrāfiju apmaiņa 
un tirdzniecība, radās fotoalbūmi un kartiņu 
kolekcijas. 
Kartiņas izmērs bija līdzīgs kā mūsdienu 
vizītkartes izmērs.



André	Adolphe	Eugène	Disderi,	José	Manuel	Hidalgo1860



Queen	Victoria,	c.1887,	John	C.	Murdoch,	Science	Museum	Group	collection



Francis	Frith  
	Francis	Fričs 
1856	-	1936  

 

Angļu fotogrāfs, darbojās Liverpūlē, kur bija 
viens no Liverpūles fotogrāfu sabiedrības 
izveidotājiem.  
Nodarbojās ar ceļojuma fotogrāfiju.  



Francis	Frith,	The	Approach	to	Philae,	c.	1857








