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Почеци фотографије 1839-1900
АПТРАКТУМ: Преглед историјског развоја фотографије и фотографских техника од 1839. године (када француска академија
наука тај проналазак поклања човечанству), до масовније употребе фотографије почетком XX века.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: фотографија, хелиогравура, дагеротипија, калотипија, феротипија, албуминска фотографија, Архив Југославије.

Прву трајну слику коју можемо сматрати фотографијом израдио је
француски изумитељ и фотограф Ниепс (Joseph Nicephore Niepce) 1826. године и назвао је хелиогравура. Била то је слика на металној плочи снимљена у “камери обскури”. Недуго након настанка прве фотографије започела
је његова сарадња са Дагером (Louis Jacques Mande Daguerre), чији је резултат фотографија названа дагеротипија 1839. године. Француска академија наука је већ исте године (19. августа) признала Дагеру ауторско право
за проналазак фотографије, а француска влада је откупила тај проналазак и
поклонила га човечанству.
Дагеротипије су уникатне слике на стаклу, свака је јединствена, а по
квалитету најотпорнија од свих слика добијених фотографским поступком.
Прве дагеротипије рађене су у приручним фотографским студијима, јер се
на њима нису приказивали људски портрети, већ градови, архитектура, паркови, тргови и др. Једина мана тих фотографија била је изузетна неотпорност на механичка оштећења иако су паковане у мале појединачне кутије, и
њихова примена престаје већ 1855. године.
Дагеротипију је убрзо заменила калотипија Енглеза Талбота (William
Henry Fox Talbot), 1841. године, чији се принцип, снимање негатива и израде позитивских копија са тих негатива, задржао до дан-данас. Сам поступак
примењивао се до 1855. године (као и дагеротипија) када га замењује колодијски негатив и албумински фотографски папир.
Још једна врста фотографије - феротипија, била је веома популарна
од половине XIX до тридесетих година XX века. Фотографија би била готова за неколико минута, а сликало се на самом месту збивања. Рађена је на
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танком гвозденим лиму и била први тип полароид слика. Њу је патентирао
Американац Смит (Hamilton Smith) 1855. године, а у Европу су стигле крајем 1879. године.1
Најранији фотографски албуми настали су заједно са првим фотографијама, и имали су их фотоаматери и колекционари. Њихова популарност
се проширила у другој половини XIX века. На прве странице породичних
албума обично су се улагале фотографије краљевске породице, затим фотографије разних славних личности, а тек након тога породичне фотографије.2
Албуми су постали обавезни део сваког мало бољег салона.
Највећи процват фотографија је доживела са развојем албуминске фотографије. Она постаје јефтинија и доступнија широј јавности. Развијају се
и фотографски атељеи, који подсећају на сликарске. У њима су постојали
разни студијски реквизити: столице, столови, цвеће, књиге, балустраде итд.
Позадине су испрва биле једнобојне, а касније је почело са њиховим осликавањем.

Диздери, Непозната особа, албуминска фотографија, 6,2x10cm, Архив Југославије (АЈ), Збирка фотографија Двор, албум 35/6
Печат Диздеријеве фотографске радње
Диздери, Наполеон III са породицом, албуминска фотографија, 6x10,5cm
АЈ, Збирка фотографија Двор, албум 35/6
1

Архив Југославје у својој збирци фотографија има две феротипије, али их због потребе рестаурације овом приликом нећемо објавити.
2
Један такав албум чува се у Архиву Југославије. Потиче из друге половине XIX века
и налази се у збирци Двор КЈ, 36/5.
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Архив, Часопис Архива Србије и Црне Горе, 1-2, 2003.

Схвативши да постоји изузетна потражња за великим бројем копија
довољно јевтиних да би се поклањале пријатељима и рођацима, Диздери
(Andre Disderi), познати париски фотограф изумео је 1854. године практичан начин смањивања трошкова производње, снимањем осам портрета на
једну плочу и увео у портретну фотографију формат “Carte de visite”.
Нови мали фотмат фотографије величине око 5,5x9,5cm лепио се на
картонске подлоге нешто веће величине, опремљене украсима, именом фотографа, његовим наградама на предњој страни. Уз назив фирме налазио се
цртеж са симболима, анђелчићима, фотографским апаратом, монограмима,
крунама, отиснут на светлој или тамној позадини картона. Фотографије су
снимане у атељеу са обавезним реквизитима као што су балустраде, застори, теписи, постаменти, бицикли, чамци и сл.
О популарности тих фотографија говори и једна анегдота из маја 1859.
године, а везана је за Наполеонa III, који је, крећући се на челу своје армије
која је ишла за Италију, зауставио трупе на Boulevard des Italiens да би ушао
у Диздеријев атеље да се фотографише. Док је император позирао пред фото-апаратом, војска је чекала испред атељеа. Цео помодни и помамни Париз следио је императоров пример тако да је Диздери развио посао и убрзо
постао најбогатији фотограф на свету.3

Надар, Кнез Арсен, албуминска фотографија, после 1889. године, 13x22cm, АЈ,
Збирка фотграфија Двор КЈ, АЈ-ОЗФ/74-40

3

“Надар први пут међу Београђанима” приказ изложбе, НИН, 22. 12. 1978. година.
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У Француској је убрзо из масе стереотипних портретиста почела да се
издваја група фотографа на челу са Надаром (Gaspard Felix Tournachon
Nadar). Оно што је њега чинило значајним и што је значило преокрет у приступању портретисања, били су снимци без декора, без компликованог
инвентара у кадру, без романтичног светлосног штимунга. Његови портрети су директни, реалистични, импресивни у својој једноставности. Портрет
- акт за који му је модел била Сара Бернар, начињен у једно изузетно пуританско време, шокирало је јавност Париза.4 Снимио је прву фотографију из
ваздуха 1885. године, а 1862. начинио серију фотографија Париза, снимајући из балона. Исте године начинио је и прве подземне фотографије, уз
светлост електричног лука у париским катакомбама.
Фотографије формата кабинет уведене су десет година касније, након
појаве формата визитке. То су биле фотографије величине око 16x11cm. И
оне су се лепиле за богато украшене картонске подлоге, на којима су били
отиснути име и адреса фотографа, те награде и признања које је стекао. Те
фотографије су изгубиле на популарности крајем XIX века, мада су се користиле и првих деценија XX века.
Убрзани развој крајем XIX века омогућио је употребу папира величине фото-разгледнице које није требало лепити на подлогу, а фотографије
су се могле смањивати и увеличавати у односу на негатив.
Прву фотографију у боји снимио је Максвел (James Clerk Maxwell)
1861. године. До тада се колорисање радило ручно, четкицом. Фотографије
су акварелски дорађиване и претваране у сликарске минијатуре. Бојени су
одређени детаљи, драперије, позадина, гардероба, а понекад чак и детаљи
лица, бркови или очи.

Клифорд, Енглеска краљица Викторија, после 1861. године, ручно колорисана абуминска фотографија, 6,3x10,3cm, АЈ, Збирка фотографија Двор КЈ, албум 35/6

4

Исто.
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Архив, Часопис Архива Србије и Црне Горе, 1-2, 2003.

Фотографски поступак који и данас користимо настао је 1877. године.
Гудвајн (Gudwin) је први употребио целулоидни филм уместо осетљиве стаклене подлоге негатива. Џорџ Истман (George Eastman) производи 1884. године рол-филм а четири године касније лансира нови тип фотоапарата –
Кодак камеру која има филм од сто снимака. Овај проналазак је довео до
прекретнице у историји фотографије. Компликованост припреме негатива
за фотографије који је захтевао приручни студио замењено је једноставним
проналаском рол-филма. Само фотографисање постаје елегантније увођењем нових лакших фото-апарата, а фотографија постаје доступна свима.

***
Прве вести у Србији о проналаску дагеротипије саопштио је 5. априла
1839. године лист Магазин за художество, књижество и моду, (број 28),
што значи скоро пет месеци пре званичног објављивања изума фотографије.
Вест о првој фотографији код Срба донесена је 12. маја 1840. у листу
Сербске народне новине (број 37) које су излазиле у Пешти. Оне су објавиле
податак да је Димитрије Новаковић обавио снимање Београда: “На посребрениј лист бакра. Снимак тај поднео је он Њ. светлости господару Михаилу Сербие Књазу на дар”.5 Новаковић је знање о фотографији стекао у
Паризу 1839. године кад је Дагер вршио демонстрације дагеротипије.
Почеци фотографије у Срба везују се за Анастаса Јовановића, талботиписту, фотографа, литографа, сликара, дизајнера. Анастас Јовановић је
рођен 1817. године. Од 1832. године са породицом стално је настањен у Београду. У знак захвалности за успешно и брзо резање слова за први буквар,
штампан у крагујевачкој Државној штампарији кнез Милош Обреновић награђује Анастаса Јовановића стипендијом за бечку Академију св. Ане, одсек
сликарства, где Јовановић одлази 1838. године, а већ 1840. учи фотографију. Беч је тада, после Париза, био други центар где се неговала фотографија.
Године 1841. Јовановић је дагеротиписао Кнеза Михаила и све значајне личности српске и црногорске историје тога времена.
Србију и Београд је у периоду од 1860. до 1900. године опслуживало
40 фотографа. Од 1844. године у Београд пристижу први путујући дагеротиписти. Први фотографски атеље на територији данашње Југославије отворио је Иштван Олдал (Istvan Oldal) 1854. године у Зрењанину, а први фотоатеље у Београду код Саборне цркве, отворио је 1860. године Форијан Гантенбајн (Florian Gantenbein) из Швајцарске. Преко пута се налазио атеље
Анастаса Стојановића књажевског дворског фотографа, а недалеко атељеи
Ане Фелдман из Беча, Лазара Лецтера, Панте Христића, Милана Јовановића
и других. У српској провинцији раде фотографи: Јован Влаховић у Пожаревцу, Тодор Илић у Крагујевцу, Петар Аранђеловић у Нишу и др.
5
А. Павловић, Прво снимање Београда дагеротипијом и Димитрије Новаковић, Зборник Историјског музеја Србије, бр. 19, Београд, 1982, 225.
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Полеђина фотографије из атељеа Флоријана Гантенбајна, 6,4x9,8cm, АЈ, Збирка фотографија Двор КЈ, албум 35/6
Лазар Лецтер, Аца Стојановић, 1893, албуминска фотографија, 6,5x10,5cm,
АЈ, Збирка фотографија Двор КЈ, албум 35/6
Полеђина фотографије из атељеа А. Н. Стојановића, 6x10cm, АЈ, Збирка фотографија Двор КЈ, албум 35/6

Почетком XX века највећи број фотографских радњи био је у Београду и то у Кнез Михаиловој улици. Атељеи су се у почетку налазили у
дворишним баракама, касније на мансардама, а први прави фотографски
атеље саградио је дворски фотограф Милан Јовановић. Прва жена уметнички фотограф у Србији била је Мара Богдановић, супруга вајара Томе
Росандића и имала је атеље у Господар Јевремовој улици, где се данас налази Позоришни музеј.6
Крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година XIX века разгледнице постају фотографски хит. Веома су значајне фотографије градова и
предела које се појављују као прве илустроване дописнице, јер многи градови немају старији запис од разгледница које су се појавиле 1893. године.
Уредништво листа Змај, који је уређивао песник Јован Јовановић Змај,
издало је прву разгледницу у Бечу 1870. године. На тој разгледници су ведуте Цариграда на левој и Москве на десној страни. Била је то прва разгледница која је издата у свету.7

6
Каталог изложбе “Фотографија код Срба 1839-1989”, Галерија Српске академије
наука и уметности, Београд 1991, 38.
7
Исто, 50.

60

Архив, Часопис Архива Србије и Црне Горе, 1-2, 2003.

Треба још напоменути да је прва изложба фото-аматера организована
у Београду 1901. године у Градској касини у Београду. Исте године основан
је први клуб фото-аматера у Србији. Михаило Валтровић је приликом отварања ове изложбе рекао: “Лакост и угодност техничког руковања са фотографском справом и поузданост у употреби већ сложеног и спремљеног хемијског фотографског прибора, добавила је фотографији велики број оних
примењача њених, који се иначе њоме служиле не би, пошто немају потребне стучне спреме, ни потребног времена, за самостално вршење приправних радова око фотографисања. Тим начином фотографска справа дошла
је у руке многом научењаку, уметнику, војнику, путнику и пријатељу природе и лепоте, поучне забаве.”8

Долазак Петра I Карађорђевића у Београд, 1904. година, фотографија - разгледница, 13,7x8,6cm, АЈ, Збирка фотграфија Двор КЈ.

Технички развој црно-беле фотографије, Кодак камера и целулоидни
филм омогућили су да се врло брзо прошири круг љубитеља фотографије.
Овим се завршила једна, а почела друга значајна страница историје светске
фотографије.

8

Исто, 38.
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Милан Јовановић, дворски фотограф, Краљ Петар I , 1908. година, албуминска
фотографија, 12,5x20,5cm, АЈ, Збирка фотграфија Двор КЈ, АЈ-ОЗФ/74-8
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