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Įvadas
2019 m. rugsėjo 4–6 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje – Fotografijos muziejuje
Šiauliuose – surengtas pirmasis Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas,
kuriame dalyvavo su fotografija dirbantys įvairių sričių specialistai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos,
Suomijos, Italijos ir Ukrainos.
Fotografijos saugomos daugelio Lietuvos ir pasaulio muziejų, archyvų ir bibliotekų
fonduose. Keletą dešimtmečių nuo fotografijos išradimo, ypač XIX a., jos technologija buvo
nuolat tobulinama, fotografijų gamybai buvo ieškoma naujų medžiagų ir metodų, todėl šiandien
iškyla nemažai sunkumų juos identifikuojant ir aprašant, pasirenkant saugojimo ir konservavimo
strategijas – trūksta metodinės medžiagos, unifikuotos terminijos, praktinių įgūdžių. Tarptautinis
senųjų fotografijos technologijų simpoziumas Fotografijos muziejuje surengtas siekiant suvienyti
įvairių sričių specialistus, kurie sprendžia šias aktualias fotografijos paveldo saugojimo
problemas.
Pirmajame susitikime Fotografijos muziejuje fotografijos tyrinėtojai, saugotojai,
restauratoriai, fotografai, senųjų fotografijos technikų meistrai ir edukatoriai 3 dienas gilinosi į
įvairius senųjų fotografijos procesų tyrimo, identifikavimo, klasifikavimo, saugojimo,
konservavimo, pritaikymo ir populiarinimo klausimus, aptarinėjo problemas, keitėsi patirtimi ir
informacija. Simpoziumo programa buvo sudaryta iš 2 dalių – teorinės konferencijos ir praktinių
dirbtuvių.
Konferencijoje įvairiais aspektais buvo pristatyti Nacionalinio M. K. Čiurlionio
muziejaus (pranešėja Vaida Sirvydaitė-Rakutienė), Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos
muziejaus (Vilija Ulinskytė-Balzienė), Suomijos fotografijos muziejaus (Laura Salas (Laura
Sallas) ir Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus (Lauma Lanceniecė (Lauma Lanceniece)
fotografijų rinkiniai, aptarta senųjų fotografijos procesų tyrimo problematika, atskiri procesai
(Gintas Kavoliūnas, Radoslavas Bžozovskis (Radosław Brzozowski), pasidalyta senųjų
fotografijų konservavimo patirtimi Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centruose (Vita Andrulienė, Žydrė Petrauskaitė, Vilma Šileikienė, Eglė
Piščikaitė), pristatyta senųjų fotografijos procesų interpretacijos patirtis Lietuvos nacionalinio
dailės muziejaus edukacinėje veikloje (Daiva Banikonienė, Povilas Šnaras). Dauguma
konferencijos pranešimų straipsnių publikuojama šiame leidinyje.
Dviejų dienų teorinį-praktinį seminarą apie XIX ir XX a. fotografijos medžiagas ir
procesus vedė Turino universiteto profesorė, privataus senųjų fotografijų restauravimo ir
konservavimo centro Romoje įkūrėja dr. Sandra Marija Petrilio (Sandra Maria Petrillo, Italija).
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Seminaro dalyviai turėjo išskirtinę galimybę pasinaudoti vienos iš žymiausių pasaulyje Italijos
fotografijos konservavimo mokyklos patirtimi ir įdirbiu senųjų fotografijos technologijų
identifikavimo ir saugojimo srityje. Dr. S. M. Petrilio metodiniam leidiniui pateikė aktualios
bibliografijos ir naudingų nuorodų sąrašą.
Kūrybinėse dirbtuvėse Fotografijos muziejaus fotografas Edvardas Tamošiūnas
(Lietuva) supažindino su XX a. pr. fotografų piktorialistų naudota viena iš meninės fotografijos
technikų – bromoiliu. Dalyviai muziejaus laboratorijoje nuosekliai atkūrė ir išbandė bromoilio
gamybos procesą, taip pat turėjo progą išvysti šia technika atliktų XX a. pr. originalų, saugomų
Fotografijos muziejaus rinkiniuose.
Trimiesčio fotografijos mokyklos (Trójmiejska Szkoła Fotografii) įkūrėjas, vadovas ir
dėstytojas, Lenkijos fotomenininkų sąjungos narys, fotografas, senųjų fotografijos procesų
meistras Radoslavas Bžozovskis (Lenkija) surengė albumino dirbtuves. Albumino atspaudai buvo
vienas iš labiausiai paplitusių fotografijos metodų nuo XIX a. vid. iki pat XX a. pr., jų gausu
Lietuvos muziejų rinkiniuose, tad dirbtuvių metu įgyta patirtis buvo itin aktuali visų sričių
simpoziumo dalyviams.
Tikimasi, kad simpoziumas taps tęstiniu renginiu, aktyvia tarpinstitucine ir tarpsritine su
fotografija susijusia specialistų bendradarbiavimo platforma.

Organizatoriai:
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Fotografijos muziejus
Rėmėjos:
Lietuvos kultūros taryba
Šiaulių miesto savivaldybė

Partneriai:
VŠĮ Atvirosios fotografijos dirbtuvės
Šiaulių profesinio rengimo centras
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Vaida Sirvydaitė-Rakutienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio fotografijų kolekcija
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (toliau – ČDM) Fototekos ir
dokumentacijos skyriuje saugomas unikalus 1837 m. liepos 3 d. Vaitkuškyje, Ukmergės paviete,
gimusio grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio (Stanisław Kazimierz Kossakowski)
fotografijų palikimas. 1927 m. Valstybės archeologijos komisijos dėka 65 albumai, kuriuose
įklijuotos 6 148 fotografijos, keli šimtai pavienių fotografijų ir grafo sudarytas fotografijų
registras-katalogas buvo pervežti į laikinąją M. K. Čiurlionio galeriją (čia 1921 m. prasidėjo
ČDM ištakos), nes jiems iškilo grėsmė sunykti.
Peržengęs 50 metų amžių grafas S. K. Kosakovskis susidomėjo fotografija, kuri jau nuo
XIX a. 7 deš. vis labiau populiarėjo buvusiose Abiejų Tautų Respublikos žemėse. Apie 1890–
1894 m. Vaitkuškio dvaro rūmuose grafas įrengė fotolaboratoriją, kurioje bendradarbiaudamas
su Ukmergės fotografu Juozapu Krajevskiu (Józef Krajewski) iki pat mirties 1905 m. darė
fotografijas. Abu fotografai priklausė Varšuvos fotografijos draugijai. Grafas dalyvavo
fotografijų parodose Panevėžyje, Daugpilyje, Vitebske, Varšuvoje, Krokuvoje, Londone ir kitur,
pelnė svarbių apdovanojimų. J. Krajevskis domėjosi fotochemija ir fototechnika, parašė ir
publikavo straipsnių lenkiškoje spaudoje (iliustracija 1, iliustracija 2).
S. K. Kosakovskio fotografijos temų spektras labai platus: pavieniai ir grupiniai
portretai, dvariškių pramogos, šventės ir kelionės; architektūra, interjeras, kraštovaizdis,
miestovaizdis, etnografija ir t. t. Visgi S. K. Kosakovskio fotografijose dominuoja portretai.
Dažnai jie atlikti rūmų interjere, kraštovaizdyje. Bendrai fotografijai linksmai nusiteikusios
grupelės rinkdavosi Vaitkuškio dvaro salonuose, kieme, kartais parke, vadintame Rojumi,
laukuose, Pivonijos šile. „Grafų Kosakovskių albumo“ sudarytoja Eglė Lukaševičiūtė rašo:
„Dvare arba dvaro kieme dideles žmonių grupes fotografavo prie tapyto audinio – „ekrano“,
vaizduojančio peizažą su Vaitkuškio pastatais. Grafo sūnus Jonas Eustachijus prisimena, kad
„[...] fotografijos darytos milžinišku senamadišku fotoaparatu su armonika ir kriaušės formos
odiniu spaudikliu. Fotografuojantysis aparatą ir galvą užsidengdavo juodos spalvos audeklu, o
fotografuojamą objektą paruošdavo atsakingam momentui. Vakare fotografuodavo magnezijos
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sprogimo būdu. Jos įpildavo į indą ir uždegdavo [...]“. 1 „Kiekvienas svečias, užfiksuotas
Vaitkuškio fotografijose, gaudavo dovanų savo atvaizdą ar netgi ištisą vaizdų ciklą, atliktą
viešnagės metu.“2 Daugumą portretuojamųjų nesunku įvardyti, nes informacijos apie asmenis
teikia albumuose po fotografijomis palikti įrašai, taip pat ją papildo fotografijų registre-kataloge
esantys duomenys. Portretinės fotografijos supažindina mus su pačiu grafu, jo šeimos nariais –
seserimis Kotryna Lempicka (Katarzyna z Kossakowskich Łempicka) ir Aleksandra BroelPlateriene (Aleksandra z Kossakowskich Broel-Plater), žmonomis Aleksandra Karolina
Chodkevičiūte (Aleksandra Karolina z Chodkiewiczów Kossakowska), Michalina Kristina
Zaleska (Michalina Krystyna z Zaleskich Kossakowska) (tiesa, pirmosios dvi žmonos žvelgia į
mus iš grafo Stanislovo Kazimiero perfotografuotų fotoateljė fotografijų), Sofija Bover-Sant
Kler (Zofia z Bower Saint Clairów Kossakowska), sūnumi Juozapu, dukterimis Aleksandra,
Sofija, Marija iš pirmosios santuokos, dukterimi Gabriele ir sūnumi Mykolu iš antrosios
santuokos, dukterimi Jadvyga ir sūnumi Jonu Eustachijumi iš trečiosios santuokos, giminaičiais,
bičiuliais – grafais Radvilomis iš Taujėnų dvaro, dvarininkais Daugėlomis iš Siesikų ir daugybe
kitų asmenų. Žiūrint į fotografijas, nesunku susidaryti įspūdį, jog Kosakovskiai buvo labai
svetingi žmonės. Paminėta tik keletas asmenų, kurių pavardės surašytos įspūdingo dydžio
kataloge. Grafas registravo jame fotografijų duomenis. Katalogą sudaro abėcėlinės vietovardžių
ir asmenvardžių rodyklės. Grafas fotografavo visose savo valdose, kurios buvo Kauno, Minsko,
Gardino, Penzos, Simbirsko gubernijose, taip pat Lenkijoje. Dešimtyje ir daugiau fotografijų
užfiksuoti dvarai Didžiojoje

Berastavicoje,

Plantoje,

Mlynove,

Nesvyžiuje

ir

kitur,

keliasdešimtyje vaizdų įamžinta Varšuva ir Kosakovskių rūmai Novij Šviat (Nowy Świat)
gatvėje. Žinoma, didžiausio dėmesio sulaukė gimtasis Vaitkuškis ir jo apylinkės (Pašilė,
Vaitkūnai, Vepriai ir kiti). S. K. Kosakovskis paliko keliolika Ukmergės ikonografijai svarbių
vaizdų. Katalogo lapai padalyti į 4 grafas: Klišės (fotografijos) numeris, Albumo numeris, Data
(diena, mėnuo, metai), Aprašymas (portretų, grupių, vietovių vaizdų). Tikėtina, jog šis registraskatalogas buvo specialiai atspausdintas pagal grafo užsakymą Varšuvoje. Jis užpildytas ranka
lenkų kalba. „Iš katalogo įrašų galima spręsti, kad iš viso būta 75 albumų. Dabar žinomi tik 67.“3
Be jau minėtų 65 albumų, esančių Kaune, vienas saugomas Ukmergės kraštotyros muziejuje,
kitas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje. 33 pavienės
fotografijos saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 8 – Lietuvos mokslų akademijos

Grafų Kosakovskių albumas, sud. ir teksto aut. E. Lukaševičiūtė, Kaunas, 2004, p. 13. Citatos šaltinis: Pamiętniki
J. E. Kossakowskiego. Notatki z lat dziecięcych 1903–1910 [Vaikystės metų užrašai 1903–1910].
2
Ten pat, p. 14. Citatos šaltiniai: A. Orseti 1897 05 09 laiškas J. Bagdonui, MAB RS, f. 110-21, l. 1; Popłowskio
1897 m. laiškas, ten pat, l. 7; Aleksandros Platerienės 1897 m. laiškas, ten pat, l. 17; L. Touski 1894 11 02 laiškas,
ten pat, f. 110-22, l. 15.
3
Ten pat, p. 13.
1
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bibliotekos Retų spaudinių skyriuje, o 31 fotodokumentas, pakartojantis ČDM esančio rinkinio
siužetus, – Kauno regioniniame valstybės archyve. 4
ČDM saugomi albumai yra 20–24 x 29–35 cm dydžio, jų viršeliai aptraukti rudos
spalvos audiniu, odinėmis nugarėlėmis su įspaustais numeriais (1–7, 9–20, 22, 23, 26, 27, 29–31,
33–56, 58, 60–66) arba raidėmis (A, B, C, D, E, F, SK) ir užrašu „Wojtkuszki“, kai kurie iš jų –
su įspaustais metais nuo 1894 iki 1905 m. Pavienės fotografijos ženklintos įspaudu „Fotografia
Amatorska „Wojtkuszki“ (Mėgėjiška fotografija „Vaitkuškis“). „Nuotraukas klijavo ant
specialiai užsakytų kartonėlių, kurių reversą puošė aukso spalvos ornamentai, o aversą žymėjo
karūnuota savininko monograma „SK“ ir užrašai: „Wojtkuszki ir Negatyw N o“ (greta rašytas
atitinkamas negatyvo numeris). Iš albumuose ir kataloge paliktų įrašų sužinome, jog grafas
naudojo klišes „Imperial“, „Perorto“, bei „Izotor“, ekspozicijos laiką dažniausiai rinkdavosi nuo
0,5 iki 8–9 sekundžių. Retsykiais nurodydavo dar ir klišės formatą, fotografavimo būdą (pvz.,
fotografuota su magnezija ar teleobjektyvu), ekspozicijos ypatumus, oro sąlygas, rezultato
kokybę.“5 Fotografijų dydžiai – 13 x 18 cm ir 18 x 24 cm. Mažesnio formato fotografijos darytos
kelionine kamera (būtent apie ją prisiminimuose rašo jauniausias grafo sūnus Jonas Eustachijus),
pagaminta Vokietijos firmos – Emilio Viunšės akcinės bendrovės fotografijos pramonei (Emil
Wünsche Aktiengesellschaft für Photographische Industrie). Taip pat grafas naudojo vienos iš
geriausių tais laikais firmos „Goerz“ objektyvą. Apie 1902 m. grafas įsigijo nedidelį stovo
nereikalaujantį kelioninį aparatą „Goerz-Patent-Anschütz-Kamera“, skirtą daryti 9 x 12 cm
formato fotografijas. Jį naudojo ir paskutinėje savo kelionėje į Italiją 1904 m. Vienas iš albumų
skirtas Romos, Venecijos, Palermo, Florencijos vaizdams. Taikydamas pozityvo fotomontažo
metodą, grafas su šeima ir giminaičiais „aplankė“ Indiją, Kairą, Meksiką. Negatyvams S. K.
Kosakovskis naudojo fabrikinės gamybos „sausas“ stiklo plokšteles, kurios iš anksto buvo
padengtos želatina su sidabro bromido emulsija. 6
„Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Vaitkuškio ateljė buvo apie 8000 stiklo negatyvų,
kurie, deja, pražuvo Pirmojo pasaulinio karo metais.“7
Per 100 metų sulaukusios grafo S. K. Kosakovskio fotografijos teikia peno
menotyrininkų, kultūrologų, istorikų, žurnalistų straipsniams ir parodų rengėjams. Muziejuje
grafo S. K. Kosakovskio fotografijų kolekciją tyrė ir 2004 m. parengė pirmą leidinį „Grafų
Kosakovskių albumas“ istorikė, rinkinių saugotoja E. Lukaševičiūtė. Šio leidinio mokslinė ir
literatūrinė redaktorė dr. Jolita Mulevičiūtė 2015 m. parašė, sudarė ir

išleido monografiją

4

Ten pat.
Ten pat.
6
„Vaitkuškis“. Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837–1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija“, sud. ir
teksto aut. J. Mulevičiūtė, Vilnius, Kaunas, 2015, p. 15.
7
Stanisław Kazimierz Kossakowski. Kocham fotografię = For the Love of Photography = Myliu fotografiją, red. A.
Kaniewska, M. Purzyńska, Warszawa, 2019. p. 17.
5
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„Vaitkuškis“. Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837–1905) ir XIX amžiaus mėgėjų
fotografija“.
Per pastaruosius penkerius metus labai išaugo lenkų, ypač Kosakovskių giminės
palikuonių, susidomėjimas šia kolekcija. Nuo 2015 m. ČDM bendradarbiauja su grafo S. K.
Kosakovskio provaikaičio Pavelo Šanaicos-Kosakovskio (Paweł Szanajca-Kossakowski) šeima,
Kosakovskio fondu (Fundacja Kossakowskiego) ir Susitikimų su istorija namais (Dom Spotkań
z Historią) Varšuvoje, teikia skaitmeninius vaizdus Vaitkuškio skaitmeniniam archyvui
www.wojtkuszki.eu, rengia bendras parodas, inicijuoja leidybą. 2019 m. kovo 14 d. Varšuvoje
pristatytas albumas-katalogas „Stanislovas Kazimieras Kosakovskis. Myliu fotografiją“, kuriame
publikuota per 150 fotografijų, saugomų ČDM.
2019 m. gegužės 16 d. ČDM atidaryta paroda „Po Naktikovo ženklu: grafų
Kosakovskių biblioteka“, surengta kartu su Kauno technologijos universitetu. Joje buvo
eksponuojamos grafams Kosakovskiams priklausiusios XVIII–XIX a. knygos ir fotografijos,
kuriose vienokiu ar kitokiu būdu įamžinta knyga / knygos iš Vaitkuškio ir kitų Kosakovskiams
priklausiusių dvarų.
Potraukis prie fotografijos apima net 4 Kosakovskių giminės kartas. Nors grafo
Stanislovo Kazimiero jauniausias sūnus Jonas Eustachijus tapo vaikų kardiochirurgijos
pradininku Lenkijoje, laisvalaikiu jis mėgo fotografuoti ir daryti eksperimentus su stiklo
negatyvais ir rašalu. Savo namuose viename iš kambarių Jonas Eustachijus buvo įsirengęs
nedidelę fotolaboratoriją, kurioje ryškindavo fotografijas. Šalia jo fotografijos gimimo procesą
smalsiai stebėdavo sūnus Eustachijus (Eustachy Kossakowski, 1925–2001). Tėvo įtaka, o
greičiausiai ir iš senelio paveldėti genai lėmė tai, kad Eustachijus tapo garsiu fotomenininku.
Varšuvoje gimusi ir užaugusi Jono Eustachijaus provaikaitė Olivija Šanaica-Kosakovska (Oliwia
Szanajca-Kossakowska) pasirinko fotografijos ir medijų studijas Vilniaus dailės akademijoje.
Režisierius Andžejus Cecerskis (Andrzej Ciecierski) iš Gdansko su kūrybine Lenkijos
televizijos TVP3 komanda užsibrėžė sukurti filmą apie iškilią grafo S. K. Kosakovskio
asmenybę, tad nenuostabu, kad 2019 m. liepos pabaigoje jie apsilankė ČDM visą vasarą
veikusioje parodoje apie Kosakovskių biblioteką, Fototekos ir dokumentacijos skyriaus
saugykloje, grafo gimtajame Vaitkuškyje. (Iliustracija 3, iliustracija 4)
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Vilija Ulinskytė-Balzienė
Fotografijos muziejus (Šiaulių „Aušros“ muziejus)
Kolekcijų atradimai: Benediktas Henrikas Tiškevičius. Epochų fotoinscenizacijos

Grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus (Benedykt Henryk Tyszkiewicz, 1852–1936)
pavardė fotografiniame kontekste pirmą kartą Lietuvoje naujausiais laikais garsiau nuskambėjo
Šiauliuose, Fotografijos muziejuje, 1995 m. vykusioje tradicinėje konferencijoje „Fotografija.
Paveldas ir dabartis“, kurioje Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (tada – Valstybinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus) Taikomosios dailės skyriaus vedėja dr. Aldona Snitkuvienė
pranešime „Grafas Benediktas Tiškevičius – užmirštas 19 a. pab. – 20 a. pr. fotografas“
supažindino su B. H. Tiškevičiaus biografija ir pristatė jį kaip fotografą, apie kurio kūrybą
tuomet Lietuvoje beveik nežinota, pademonstravo kelis XIX a. leidiniuose publikuotus jo
kūrinius. Pranešime buvo paminėtas Varšuvos nacionalinio muziejaus rinkinys, kuriame žinota
esant 2 didelio formato B. H. Tiškevičiaus fotografijas „Uniformuotas jaunuolis, rūkantis pypkę“
ir „Kiprijano Godebskio portretas“, ir Niseforo Njepso (Nicéphore Niépce) muziejuje
Prancūzijoje saugoma 1993 m. viename Paryžiaus antikvariatų įsigyta tuo metu didžiausia žinota
autoriaus darbų kolekcija (86 darbai, paklijuoti ant 46 kartono lakštų), įvardyta kaip etnografinių
fotografijų rinkinys, sukurta autoriui vasarojant savo rezidencijose Raudondvaryje (Lietuvoje) ir
Vialoje (dab. Baltarusijos teritorija). 1
Paradoksalu, tačiau tuo metu B. H. Tiškevičiaus kūriniai išties buvo žinomesni
Prancūzijoje nei Lietuvoje, mat Niseforo Njepso muziejus įsigytą kolekciją 1994 m. pristatė
parodoje ir išleido nedidelį katalogėlį2. Tik vėliau pasirodė išsamus dr. A. Snitkuvienės
straipsnis apie grafą B. H. Tiškevičių lenkiškame fotografijos istorijos biuletenyje „Dagerotyp“
ir išsami studija „Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas“, straipsnių, pristatančių kai kurias užsienio
institucijose saugomas kolekcijas, tarp kurių anksčiau neminėtas Varšuvos karališkosios pilies
muziejuje saugomas rinkinys (32 lapai, 76 fotografijos). 3 Galiausiai 1999 m. Šiuolaikinio meno
centre Vilniuje ir 2000 m. Mykolo Žilinsko galerijoje Kaune eksponuota Niseforo Njepso
Snitkuvienė A. Grafas B. Tiškevičius – užmirštas 19 a. pab. – 20 a. pr. fotografas, Fotografija. Paveldas ir
dabartis, Šiauliai, 1995, p. 10–11; Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998,
p. 166.
2
Le Comte Benoit de TYSKIEWICZ. Collection Musée Niépce, Chalon-sur-Saone, musée Niépce, 1994, 12 p., 9 ill.
Broché. Exposition à Chalon-sur-Saone, musée de Niépce, 5 février / 15 mai 1994.
3
Snitkuvienė A. Benedykt Henry Tyszkiewicz (1852–1935) z Czerwonego dworu – zapomniany fotograf,
Dagerotyp, biuletyn Stowarzyszenia Historii Fotografii, Warszawa, 1997, t, 6, p. 13–24; Snitkuvienė A.
Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, 219 p.; Mossakowska W. Zdęcia Benedykta
Henryka Tyszkiewicza na Zamku Krolewskim w Warszawie, Kronika Zamkova, 1997, t. 1 (35), p. 131–136.
1
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muziejuje saugomų B. H. Tiškevičiaus kūrinių paroda, išleistas albumas. 4 Minėtos publikacijos
ir dr. A. Snitkuvienės studija, regis, leido susidaryti pakankamai išsamų B. H. Tiškevičiaus
kūrybos ir išlikusio negausaus jos palikimo, kuris beveik visas buvo saugomas užsienio kultūros
institucijose, vaizdą. Manyta, kad beveik visas jo 40 metų darbas – daugiau kaip 20 tūkst.
fotografijų ir negatyvų – sudegė po kilusių gaisrų jo fotografijos studijose Vialos dvare ir
Paryžiuje.5
Tačiau 2018 m. pabaigoje aukcione „Ars Via“ pasirodė keli B. H. Tiškevičiaus
kūriniai, atkeliavę iš neskelbiamo šaltinio užsienyje. Vieną lakštą su valstiečių prie upės Vialoje
režisūrine kompozicija „Valstiečiai“ (1893; siužetas artimas Niseforo Njepso muziejuje
saugomiems kūriniams) įsigijo Šiaulių „Aušros“ muziejus į jo padalinio – Fotografijos
muziejaus rinkinį (iliustracija 1), kitus 3 lakštus su Vialos, Raudondvario rezidencijų ir Šamoni
kurorto vaizdais – Kauno rajono muziejus, 1 lakštą su 4 fotografijomis „Rugiapjūtė Vialos
dvare“ (1896 liepa–rugpjūtis) – 2019 m. privatus asmuo.6 2019 m. Lietuvos kultūros tarybai
parėmus, „Aušros“ muziejus nupirko dar 27 (40 x 50 cm dydžio) lakštus su paklijuotomis 93
įvairių formatų fotografijomis, atskleidžiančiomis daugiau netikėtų B. H. Tiškevičiaus kūrybos
aspektų.
Taigi ką svarbiausio fotografijos istorijai žinojome apie grafą B. H. Tiškevičių ir ką
naujo atskleidžia įsigytos vertybės? Pirmiausia jis aistringas keliautojas ir galbūt pirmasis
Lietuvos keliautojas fotografas. Pastarasis teiginys šiandien dar diskutuojamas 7, nes šaltiniai ir
tyrinėtojai skirtingai apibūdina B. H. Tiškevičiaus 1875 m. kelionės po Alžyrą fotografijų
rinkinio, 1876 m. eksponuoto Tarptautinėje parodoje Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos
Valstijose, autorystę ir jo autoriumi vienur nurodo B. H. Tiškevičių, kitur – jo ankstyvųjų
kelionių į Rytus bendrakeleivį ir bendražygį8 fotografą Bronislovą Javorskį (Bronisław
Jaworski)9. Oficialiame parodos kataloge kolekcija pateikta B. H. Tiškevičiaus vardu su prierašu
„taken by his artist“ (fotografuota jo menininko). Skaitant pažodžiui, prierašas tarsi bylotų B.
Javorskio naudai, tačiau kyla klausimas, kodėl tuomet jo, kaip autoriaus, pavardė oficialiame
parodos kataloge visai nepaminėta ir parodai kolekciją pristatė B. H. Tiškevičius, o ne pats B.
Tyszkiewicz, sud. S. Žukas, Vilnius, 2002, 107 p.
Žvirgždas S. Benediktas Tiškevičius – vėl atrastas fotografas, Susipynusios vieno medžio šakos, Vilnius, 1999, p.
31.
6
ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas, katalogas, Vilnius, 2018 m. rugsėjo 27 d., Nr. 6, p. 65–67; ARS
VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas, katalogas, Vilnius, 2018 m. gruodžio 13 d., Nr. 7, p. 69; Ars Via meno
ir kolekcinių vertybių aukcionas, katalogas, Vilnius, 2019 m. gegužės 23 d. Nr. 9, p. 75; Lietuvos integrali muziejų
informacijos sistema LIMIS. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt, žiūrėta 2020-08-10.
7
Už šią abejonę, skatinančią toliau atidžiau panagrinėti šią B. H. Tiškevičiaus biografijos detalę, dėkoju fotografijos
istorikui Dainiui Junevičiui.
8
Snitkuvienė A. Benedykt Henry Tyszkiewicz (1852–1935) z Czerwonego dworu – zapomniany fotograf,
Dagerotyp, biuletyn Stowarzyszenia Historii Fotografii, Warszawa, 1997, t. 6, p. 14.
9
Aide-Mémoire de Photographie, 1877 (D. Junevičiaus pateikta nuoroda); Listy z wystawy filadelfijskiej, Sygurda
Wiśniowskiego, Tygodnik Iliustrowany, 1876, Nr. 44, p. 286.
4
5
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Javorskis?10 Ar gali būti, kad, pasak amžininkų atsiliepimų, įspūdinga kelionių reportažo vaizdų
rinktinė galėjusi būti B. H. Tiškevičiaus ir B. Javorskio kūrybinės bendrystės vaisius? Nors B. H.
Tiškevičius tuo laiku jau tikrai buvo gerai susipažinęs su fotografija 11, tačiau nežinome, kiek jis
buvo įvaldęs tuo metu vyravusį sudėtingą šlapio kolodijaus metodą12, kuriuo greičiausiai ir buvo
padarytos parodoje eksponuotos fotografijos. Gali būti, kad B. H. Tiškevičius dėl nepakankamų
įgūdžių tuo metu dar neapsiėjo be patyrusio fotografo B. Javorskio techninio asistavimo? Kad ir
kaip ten būtų, greičiausiai būtent tuo metu B. H. Tiškevičius, bičiulio ir bendrakeleivio, tada jau
patyrusio fotografo B. Javorskio padedamas, žengė savo pirmuosius žingsnius fotografijoje,
tapusioje didžiąja jo gyvenimo aistra.
B. H. Tiškevičius nesiskyrė su fotoaparatu, regis, nė vienoje iš savųjų gyvenimo
kelionių. Jis ne tik apkeliavo daugelį kraštų kaip keliautojas (teigiama, kad apkeliavo beveik
visą Afrikos žemyną, daug kartų buvo Kinijoje, Japonijoje, Amerikoje, kur susipažino su
savo būsimąja žmona), tačiau pasižymėjo ir nesėsliu gyvenimo būdu: gyveno Paryžiuje,
rezidencijose Raudondvaryje, Vialoje, Madeiroje, dažnai viešėdavo pas artimuosius Nicoje
(Prancūzija), Garbuve (Lenkija)13. Kelionėse grafas fotografavo tolimųjų kraštų kultūrą,
gyventojus, papročius ar kraštovaizdžius. Nežinomas grafo pirmųjų kelionių XIX a. 8 deš.
fotografijų likimas, bet išliko jo vėlesnių kelionių vaizdų, kurių dalis pateko ir į Fotografijos
muziejaus rinkinius. Įsigytoje kolekcijoje yra 52 fotografijos, atspindinčios B. H. Tiškevičiaus
kelionių XIX a. pab. geografiją: Vezuvijus, 1897 m. balandis (1 lakštas, 3 fotografijos); kelionė į
Amsterdamą, 1891 m. rugpjūtis (1 lakštas, 6 fotografijos); apsilankymas pas giminaičius
Garbuve, 1892 m. liepos 8–15 d. (1 lakštas, 5 fotografijos); viešnagė Nicoje, 1892 m. sausis –
balandžio pab. (8 lakštai, 38 fotografijos) (iliustracija 2). Vaizduose iš Nicos matome nemažai
B. H. Tiškevičiaus artimųjų – gyvenime patyręs daug netekčių, kasdienybėje ir išvykose nuolat
fiksavo brangias akimirkas su pačiais artimiausiais žmonėmis ir bičiuliais, kūrė jų portretus
(vaizdų su šeimos gyvenimu Raudondvaryje yra įsigijęs Kauno rajono muziejus Raudondvaryje,
jų yra ir Niseforo Njepso muziejaus kolekcijoje) 14. Niseforo Njepso muziejaus kolekcijoje yra ir
jau minėtų kelionių į Nicą (1892) ir Vezuvijų (1897) vaizdų. Varšuvos karališkosios pilies
muziejuje Lenkijoje saugomame albume dominuoja 1892 m. Nicos, kitų Prancūzijos vietovių
vaizdai, keletas lakštų iš Garbuvo, Čarnolo Lenkijoje, kur grafas viešėjo 1892 m. 15

10

Official Catalogue of the U.S. International Exhibition 1876, Philadelphia, 1876, p. 145.
Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, p. 69.
12
A New History of Photography, edited by M. Frizot, Paris, 1998, p. 233.
13
Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, p. 27–33, 69–71.
14
Le Comte Benoit de TYSKIEWICZ. Collection Musée Niépce, Chalon-sur-Saone, musée Niépce, 1994; Lietuvos
integrali muziejų informacijos sistema LIMIS. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt, žiūrėta 2020-08-24.
15
Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, p. 178–187.
11
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Ilgainiui pomėgis fotografuoti virto gyvenimo būdu. B. H. Tiškevičius įsirengė
fotolaboratorijas ir paviljoną savo namuose Paryžiuje ir Vialos dvare, buvo apsirūpinęs
moderniausia tiems laikams fotografine įranga. Reportažinės fotografijos rinkinius papildė
kūrybiniai ieškojimai ir eksperimentai – B. H. Tiškevičius tapo Lietuvos kūrybinės fotografijos
pirmeiviu. Jis buvo aktyvus fotografų bendruomenės narys. Nuo 1884 m. priklausė Prancūzų
fotografų draugijai (Société Française de Photographie), nuo 1898 m. buvo prestižinio
Paryžiaus fotografijos klubo (Photo-Club de Paris) ir jo valdybos, kuri dažnai ir rinkdavosi
jo Paryžiaus studijoje, narys, dalyvavo klubo parodose 1897, 1902 ir 1905 m. 16 Jo kūriniai
buvo publikuojami leidiniuose greta pripažintų to meto Prancūzijos fotografų menininkų
Konstano Piujo (Constant Puyo), Robero Demaši (Robert Demachy) ir kitų. 17 Juos galėjo
išvysti ir Visuotinės krašto parodos Lvove 1894 m., Berlyno fotografijų parodų 1896 ir
1899 m., fotografijų parodos Varšuvos rotušėje 1901 m., Žemės ūkio parodos Vilniuje 1902
m. ir kitų parodų žiūrovai. 18
Ką žinome apie grafo fotografijų palikimą, kokie jo kūrybinės fotografijos ypatumui?
Šalia aptartų kelionių reportažų ir autobiografinių, asmeninės aplinkos, bičiulių ir artimųjų
portretų įamžinimo akivaizdus B. H. Tiškevičiaus polinkis į meninės fotografijos
ieškojimus. Čia jam didžiausią įtaką neabejotinai darė paryžietiška aplinka ir Paryžiaus
fotografijos klubo, kuriame buvo susibūręs to meto prancūzų progresyviosios fotografijos
elitas, idėjos, jų tikslai įtvirtinti fotografijos kaip meno pozicijas, pasitelkus kūrybinės
fotografijos, piktorializmo estetiką. Piktorializmui būdingas siekis fotografiją priartinti prie
dailės, atkartojant tapybos siužetus ir jai būdingas kompozicijas fotografijose, dominuoja
šio laikotarpio B. H. Tiškevičiaus kūrybiniuose fotografijos ieškojimuose. 19 XIX a.
paskutinį dešimtmetį jis įsitraukė į savitų režisūrinių kompozicijų kūrimą „gyvųjų
paveikslų“ stiliumi. Tokios fotoinscenizacijos, kaip viena iš vaizduotės fotografijos krypčių,
kai fotografas surežisuoja ir įgyvendina savąjį įsivaizduojamos tikrovės ar mito meninį
vaizdinį, pasirodė piktorializmo pionierių (Oskaro Gustavo Reilanderio (Oscar Gustave
Rejlander), Henrio Pičo Robinsono (Henry Peach Robinson), Humberto de Mola (Humbert
de Molard) ir kitų 20) darbuose dar XIX a. vid. ir randa atgarsių šiuolaikinėje fotografijoje
(bene žymiausias pavyzdys Lietuvoje – Audriaus Puipos ir Gintauto Trimako „Inscenizuoti
paveikslai“). B. H. Tiškevičius aistringai „paniro“ į šį fotografinės vaizduotės pasaulį. Jo
Poivert M. La Pictorialisme en France, Paris, 1992, p. 101; Žvirgždas S. Benediktas Tiškevičius – vėl atrastas
fotografas, Susipynusios vieno medžio šakos, Vilnius, 1999, p. 30.
17
Estetique de la Photographie, Paris, 1900 (Fotografijos muziejaus biblioteka (Šiaulių „Aušros“ muziejus).
18
Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, p. 72–73.
19
Bułhak J. Fotografika Prancūzijoje 19 amžiaus pabaigoje, Šviesos estetika: fotografikos pagrindai, Vilnius, 2008,
p.163.
20
Rozenblum N. A World History of Photography, New York, 1997, p. 209–229.
16
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sukauptos vertingos ir gausios įvairių šalių ir epochų kostiumų kolekcijos, meno kūriniai,
baldai, kiti kolekciniai atributai leido jam sukurti įvairiausių siužetų – mitologinių,
etnografinių ar saloninių – inscenizacijas. Iš šių kompozicijų iki šiol daugiausia buvo
žinomi iš senųjų leidinių mus pasiekę mitologiniai siužetai („Berenikė“, „Judita“
(iliustracija 3), „Atėnė Paladė“) 21, Vialos valstiečių gyvenimo žanrinės kompozicijos ir
paties B. H. Tiškevičiaus šėliojimai bei antropologiniai portretai Karpatų stilistika, išlikę
originaliose Niseforo Njepso muziejaus kolekcijoje. 22
Kol kas nežinomas turinys B. H. Tiškevičiaus darbų, saugomų Orsė muziejuje (Musée
d’Orsay) Paryžiuje (apie juos užsimena A. Snitkuvienė 23). Vieną akto fotografiją „Studijos
etiudas“ (L’art Photographique, 1899, Nr. 3), taip pat garsios šokėjos Kleo de Merod (Cléo de
Mérode) portretą ir 2 režisūrines fotokompozicijas saugo Prancūzijos nacionalinė biblioteka
Paryžiuje.24 Vieną iš jų – „Kauliukų žaidimas“ (L’art Photographique, 1899, Nr. 7) yra įsigijęs ir
Fotografijos muziejus (iliustracija 4). Kitas kūrinys (bibliotekos metrika „Moteris ir karininkas
salone“. Imperijos laikotarpio gyvasis paveikslas“) 25 yra grafo pamėgtos temos pavyzdys. Šios
temos darbų iki šiol mažai žinojome, tai – imperijos stiliaus, arba kaip jis pats pavadino
Imperijos epochos, ir panašaus laikotarpio – 1830-ųjų epochos inscenizacijos.
Imperijos stilius, ampyras – tai XIX a. pirmųjų dešimtmečių dekoratyviojo meno,
architektūros, interjero dekoro, aprangos stilius, išplitęs Europoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose Napoleono I valdymo, arba Pirmosios imperijos, laikotarpiu (1804–1814). Tai
vėlyvojo klasicizmo meno kryptis, kuriai būdingas monumentalumas, puošnus dekoras,
vaizduojami valdžios simboliai – laurų vainikai, ereliai, karo trofėjai ir pan. Labai ryškus
aprangoje – siekta suformuoti siluetą su aukštu liemeniu, suknelių priekiai buvo siauri, naudota
ornamentika, rankovės trumpos ir atidengiančios rankas. Sekta ampyro stiliaus idealu (drabužiais
siekta vizualiai pailginti kūną, išryškinti biustą). 1830-ųjų epochos mada – tai imperijos stiliaus
paneigimas apranga. XIX a. 3–4 deš. išpopuliarėjo XVIII a. romantizmo epochai būdingos
rauktos apykaklės ar didelės pūstos rankovės, plačios iškirptės, pabrėžiančios pečius, siaurus
sijonus pakeitė laisvesnės formos ilgi ir platūs sijonai, formuojantys siaurą ir žemą liemenį,
sugrįžo nėriniai, aukštai surištos plaukų garbanos ir pynės. Vyrų apranga siekta sukurti idealiu

Iškarpos iš žurnalų, Fotografijos muziejaus archyvas (Šiaulių „Aušros“ muziejus).
Le Comte Benoit de TYSKIEWICZ. Collection Musée Niépce, Chalon-sur-Saone, Musée Niépce, 1994.
23
Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Vilnius, 1998, p. 166.
24
Prancūzijos nacionalinės bibliotekos Paryžiuje XIX a. fotografijos kuratorės Floros Tribel (Flora Triebel) laiškas
Fotografijos muziejui, 2019 m. rugsėjo 6 d.
25
Fashion history timeline. Prieiga per internetą: https://fashionhistory.fitnyc.edu/1800-1809/;
https://fashionhistory.fitnyc.edu/1810-1819/, žiūrėta 2020-08-27.
21
22
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tuo metu laikytą siluetą su plačiais pečiais, suformuoti siaurą, stipriai suveržtą liemenį. Nešioti
frakai, apsiaustai, cilindrai. 26
Iki šiol geriausiai žinomas B. H. Tiškevičiaus kūrinys imperijos epochos stiliumi –
„Apsilankymas“ iš leidinio „Die Kunst in der Photographie“ (1898). Fotografijoje ampyro
stiliaus salone šnekučiuojasi pas dvi paneles į svečius užsukęs jaunuolis (panašu, kad pozuoja B.
H. Tiškevičiaus sūnus Benediktas Jonas). Iš pirmo žvilgsnio nepasakytumei, bet geriau
įsižiūrėjus tampa akivaizdu, kad fotografijos aplinka – tai butaforija, kruopščiai, dokumentiškai
imituojanti pasirinktą dar ikifotografinį laikotarpį, kurį akcentuoja ant sienos kabanti XIX a.
Prancūzijos tapytojo Ernesto Meisonjė (Ernest Meissonier) piešinio, vaizduojančio Napoleoną I
ant žirgo, reprodukcija.27 Autentiški čia tik personažų kostiumai ir interjere esantys daiktai. Pati
fotografijos kompozicija ir statiškos, manieringos personažų pozos – tai tarsi to laiko dailės
kūrinio citata.28
Fotografijos muziejaus įsigyta kolekcija leidžia geriau pažinti B. H. Tiškevičiaus
režisūrinius fotografinius eksperimentus. Imperijos ir 1830-ųjų epochos temų fotografijų
kolekcijoje yra 39, jos paklijuotos ant 15 lakštų. Spėjama, kad visos kompozicijos fotografuotos
autoriaus Paryžiaus fotopaviljone. Imperijos epochai skirti 4 lakštai su tiek pat paklijuotų
fotografijų. Jos autoriaus nedatuotos, tačiau spėjama, sukurtos apie 1897–1899 m. Fotografijose
– tame pačiame interjere skirtingomis pozomis pavaizduota mergina, „madam Alice Couly“,
vilkinti imperijos stiliaus apdarais (greičiausiai tai B. H. Tiškevičiaus kolekcijos kostiumų
originalai) (iliustracija 5). Kiekviename lakšte, spėjama, yra paties grafo ranka užrašyta pavardė
ir tema – „I Imperijos epocha“. Interjere ant sienos kabantis paveikslas (reprodukcija) prancūzų
dailininko Žano Žoržo Vibero (Jean Georges Vibert, 1840–1902) paveikslas „Napoleono
karūnavimo planavimas 1804 m. gruodį“29 – aiški užuomina į vaizduojamą epochą, kurią
atitinka interjero sienas imituojančių dekoracijų, baldų ir aprangos, šukuosenų stilistika – viskas
iki detalių imperijos stiliaus. Kitose fotografijose nedaug pakeistame ar tame pačiame interjere
personažų apranga jau skiriasi nuo ankstesniųjų – tai 1830-ųjų epochos mada ir kita kūrinių
grupė, kurių dauguma paties autoriaus taip ir įvardyti: „1830-ųjų epocha“, „Jaunimas 1830“,
„Jauna moteris 1830“ ir pan. (iliustracija 6). Ant kai kurių šios grupės darbų nurodyta sukūrimo

Fashion history timeline. Prieiga per internetą: https://fashionhistory.fitnyc.edu/1830-1839/, žiūrėta 2020-08-27.
Jean-Louis-Ernest Meissonier. Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jean-LouisErnest_Meissonier#/media/Vaizdas:Jean-Louis-Ernest_Meissionier_-_1814_-_Google_Art_Project.jpg, žiūrėta
2020-08-27.
28
Palyginimui dailininko Emilio Brako (Emil Brack) kompozicija „Nepageidaujamas sutrikimas“ („Unerwünschte
Störung“), eksponuota Didžiojoje Berlyno meno parodoje 1899 m. Skaitmeninė Badeno-Viurtembergo ir GBV
tinklo biblioteka. Prieiga per internetą: https://www.digishelf.de/objekt/71859374X-1899/235/, žiūrėta 2020-08-27.
29
Jehan-Georges Vibert. Planning Napoleon‘s coronation. Prieiga per internetą:
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-european-art-including-orientalist-paintingsdrawings-sculpture-n08542/lot.3.html, žiūrėta 2020-08-27.
26
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data – 1899 m., vienas lakštas pažymėtas 1897 m. data, tikėtina, kad visi šios temos kūriniai
sukurti panašiu laiku. Kūrinių siužetai vaizduoja jaunuolių bendravimą, laisvalaikio užsiėmimus
ir pramogas, saldaus flirto mizanscenas. Fotografijose keičiasi dekoracijos, galime išvysti grafo
muzikos instrumentų kolekcijos pavyzdžių – arfą, lyrą – dažnus „puikiosios epochos“ (la belle
epochue) ir to laikotarpio meninės fotografijos atributus. Pastebėtina, kad nežymiai, bet
prasmingai pasikeičia ir dekoracija – vietoj Napoleono paveikslų ant sienos kabo mūsų
akivaizdoje vykstantį scenarijų atkartojantys saloniniai kūriniai – Luidžio Rosio (Luigi Rossi)
„Šokiai rūmuose“ („Danse au Chateau“) ir kiti30, dar kartą įrodantys, kad fotografijose nėra
nieko atsitiktinio, kiekviena tikslingai parinkta detalė padeda sukurti fotografo įsivaizduojamą
tikrovę ir tampa kodu žiūrovui ją perprasti (iliustracija 7). Visos sienų, langų ar grindų
dekoracijos tapytos, matosi jungimai, kurie kai kur bandyti gana nevykusiai ar nepakankamai
kruopščiai retušuoti. Dalyje fotografijų veiksmas persikelia į parką, taip pat butaforinį, kur
gamtą pakeičia tapytos dekoracijos. Keli epizodai nufotografuoti neutralioje aplinkoje, juose
akcentuojami kostiumai, detalės, nuotaikos. Pats kompozicijų fotografinis vaizdas realistinis,
išgrynintas,

pabrėžtinai

studijinis,

B.

H.

Tiškevičius

nevengė

fotografinio

vaizdo

dokumentalumo, nesiekė jų „sutapybinti“, kaip buvo įprasta to meto piktorialistinei fotografijai.
Visi kolekcijos lakštai vienodo formato, varijuoja ant jų paklijuotų fotografijų dydžiai.
Atspaudams naudotas albumino emulsijos popierius, jų atlikimo techninė kokybė pakankamai
aukšta, tiesa, nežinome, ar fotografijas spausdino pats grafas, ar vis dėlto patikėjo šį darbą
laborantui. Lakštų kraštuose matyti audinio likučių ir klijavimo žymių, iš ko galima spėti, kad jie
buvo suklijuoti į albumus, gal dėl to ir bibliografijoje B. H. Tiškevičiaus kūrinių teminės
kolekcijos dažnai vadinamos albumais.
Visos fotografijos greičiausiai paties grafo aprašytos, dažniausiai pažymint, kas ir kada
vaizduojama, ar papildytos trumpais komentarais. Lakštai numeruoti akivaizdžiai laikantis
sistemos, kas leidžia manyti, kad autorius atsakingai žiūrėjo į kūrinių archyvavimą ir
sisteminimą, ir galbūt perpratus šios sistemos principus bus galima sužinoti daugiau detalių apie
autoriaus archyvą, kuris dar tik pradedamas tyrinėti, todėl ateityje mūsų dar laukia nemažai
atradimų, susijusių su grafo vardu.

„Danse au Chateau“ (atvirukas, L. Rosio kūrinio reprodukcija, XIX a. pab.), Fotografijos muziejaus archyvas
(Šiaulių „Aušros“ muziejus). B. H. Tiškevičiui akivaizdžiai imponavo L. Rosio kūrinių, vaizduojančių rūmų
gyvenimą, stilistika, jo kolekcijoje buvo atvirukas su šio autoriaus kūrinio reprodukcija ir autografu (saugomas
Fotografijos muziejuje), panašus siužetas atkartotas ir vienoje iš B. H. Tiškevičiaus fotografijų.
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Laura Sallas
Suomijos fotografijos muziejus

Šiaurės portretai – dagerotipai Suomijos kolekcijose

Dagerotipiją – pirmąjį komerciškai sėkmingą fotografavimo būdą – 1839 m. išrado Lui
Žakas Mandė Dageras (Louis Jacques Mandé Daguerre). Dagerotipai – tai unikalios fotografijos;
atvaizdas sukuriamas, kai sidabru padengtą vario plokštelę fotoaparato kameroje tiesiogiai veikia
šviesa.1 Suomijos kolekcijose yra išlikę maždaug 400–500 dagerotipų. Dauguma kolekcijų
priklauso muziejams ir archyvams, tačiau dagerotipų yra ir asmeninėse kolekcijose. Dalis
kolekcijų yra iš užsienio; jas galima susieti su Vidurio Europos ir Rusijos dagerotipų studijomis.
Kai kurios studijos yra gerai žinomos, pavyzdžiui, Sergejaus Levickio (Sergei Levitsky) studija
Sankt Peterburge ir Paryžiuje. 2 Kolekcijose taip pat nemažai surinkta britų ir amerikiečių
dagerotipų. Iliustracija 1
Pirmasis Suomijoje dagerotipinę fotografiją pagamino gydytojas ir fotografas mėgėjas
Henrikas Kajanderis (Henrik Cajander) 1842 m. Joje vaizduojamas Nobelio namas Turku mieste.
Yra išlikę dar 2 H. Kajanderio daryti dagerotipai: autoportretas ir Vartiovuorenmakio
(Vartiovuorenmäki) kalvos, esančios Turku, vaizdas. Fotografuoti H. Kajanderis išmoko
lankydamasis Paryžiuje. 3 Iliustracija 2
Suomių dagerotipai daugiausia yra portretai, nes portretinė fotografija būdinga tam
laikotarpiui ir naudojamai technikai. Tik privilegijuota visuomenės dalis galėjo sau leisti
fotografijos paslaugas, todėl fotografijose dažniausiai įamžintos turtingos šeimos, didikai,
karininkai, kunigai ir jūrų kapitonai. Maždaug pusė dagerotipų turi identifikacinę informaciją,
bet dažnai trūksta informacijos apie pačius fotografus. Kai kuriais atvejais asmeninės studijos
kitoje fotografijos pusėje užklijuodavo kortelę ar net pasirašydavo ant plokštelės, dėžutės ar
pasporto, kad galima būtų atsekti dagerotipo kilmę. Iliustracija 3
Apytiksliai 50–60 Suomijos kolekcijose esančių dagerotipų siejami su keliavusiais
dagerotipininkais. 1843–1857 m. Suomijoje apsilankė apie 10 dagerotipininkų. Jų kurti portretai
kuklūs, bet būdingi suomiams. Deja, apie jų darbus išliko mažai informacijos. Dagerotipininkai į

Daguerreotypes. Europeʼs Earliest Photographic Records. Prieiga per internetą:
www.daguerreobase.org, žiūrėta 2019-10-30.
2
Avetyan N., Miruliubova G., Petrova T. Daguerreotype Catalogue of the Collection, St. Petersburg, 2012, p. 18–
19.
3
Savolainen I. Taiteilijoita, käsityöläisiä ja taivaanrannanmaalareita, turkulaiset valokuvaajat vuoteen 1918,
Turku, 1992, p. 11.
1
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šalį atvykdavo dažniausiai iš Stokholmo, Talino ar Sankt Peterburgo. Jie keliaudavo pakrantės
regionu ir lankydavosi didžiausiuose miestuose.
XIX a. vid. spauda padėjo atsekti kai kurių dagerotipininkų judėjimą Suomijoje. Prieš
jiems atvykstant į miestą, vietiniuose laikraščiuose būdavo išspausdinami skelbimai,
reklamuojantys dagerotipininkų paslaugas. Skelbimuose būdavo pateikiama pagrindinė
informacija: kas fotografuos, kur, kada ir už kokią kainą. Remiantis skelbimais, 1848-aisiais
dagerotipininkai buvo ypač aktyvūs. Be to, geriau įsigilinus į skelbimų publikavimo datas,
paaiškėjo, kad dagerotipininkai daugiausia dirbdavo pavasarį, vasarą ir rudenį. Suomiška žiema
tikriausiai buvo per daug nepalanki fotografuoti dagerotipus. Skelbimai taip pat rodo, kad
dagerotipininkai dažniausiai fotografuodavo didžiausiuose miestuose, Helsinkyje ir Turku.
Keliaujantys dagerotipininkai į Suomiją atvykdavo iš keleto Europos šalių. 1842 m. į
Suomiją atvyko pirmieji dagerotipininkai: Benas Lipšiucas (Benno Lipschütz) iš Bavarijos ir
Baptistas Tensi (Baptist Tensi) iš Sardinijos. Jie atvyko į Helsinkį iš Talino ir yra žinoma, kad
lankėsi dar ir Turku bei tuometiniame Vypuryje (dabar – Vyborgas).4 Vėliau Suomijoje
apsilankė šie dagerotipininkai: Augustas Hvidas (August Hviid) ir Karlas Noipertas (Carl
Neupert) iš Danijos, Peras Lindbergas (Pehr Lindberg) ir Isakas Rosanderis (Isak Rossander) iš
Švedijos, Frydrichas Augustas Reinholdas (Friedrich August Reinhold) iš Vokietijos ir Johanas
Zyglis (Johann Siegl) iš Austrijos. Iliustracija 4
Fredrikas Renštriomas (Fredrik Rehnström) buvo iš Suomijos kilęs dagerotipininkas,
studijavęs dagerotipiją Sankt Peterburge, kuriame ir gyveno. 1844–1851 m. jis nuolat keliaudavo
ir fotografuodavo didžiausiuose Suomijos miestuose. F. Renštriomo dagerotipai turi lengvai
atpažįstamą stilių, jo portretai nesudėtingi ir kuklūs, paprastai įrėminti. Asmenys sėdi ramiai,
atrodo orūs, portretai profesionaliai nuspalvinti. 5
Prancūzų ir rusų kilmės Ogiustas Dezarno (Auguste Desarnod) buvo vienintelis
keliaujantis dagerotipininkas, nuolat gyvenęs Suomijoje. Jis turėjo studiją pietinės Suomijos
mieste Porve. Dauguma jo dagerotipų daryti lauke, fone matyti miesto peizažo elementai ar
medžių šakos. Jis fotografuodavo Porvo gyventojus, savo pažįstamus ir aukštesniajai klasei
priklausiusius miestiečius. 6 Iliustracija 5
Informacija apie Suomijos ir kitų Europos šalių dagerotipus prieinama „Daguerreobase“
– tai interneto duomenų bazė, kurioje kaupiama detali informacija apie dagerotipus. 7

4

Hirn S. Kameran edestä ja takaa, valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1939–1870, Helsinki, 1972, p. 16.
Ten pat, p. 6, 18.
6
Herranen M. Sadan vuoden kuvat, Valokuvausta Porvoossa 1844–1940, Borgå, 1992, p. 20.
7
Daguerreobase: collective cataloging tool for daguerreotypes. Prieiga per internetą: www.daguerreobase.org,
žiūrėta 2019-30-10.
5
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„Daguerreobase“ taip pat yra naudingas tyrimų įrankis. Ja galima naudotis identifikuojant, tiriant
genealogiją ar atliekant konservavimo-restauravimo tyrimus.

18

Gintas Kavoliūnas
Vilniaus dailės akademija
VšĮ „Atvirosios fotografijos dirbtuvės“
Šiaulių Fotografijos muziejaus istorinės fotografijos rinkinys. Žvilgsnis per mikroskopą

Nuo fotografijos atradimo fotografinis procesas pakito neatpažįstamai – nuo vaizdo
metalinėje, veidrodinėje plokštelėje iki kasdienio fotografavimo mobiliaisiais telefonais. Pirmieji
fotografijos gyvavimo dešimtmečiai buvo kupini fotografijos proceso tobulinimų ir naujų
išradimų. Tyrinėtojai iki šių dienų priskaičiuoja daugiau kaip 150 skirtingų fotografinio vaizdo
gavimo būdų. 1 Kodėl senieji fotografiniai procesai aktualūs šiandieną? Vienas aspektas yra tai,
kad teisingai identifikavus senos fotografijos spaudos procesą galima parinkti tinkamiausias
archyvavimo sąlygas ir konservavimą ar restauravimą, jei to reikia. Antras aspektas – kiekvienas
senasis fotografinio vaizdo gavimo būdas turi savitą raišką ir medžiagiškumą. Tuo naudojasi šių
dienų menininkai, kurdami darbus.
Terminologijos problematika
Atsiradus skaitmeninei fotografijai, iškilo būtinybė kitu terminu įvardyti ir prieš tai
buvusią – neskaitmeninę fotografiją. Šiuo metu yra vartojami keli terminai, kuriais apibūdinama
neskaitmeninė fotografija. Jų vartojimas priklauso nuo konteksto, taip pat ir nuo regiono.
Vieningos klasifikacijos ne tik Lietuvoje, bet ir už šalies ribų kol kas nėra.
Pirmasis terminas „analoginė fotografija“, kuriuo buvo atskirta neskaitmeninė
fotografija, pasiskolintas iš elektronikos ir programuotojų kalbos. Jie elektros signalą pagal
perduodamo signalo tipą skirsto į loginį (skaitmeninį) signalą, kuriam perduoti naudojama
dvejetainė skaičių sistema, ir analoginį signalą, kuris „<...> suprantamas kaip tolygiai
besikeičiantis elektrinis ar fizinis dydis“. 2 Šiuo terminu ir visą „neskaitmeninę“ fotografiją imta
vadinti „analogine fotografija“.
Terminą „analoginė fotografija“ vartoja ir Francas Peteris Verhejenas (Frans Peter
Verheyen), nors papildo, kad šis terminas netiksliai apibūdina neskaitmeninės fotografijos esmę

_____________________
1

Stulik D., Kaplan A. Alternative Process Photography and Science meet at the Getty Conservation Institute, 2010.
Prieiga per internetą: https://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/photocon/alt_processes.pdf , žiūrėta
2020-01-25.
2
Kanapeckas P., Kazanavičius E., Mikuckas A. Kompiuterių elementai, Kaunas, 2008, p. 11.
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ir analoginė fotografija turėtų vadintis „fotografija, kur naudojami cheminiai procesai“. 3 Tačiau
jo siūlomas termino išaiškinimas sukeltų dar daugiau painiavos, nes kai kuriems skaitmeniniams
vaizdo gavimo būdams taip pat naudojami „cheminiai procesai“, pavyzdžiui, klasikiniu
spalvotosios fotografijos būdu spausdinami atspaudai, ant fotopopieriaus eksponuojami
skaitmeninį vaizdo signalą projektuojant LED ar lazerio spindulio šviesa.
Mėginant klasifikuoti „neskaitmeninę“ fotografiją smulkiau, galime išskirti pačią
seniausią fotografiją, kai viską, net fotoaparatus, gamindavosi patys fotografai. Fotografas ir
dėstytojas Alanas Grinas (Alan Greene) šiems procesams apibūdinti vartoja terminą
„primityvioji fotografija“. Taip pavadinta ir jo knyga „Primityvioji fotografija. Kamerų, lęšių ir
kalotipijų gamybos gidas“. Primityvioji fotografija – tai fotografija, kai fotografas pats
pasigamina fotografijos ištakose naudotą aparatūrą ir reikiamas fotografines medžiagas. Šiuos
procesus A. Grinas pristato supažindindamas studentus su fotografijos ištakomis, kai net ir
fotografiniai negatyvai būdavo gaminami rankomis. Tai tarsi fotografijos abėcėlės mokymas,
kaip muzikoje solfedžiavimas. Patį žodį „primityvioji“ A. Grinas tapatina ne su naivumu ar su
paprastumu, bet su subjekto kilme. 4
Senieji fotografiniai procesai apima bene daugiausia skirtingų fotografinio vaizdo
gavimo būdų ir ganėtinai ilgą laikotarpį. Jis sutampa su piktorializmo judėjimo pabaiga, kai
beveik visą fotografijos rinką pradėjo užimti sidabro želatinos fotografinio proceso medžiagos,
gaminamos gamyklose. Šių dienų kontekste senieji fotografiniai procesai anglakalbių autorių
literatūroje dar apibrėžiami kaip alternatyvioji fotografija. Alternatyvioji fotografija apibūdinama
kaip netradicinio (sidabro želatinos proceso) rankų darbo atspaudai ar procesai tokiems
atspaudams gaminti. Šio termino ištakos siekia 1960-uosius, kai kilo nepasitenkinimas „Kodak“
kompanijos fotografinių medžiagų monopoliu. 5 Kartais dalis senųjų procesų dar vadinami ne
sidabro (tie, kuriems naudojamos šviesai jautrios ne sidabro, o kitų metalų druskos), o patys
seniausi ir rečiau naudojami procesai dar vadinami istoriniais procesais arba, anot Stanislovo
Žvirgždo, ankstyvosiomis fotografijos technikomis.6
Kadangi vieningos šiandieninės fotografijos terminologijos Lietuvoje nėra, dėl to kartais
kyla neaiškumų, ypač siauras terminų, apibrėžiančių senuosius fotografinius procesus, laukas.
Pasitaiko terminų, kurie lietuvių kalba nevartojami ar vartojami itin retai ir nėra sulietuvinti,
_____________________
3

Verheyen F. P. Unlimited grain portraits, Roterdam, 2011, p. 3.
Greene A. Primitive photography: a guide to making cameras, lenses and calotypes, Boston, 2002, p. xiv.
5
Rexer L. Photography's antiquarian avant-garde: the new wave in old processes, New York, 2002, p. 10.
6
Žvirgždas S. Ankstyvosios fotografijos technikos, Dagerotipai, ferotipai, ambrotipai Lietuvos muziejuose, Vilnius,
2000 p. 16–20.
4
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pavyzdžiui: POP printing out paper – savaime nuo eksponavimo ryškėjantis fotopopierius, DOP
developing out paper – po eksponavimo ryškinamas popierius. Tas pats yra ir su fotografinių
procesų aprašais. Vieni procesai visai neaprašyti, kiti turi daug terminų ir pavadinimų tam
pačiam procesui nusakyti. Bene daugiausia variacijų galima rasti klasikiniam sidabro želatinos
procesui pavadinti.
Yra ir tokių procesų, kurių pavadinimas skiriasi vos keliomis raidėmis, o gamybos
būdas ir gaunamas rezultatas būna visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, „kalotipija“, kitas pavadinimas
„talbotipija“ (angl. calotype or talbotype), „kalitipija“ (angl. kallitype) ir „kolotipija“ (angl.
collotype or heliotype). Šių trijų procesų pavadinimai kartais būna painiojami, ypač vertimuose,
nors procesai skiriasi radikaliai: pirmasis – kalotipija7, yra sidabro druskų fotografavimo
procesas, ryškinama galo rūgšties ryškalu ir gaunamas fotografuojamo vaizdo negatyvas.
Antrasis yra sidabro nitrato ir geležies oksalato procesas, skirtas kontaktinei pozityvų spaudai. 8
Trečiasis yra fotomechaninis procesas, kurio eigoje pasitelkiama želatinos kietėjimo savybė (kai
želatina ultravioletinėje šviesoje įjautrinama dichromatais) ir želatinos retikuliacijos efektas;
dažniausiai šis procesas būdavo naudojamas dideliam fotografijų tiražui spausdinti. 9 (Iliustracija
110, iliustracija 2, iliustracija 3)
Aptarę terminologijos problematiką,

matome, kad nėra išgryninta lietuviška

terminologija seniesiems fotografiniams procesams įvardyti ar patiems procesams aprašyti, bet
galime vartoti sulietuvintus kitose kalbose priimtus terminus.
Atspaudų identifikavimas ir tyrimo rezultatai
Ne mažesnis informacijos trūkumas yra ir aprašant muziejuose ir archyvuose saugomas
fotografijas. Aprašymuose nurodomi tik dažniausi ir lengviausiai atpažįstami spaudos būdai,
tokie kaip dagerotipija, ferotipija, ambrotipija, albuminas, sidabro želatinos procesai. Tačiau
labai maža tikimybė, kad Lietuvą aplenkė visa gausa fotografinių procesų ir mes archyvuose
neturime nei vieno pavyzdžio, išskyrus keletą dažniausiai įvardijamų procesų. Didesnė tikimybė,
kad tiesiog nemaža dalis atspaudų nėra identifikuoti ir suklasifikuoti pagal spaudos būdą. Pirmoji
šio tyrimo užduotis ir buvo ištirti dalį Šiaulių fotografijos muziejaus senųjų fotografijų rinkinio ir
mėginti identifikuoti fotografijų spaudos būdus.
Norint identifikuoti spaudos būdą, fotografiją reikia išanalizuoti keliais aspektais:
_____________________
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1. Pirmiausia nustatoma, kuris pagrindas naudojamas, kad būtų gautas fotografinis
vaizdas. Dažniausiai pasitaikantis pagrindas yra popierius, bet būna atspaudų ant stiklo, sidabro,
sidabruoto vario, dažytos geležies ar cinko. Kartais pasitaiko ir fotokeramikos atspaudų,
atspaudų ant audinio ar net ant odos. Kai kuriais atvejais pagrindas gan tiksliai gali nurodyti
procesą, pavyzdžiui, dagerotipija visada būna ant poliruoto sidabro ar sidabruoto vario plokštės.
Daugiausia variantų turi popierinis pagrindas.
2. Antrasis paprastas tyrimo būdas yra datavimas. Jei fotografija turi aiškų datavimą, t.
y. jis nurodytas atspaude ar užfiksuotas konkretus istorinis įvykis, galima mėginti atmesti
chronologiškai vėliau atsiradusius spaudos būdus. Tačiau šis metodas palengvina identifikuojant
tik itin senas fotografijas, nes kuo arčiau XX a. daryta fotografija, tuo mažiau spaudos būdų
galima atmesti, lyginant pagal datą.
3. Dar vienas aspektas yra apžiūra. Kartais fotografai ant fotografijos ar ant pasporto
nurodo spaudos būdą, kaip išskirtinį kokybės ženklą. (Iliustracija 411)
Siekiant geriau suprasti senuosius fotografinius procesus, atspausdintus ant popieriaus,
reikia įsigilinti į jų gamybos procesą ir gaunamo vaizdo struktūrą. Pirmiausia tam naudojamas
mikroskopas ir lyginamosios analizės metodas, t. y. stebimas vaizdas gretinamas su žinomų
atspaudų pavyzdžiais.
Stebint per mikroskopą, galima nustatyti atspaudo paviršiaus struktūros ypatumus ir
preliminariai popieriaus struktūrą. Visus atspaudus galima suskirstyti į vienasluoksnius,
dvisluoksnius ir trisluoksnius, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad kartais norint apsaugoti
fotografijos paviršių būdavo naudojami apsauginiai lako sluoksniai iš želatinos, šelako, bičių
vaško ar gumiarabiko, dėl šios priežasties gali atsirasti papildomų sluoksnių ir atspaudo paviršius
gali turėti kitą sudėtį nei pats atspaudas, pavyzdžiui, albumino atspaudas, lakuotas kolodijaus
laku. Vienasluoksniams priskiriami visi procesai, kai spausdinama cheminiais reagentais
tiesiogiai įjautrinant popierinį pagrindą, pavyzdžiui: cianotipija, kalotipija (iliustracija 5).
Dvisluoksniai yra albumino ar anglies atspaudai. Šviesai jautrus sluoksnis užliejamas ar
atspaudžiamas tiesiogiai ant popieriaus ir vaizdą sudaro jungiamasis sluoksnis, esantis virš
popierinio pagrindo (iliustracija 6). Trisluoksniams atspaudams priskirtini visi popieriai, turintys
baritinį (bario sulfato) balinamąjį išlyginamąjį sluoksnį (iliustracija 7).
Žiūrint per mikroskopą, labiausiai matytųsi vienasluoksnio popieriaus struktūra ir
plaušeliai. Dvisluoksnio atspaudo popieriaus struktūra ne taip gerai matoma, ją kiek pridengia
_____________________
11

Stulik D., Kaplan A. The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes. Carbon, Los Angeles, 2013,
p. 15.

22

užlietas jungiamasis sluoksnis. Jungiamasis sluoksnis dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių
dažnai būna sutrūkinėjęs. Trisluoksniai popieriai išsiskiria tuo, kad yra lygūs ir popieriaus
struktūra yra visiškai uždengta, tačiau kartais galima suklysti, jei gamybos procese buvo siekta
išgauti matinį paviršių, tuo atveju balinamasis išlyginamasis sluoksnis daromas labai plonas arba
į paviršinį sluoksnį įterpiama krakmolo. Analizuojant matines fotografijas, reikia įsigilinti, kas
sukelia matiškumą, ar popierius struktūra, ar papildomi priedai vaizdą sudarančiame
viršutiniame sluoksnyje (iliustracija 8).
Žiūrint per mikroskopą, galima nustatyti ir paviršiaus pažeidimų struktūrą, pavyzdžiui,
kolodijaus popieriuje būna ryškių smulkių įbrėžimų, primenančių pačiūžų žymes ant ledo
(iliustracija 9).
Ne visais atvejais žiūrint per mikroskopą, lengva tiksliai įvertinti spaudos būdą,
tolimesniems ir tikslesniems tyrimams reikia naudoti XRF ir FTIR analizę, kitus tyrimo
metodus.
Sukauptas teorines žinias 2019 m. pradėjau taikyti praktikoje. Adaptavęs biologinį
mikroskopą, skirtą fotografuoti, pirmuosius identifikavimo bandymus atlikau Šiaulių fotografijos
muziejuje. Išfotografavau XIX a. pab. atrinktus carte de visite ir cabinet portrait pavyzdžius ir
vizualiai juos sugrupavau į 4 grupes:
Pirmoji grupė atitinka dvisluoksnio atspaudo kategoriją, popieriaus struktūra
pakankamai matoma, kai kurių atspaudų jungiamoji medžiaga kiek susiraukšlėjusi, susidariusi
charakteringa paviršiaus krakeliūra. Lyginant su žinomais atspaudais, šios fotografijos labiausiai
atitinka albumininio spausdinimo procesą. Norint patvirtinti prielaidą, reikėtų nustatyti
jungiamosios medžiagos sudėtį (iliustracija 10, iliustracija 11).
Antroji grupė atitinka trisluoksnio atspaudo kategoriją. Popieriaus struktūros nematyti,
visur, kur vaizdas šviesus, matosi tolygus baltas sluoksnis. Lyginant charakteringus subraižymus
su žinomais pavyzdžiais, atspaudus galima priskirti kolodijaus atspaudams ant popieriaus
(iliustracija 12).
Trečioji grupė taip pat trisluoksnė, tačiau vaizdo struktūra ir charakteringi paviršiaus
pažeidimai jau visai kitokie nei antrosios grupės. Šios fotografijos vizualiai artimiausios
želatinos atspaudams, tačiau čia be išsamesnių tyrimų sunku nustatyti, kuris iš želatinos proceso
variantų buvo naudotas. Pagal laikotarpį tai galėtų būti POP savaime ryškėjantis arba DOP
sidabro želatina ryškinamas atspaudas. Be tolimesnių tyrimų vienareikšmiškai pasakyti negalima
(iliustracija 13).
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Ketvirtąją grupę sudaro atvaizdai, kurių struktūra ir paviršius neatitinka nei vieno mano
žinomo atspaudo paviršiaus, pavyzdžiui: pagal paviršiaus struktūrą atrodo kaip albumino, bet
įbrėžimai artimesni kolodijaus atspaudams, todėl būtų galima spėti, kad čia yra matinis
kolodijaus atspaudas be baritinio ar su plonu baritiniu sluoksniu arba albumino atspaudas,
padengtas kolodijaus laku. Yra atspaudų, panašių į sidabro želatinos, bet turinčių netipinių
taškelių, būdingų pigmentiniams atspaudams. Šios grupės eksponatus būtina toliau tyrinėti
pasitelkus FTIR ir XRF analizės metodus (iliustracija 14).
Kadangi Lietuvoje pakankamai sudėtinga atlikti XRF ir FTIR analizę, tai kol kas šie
eksponatai nėra ištirti nurodytais metodais. Tačiau esu atlikęs kelių asmeninės kolekcijos
eksponatų FTIR tyrimą ir vieną iš jų dar ištyriau per mikroskopą, ir nustačiau, kad iš
charakteringų pažeidimų tai yra kolodijaus atspaudas. Gauta FTIR diagrama yra artima duomenų
bazėse pateikiamoms nitroceliuliozės diagramoms. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ir šio
atspaudo paviršius yra nitroceliuliozė. Nitroceliuliozė yra jungiamoji tiek šlapio, tiek sauso
kolodijaus medžiaga (iliustracija 15, iliustracija 16, iliustracija 1712).
Ištyrus vos 59 Šiaulių fotografijos muziejaus eksponatus, galima konstatuoti, kad čia
saugoma tikrai daugiau įvairų procesų atspaudų, negu iki šiolei yra įvardyta ir aprašyta įvairiuose
Lietuvos fotografijos istoriją nagrinėjančiuose šaltiniuose. Preliminariai identifikuoti kolodijaus
atspaudai. Kad tyrimas būtų patvirtintas, reikalinga FTIR analizė. Taip pat daug klausimų
užduoda ir vilčių nustatyti kitus procesus teikia ketvirtoji eksponatų grupė, kurioje yra nemažai
savitą charakterį turinčių atspaudų, bet baigtinį rezultatą parodys tolimesni tyrimai, atliekami
kartu su Šiaulių Fotografijos muziejumi.

_____________________
Tipinis nitroceliuliozės FTIR tyrimo diagramos pavyzdys. Prieiga per internetą:
http://cameo.mfa.org/wiki/File:Cellulose_nitrate_FTIR.PNG, žiūrėta 2020-01-20.
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Radoslaw Brzozowski
„Alternatyvūs fotografijos reikmenys“
Trimiesčio fotografijos mokykla

Druskos atspaudai – XIX a. „sepijos tonų“ atspaudai

Pirmiausia reikia paaiškinti, kad šio straipsnio pavadinimas kilo iš tipinio
nesusipratimo, kurį sukėlė istorinių atspaudų spalva, ypač druskos atspaudų, kuriuos dažnai
vadina sepijos arba sepijos tonų atspaudais. Toks pavadinimas atsirado dėl jų rusvos spalvos ir
įžvelgto panašumo į atspaudus, pagamintus naudojant daug vėlesnę sidabro želatinos atspaudų
tonavimo su siera techniką. Iš tikrųjų druskos atspaudų spalva stipriai skiriasi nuo sepijos, jau
nekalbant apie tai, kad atspaudo cheminė sudėtis visai kitokia.
Priešingai nei tonuotų atvaizdų, druskos atspaudų spalva atsiranda ne dėl to, kad
naudojami sieros junginiai, o dėl vaizdą sukuriančių sidabro dalelių dydžio. Tai daro didelę įtaką
tiek gautų atspaudų ilgaamžiškumui, tiek būdui, kuriuo jie turėtų būti apdorojami.
Druskos atspaudo procesą išrado Viljamas Henris Foksas Talbotas (William Henry Fox
Talbot), nors iš tikrųjų jau daug anksčiau buvo sukurti pirmieji atspaudai panaudojus sidabro
chlorido savybę – jautrumą šviesai. Vis dėlto F. Talbotas ne tik rado būdų, kaip fiksuoti ar bent
jau stabilizuoti atvaizdą, bet, svarbiausia, suprato šios tikrovės įrašymo formos potencialą ir
išpopuliarino ją visame pasaulyje. Svarbu prisiminti, kad prieš pradedant naudoti emulsijas
beveik visos taikytos fotografinės technikos, kai atspaudai gaminami pasitelkiant sidabro
junginių jautrumą šviesai, iš tiesų yra druskos atspaudų technikos variantai.
Pirmieji F. Talboto padaryti atspaudai nebuvo fiksuoti. Tiksliau būtų sakyti, kad jie
buvo stabilizuoti išmirkant popierių jodido tirpale. Tai sumažino popieriaus jautrumą šviesai, dėl
to buvo galima pakankamai saugiai žiūrėti į fotografijas žvakių šviesoje. Visgi reikia paminėti,
jei tokia fotografija būtų rasta muziejaus kolekcijoje, negalima jos per ilgai laikyti šviesoje, net
jeigu tai yra teoriškai saugi geltonos ir raudonos spalvų spektro šviesa. Taip yra dėl vadinamojo
Bekerelio efekto, kuris atsiranda druskos atspaudui patekus į ultravioletinę šviesą. Tada
atspaudas pasidaro panchromatinis, t. y. jautrus visų bangų ilgiams, įskaitant raudonos šviesos.
Tai patvirtino mokslų daktaro Maiko Vearo (Mike Ware) atliktas tyrimas. 1

1

Ware M. Photogenic Drawings, Prieiga per internetą:
https://www.mikeware.co.uk/pages/main/conservation/Photogenic_Drawings.html, žiūrėta 2019-09-04

25

Kitas sekęs žingsnis vystant techniką buvo Džono Heršelio (John Herschel) atrasto
fiksavimo proceso taikymas, pirmiausia naudojant amoniaką, o vėliau – natrio tiosulfatą.
Pastarasis metodas naudojamas iki šių dienų.
Nuo pat proceso taikymo pradžios buvo pastebėta nemažai trūkumų. Pirmųjų fotografų
nepasitenkinimą sukėlė šios proceso ypatybės:
1.

Mažas kontrastas ir, svarbiausia, negalima perteikti švarių šviesių tonų.

2.

Fotografams nepatiko spalva.

3.

Atspaudų neilgaamžiškumas.

Bėgant metams po proceso atradimo, buvo visaip mėginama išspręsti išvardytas
problemas. Šie bandymai davė pradžią daugumai svarbių atspaudų gaminimo technikų (bent jau
toms, kurioms naudojamos sidabro druskos).
Panagrinėkime minėtas problemas ir būdus, kuriais jos buvo sprendžiamos.
1.

Mažas kontrastas ir „purvas“ šviesiuose tonuose.

Buvo pasiūlyta įvairių būdų, kaip padidinti kontrastą, pavyzdžiui: pridėti kalio
dichromato į popierių įjautrinantį šviesai tirpalą ir (arba) pirmąjį plovimą, taip pat mažinti
druskos tirpalo, naudojamo popieriui iš anksto dengti, koncentraciją. Kitas sprendimas buvo
padalyti ekspoziciją į šešėlių ir tiesioginių saulės spindulių, kuris pasirodė esąs pakankamai
efektyvus būdas. Kadangi naudoti ryškalus taip pat buvo gana įprasta, galima manyti, kad kai
kuriais atvejais jie buvo naudojami ne paprasčiausiai norint sutrumpinti ekspozicijos laiką, o dėl
to, kad ryškalai padidina kontrastą. Vis dėlto nė vienas iš šių metodų neleido gauti tokio
kontrasto, kuris vėliau buvo įmanomas taikant modernesnius procesus, ypač naudojant sidabro
želatiną. Gal tai nebuvo rimta problema naudojant šlapių kolodijaus plokštelių negatyvus,
kuriems būdingas didelis kontrastas, tačiau atsiradus jautresnėms ir ne tokioms kontrastingoms
sidabro želatinos medžiagoms tai turėjo tapti nemaža problema.
Dėl „nugrimzdusių“ sidabro dalelių tarp popieriaus pluoštų šviesiose vaizdo vietose
atsiradusių tamsių dėmių problema buvo išspręsta į druskos tirpalą pridėjus įvairių klijų ar
klijinančių medžiagų, dėl kurių sidabro dalelės laikosi popieriaus paviršiuje. Tam buvo
naudojami krakmolas, želatina, kaulų klijai, baltymai, dekstrinas ir agaras. Būtent šie bandymai
davė pradžią pačioms svarbiausioms technikoms (ar jų variantams), pavyzdžiui, albumino
atspaudui ir popieriui iš bermudinės marantos, kurie gerokai pagerino vaizdo kokybę. Kalbant
apie metodus, kilusius iš druskos atspaudo metodo, reikia prisiminti, kad jie visgi yra tik
variantai, besiskiriantys pridedamais klijais ir klijinančiomis medžiagomis. Tai reiškia, kad visi
receptai, naudojami druskos atspaudams apdoroti, taip pat veiks išvestinius procesus ir
atvirkščiai.
2.

Nepatraukli spalva.
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Anot šiuolaikinių fotografų, skaidri rusva ar rusvai oranžinė netonuotų druskos atspaudų
spalva buvo ypač nepatraukli, todėl vos tik išradus procesą pasipylė mėginimų ją pagerinti.
Vienas iš pirmųjų literatūroje aprašytų sprendimų buvo atspaudams fiksuoti naudoti jau
panaudotą fiksažą.2 Tai iš tikro pakeitė spalvą – padarė ją šaltesnę, panašesnę į šokolado atspalvį.
Deja, gana patrauklų spalvos pokytį lėmė sieros užterštumas, kuris smarkiai sumažino atspaudo
ilgaamžiškumą ir buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, rodančių, kad proceso rezultatas nėra
ilgaamžis. Šį metodą atmetė ganėtinai greitai ir XIX a. tekstuose dažnai niekindavo. Deja,
atrodo, kad šis metodas vėl populiarėja tarp šių dienų fotografų.
Kitas sprendimas buvo naudoti tonavimo medžiagas, pirmiausia turinčias aukso
chlorido, nors taip pat buvo naudojami platinos ir paladžio junginiai. Tai puikus sprendimas, nes
jis ne tik leidžia labai pagerinti vaizdo spalvą ir beveik visiškai pereiti nuo šiltų atspalvių prie
šaltų, kone gaunant neutralų nespalvotą atspaudą, bet, svarbiausia, tai labai pagerina vaizdo
ilgaamžiškumą. Reikia nepamiršti, kad druskos atspaudas sukurtas iš daug mažesnių sidabro
dalelių nei sidabro želatinos atspaudas, todėl jis yra daug jautresnis visų rūšių teršalams, ypač
sierai. Tonuojant sidabras bent iš dalies pakeičiamas tauresniu metalu (arba juo padengiamos
dalelės) ir apsaugo vaizdą nuo užteršimo.
3.

Neilgaamžiškumas.

Kaip buvo minėta, pirmosioms fotografijoms neilgaamžiškumo problema kildavo dėl to,
kad atspaudai buvo ne fiksuojami, o stabilizuojami, arba dėl netinkamo apdorojimo (naudotas
pasenęs fiksažas ir (arba) netinkamai plauti atspaudai).
Paprasčiausiai pašalinus šias akivaizdžias technologines klaidas, atspaudai tapo
ilgaamžiškesni. Kitas šiam tikslui naudojamas sprendimas buvo prieš tai aprašytas tonavimas.
Dar kitos atspaudų ilgaamžiškumą gerinančios procedūros buvo lakavimas arba vaškavimas,
apsaugančios sidabro daleles nuo aplinkos taršos. Vis dėlto reikia atsiminti, kad dėl nedidelio
sidabro dalelių dydžio teršalai gali pažeisti net tonuotus atvaizdus. Taigi archyvus tvarkyti būtina
labai atsargiai, taip pat tinkamai juos saugoti.
Pagrindiniai druskos atspaudų ir išvestinių procesų tipai:
1.

Klasikinis druskos atspaudas: pagrindinis technikos metodas, kai popierius

pirmiausia padengiamas chlorido tirpalu (daugeliu atvejų amonio, natrio ar kalio chloridu).
Išdžiovinto popieriaus jautrumas šviesai padidinamas sidabro nitrato tirpalu, paprastai pridedant
citrinos rūgšties arba vienos iš jos druskų, kuri būtina norint pasiekti tinkamų rezultatų. Kartais į
druskos tirpalą įdedamas nedidelis kiekis želatinos. Kai sidabro nitratas išdžiūsta, atvaizdas
eksponuojamas, tada nuplaunamas, tonuojamas ir fiksuojamas.
2

Lea M. Manual of Photography, 1968, p. 300.
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2.

Popierius iš bermudinės marantos: pagrindinis šio ir tradicinio druskos atspaudo

proceso skirtumas yra tas, kad pridedama krakmolo, dažniausiai pagaminto iš bermudinės
marantos šaknies. Visi atspaudo apdorojimo veiksmai yra tokie patys, kaip ir tradicinio druskos
atspaudo metodo. Galutinė apdoroto ir išdžiovinto atspaudo išvaizda yra panaši į tradicinį
druskos atspaudą, bet vaizdo kokybė ir kontrastas daug geresni, ir šviesos efektai ryškesni.
3.

Albumino atspaudas: šiuo atveju druska ištirpinama iš anksto paruoštame

albumine, t. y. kiaušinio baltyme, kuris labai veiksmingai apsaugo popieriaus paviršių nuo
sidabro dalelių prasiskverbimo. Apdorojimas vėl identiškas, ir atspaudo spalva būna panaši.
Įprasto albumino atspaudo paviršius yra pusiau blizgus. Taip pat buvo gaminami dvigubai dengti
albumino atspaudai, kurie leido fotografui išgauti daugiau blizgesio. Norint suprasti šio proceso
populiarumo mastą XIX a., lengviausia pasakyti, kad viena albumino popieriaus gamykla
Dresdeno apylinkėse per metus sunaudodavo maždaug 6 mln. kiaušinių. Apskritai Dresdeno
regiono (jame buvo mažiausiai 10 gamyklų) popierius buvo laikomas aukščiausios kokybės.
Vėliau paaiškėjo, kad prieš dengiant popierių albuminas būdavo fermentuojamas aukštoje
temperatūroje.
4.

Matinis albumino popierius: tai yra dviejų prieš tai išvardytų metodų derinys, kai

popierius dengiamas krakmolo ir baltymo mišiniu. Gauti vaizdai buvo subtilesni, nei naudojant
popierių vien iš bermudinės marantos, o kartu atspaudo paviršius būdavo visiškai matinis, tai tuo
metu buvo populiaru.
Tipinė albumino popieriaus problema yra laikui bėgant atsirandantis geltonumas,
paveikiantis tiek šviesias dalis, tiek šešėlius. Kartais iš to identifikuojama atspaudo technika,
ypač jei reikia atskirti matinį baltyminį popierių nuo popieriaus iš bermudinės marantos.
Įdomu yra tai, kad einant laikui keitėsi sidabro kiekis, naudojamas skirtingiems druskos
atspaudo metodams. Tai nebuvo klaida – tai lėmė nuoseklus druskos, naudojamos popieriui iš
anksto padengti, koncentracijos mažinimas. Viena vertus, tai leido mažiau naudoti sidabro (ir
sumažinti atspaudų gaminimo išlaidas), kita vertus, leido padidinti kontrastą, o tai buvo
naudinga, nes sidabro želatinos negatyvai yra ne tokie kontrastingi nei senesni kolodijaus
negatyvai. Mažesnis sidabro kiekis taip pat gali būti atspaudų senėjimo veiksnys.
Druskos atspaudai ir mada
Panašiai kaip ir šiais laikais, anksčiau klientų skonis priklausydavo nuo mados pokyčių.
Keitėsi tiek pageidaujamo paviršiaus, tiek atspaudo spalvos mados. Buvo laikai, kai matinis
bermudinės marantos ar matinis baltyminio popieriaus paviršius buvo madingi. Kitu laikotarpiu
visi norėjo atspaudų blizgančiu paviršiumi. Dėl to amžių sandūroje išpopuliarėjo atspaudų
poliravimas, padėjęs išgauti blizgesnį paviršių. Fotografai taip pat konkuruodavo siūlydami
klientams labiau už konkurentų blizgesnius atspaudus. Vis dėlto derėtų nepamiršti, kad blizgesys
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laikui bėgant galėjo būti prarastas, o forma, kuria atvaizdai išliko iki šios dienos, neatitinka jų
originalios išvaizdos.
Druskos atspaudų archyvinis apdorojimas
Ši apdorojimo schema sukurta Džeimso Reilio (James Reilly) 3 ir yra visuotinai
pripažinta kaip rekomenduojamas druskos atspaudų standartas:
1 žingsnis: 5 minučių trukmės plovimas pasūdytu vandeniu perteklinį sidabrą paverčia
sidabro chloridu. Plaunant reikia dažnai maišyti skystį (pavyzdžiui, siūbuoti vonelę). Neatlikus
šio veiksmo, gali atsirasti geltonų dėmių.
2 žingsnis: 5 minutes plauti švariu vandeniu. Plaunant patartina porą kartų pasiūbuoti
vonelę.
3 žingsnis: pakartoti 2 žingsnį, pakeitus vandenį.
4 žingsnis: tonavimas. Yra bent keliolika dažų receptų, kur naudojamos aukso, platinos
ir paladžio druskos. Dauguma jų pakeičia atspaudo spalvą. Taip pat naudojamas daugkartinis
tonavimas, pavyzdžiui, po tonavimo auksu galima tonuoti platina. Tonuojant vonelė turėtų būti
nuolat judinama, kad tonavimas būtų tolygus. Neįmanoma nurodyti tikslaus tonavimo laiko, nes
jis priklauso nuo norimų rezultatų ir pačios tonavimo vonelės stiprumo, kuris sumažėja po
kiekvienos fotografijos. Tonavimo progresas vertinamas tikrinant vykstančius atspaudo
pokyčius, o tam reikia didelės patirties. Įdomu tai, kad anksčiau tonavimą atlikdavo ne
fotografai, o „tonuotojai“.
Tonavimo žingsnį galima praleisti, nors to daryti nerekomenduojama. Jis yra labai
svarbus norint gauti ilgaamžiškus atspaudus.
5 žingsnis: trumpas, porą minučių trunkantis plovimas vandeniu. Rekomenduojama
vonelę siūbuoti.
6 žingsnis: pirmiausia atvaizdas fiksuojamas 15 proc. natrio tiosulfato tirpalu su šiek
tiek amoniako. Įprastai tai daryti reikia 3–4 minutes ir rekomenduojama kelis kartus pasiūbuoti
vonelę. Negalima naudoti rūgštinių fiksažų.
7 žingsnis: antras fiksavimas šviežiu tiosulfato tirpalu su amoniaku. Trukmė turėtų būti
tokia pati, kaip ir pirmojo fiksavimo. Šis žingsnis yra būtinas norint gauti permanentines
fotografijas.
8 žingsnis: kruopštus plovimas tekančiu vandeniu, trunkantis maždaug 30 minučių.
Rekomenduojama naudoti natrio hiposulfitą, šalinantį tirpalą, ir tikrinti, ar nėra jo likučių.

3

Reilly J. The Albumen & Salted Paper Book, 1980, p. 22.
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Dažniausios druskos atspaudų technikos klaidos
1.

Iš pat pradžių netolygiai padengiama druska. Istoriškai popierius buvo mirkomas

arba dažniausiai plūduriuodavo druskos tirpalo paviršiuje, kol išsilygindavo, o tai garantuodavo,
kad popieriaus paviršius pasidengs labai tolygiai. Kadangi ši procedūra užima gana daug laiko ir
jai reikia daug druskos tirpalo, šiais laikais mes dažnai šią procedūrą mėginame pakeisti
paprastesne procedūra – užtepimu, kuris ne visada duoda laukiamų rezultatų.
2.

Popierius netolygiai padengtas įjautrinančiu tirpalu. Reikia atsiminti, kad ant

išmirkyto popieriaus paviršiaus turi būti sidabro perteklius, rekomenduojamas santykis yra 6:1.
Perteklius reikalingas, nes ekspozicijos metu sidabro chlorido dalelės suyra ir išsiskyręs
chloridas susijungia su sidabro pertekliumi ir gamina daugiau sidabro chlorido, kuris vėliau
suyra, ir t. t. Taip gaunamas tinkamas vaizdo tankis. Jei sidabro nepakanka, šis procesas
neįvyksta ir nebūna pasiektas numatytas tankis. Iš tikrųjų tai reiškia, kad turime ne tik prisiminti
apie tinkamą sidabro tirpalo koncentraciją, bet ir apie pakankamą popierių įjautrinančio tirpalo
kiekį. Istoriškai popierius pasidengdavo tirpalu plūduriuodamas sidabro tirpale, todėl nekildavo
jokių trukdžių išgauti pakankamą sidabro kiekį.
3.

Netinkamas plovimas po ekspozicijos. Jei prieš fiksavimą visas sidabro nitratas

nėra visiškai pašalintas, ant popieriaus pasirodo geltonų dėmių. To veiksmingai išvengiama
pirmajam plovimui naudojant druskos tirpalą. Laikui bėgant gali atsirasti panašių dėmių, jei
fiksavimas bus atliktas tik kartą arba antrai vonelei bus naudojamas panaudotas fiksažas.
Retesni atspaudų gaminimo metodai
Ryškalų naudojimas
Druskos atspaudo technika ir visos jos rūšys yra fotografinis procesas, kai atvaizdas
gaunamas tik ekspozicijos būdu (angl. Print Out Process). Tačiau reikia prisiminti, kad XIX a.
fotografai neturėjo dirbtinių ultravioletinių spindulių šaltinių, o vėlyvą rudenį ar žiemą
ekspozicija naudojant saulės spindulius galėjo trukti kelias valandas ar net dienas, todėl vaizdų
ekspozicija būdavo sutrumpinama (trukdavo, iki kol pasimatydavo šešėliai ir dauguma vidurinių
tonų), o tada atspaudas būdavo ryškinamas galo arba (dažniau) pirogalo rūgšties tirpalu. Tai
leido fotografams išgauti pakankamą pustonių tankį taikant trumpesnį išlaikymą. Ši procedūra
taip pat pakeisdavo vaizdo spalvą, dažniausiai į patrauklesnę, ir gerokai padidindavo kontrastą.
Kartais tokiu būdu padarytos fotografijos turėdavo labai gerą šešėlių, bet nepakankamai šviesių
vietų tankį, todėl dažnai vaizde trūkdavo detalių.
Spalvotieji atspaudai
Priešingai nei įprasta manyti, XIX a. buvo sukurta daugybė spalvotųjų atspaudų, nors jie
buvo spalvinti rankomis, o ne atspausti su spalvomis. Dažniausiai pasirinktos atspaudo dalys
buvo padengiamos miltelių pavidalo pigmentais teptuku. Šis metodas buvo toks populiarus, kad
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visos „rimtos“ parduotuvės turėdavo sukaupusios dideles pigmentų atsargas, o populiariuose
vadovėliuose būdavo pateikiamos išsamios instrukcijos, kaip spalvinti ranka. Dauguma išlikusių
spalvotųjų atvaizdų yra iš Japonijos ir Didžiosios Britanijos, kur jie buvo gaminami pusiau
pramoniniu mastu, o kiekvienas darbuotojas specializavosi tik viename proceso žingsnyje.
Spalvinimas ranka gali apsunkinti atvaizdo identifikavimą. Rankomis nuspalvinti vaizdai,
pavyzdžiui, bermudinės marantos atspaudai, būdavo lakuojami arba, tarkime, padengiami
albuminu, kad būtų apsaugomas pigmentas ir gaunamas blizgesnis paviršius.
Pagrindinės grėsmės druskos atspaudų ilgaamžiškumui
Pagrindinės grėsmės druskos atspaudų ilgaamžiškumui kyla dėl pačių atspaudų
ypatybių ir istorinio jų pateikimo būdo:
1.

Vaizdą gali sugadinti atmosferoje ar popieriuje esantys teršalai, ypač sieros

junginiai.
2.

Vaizdą gali pažeisti besidauginantys grybeliai arba bakterijos. Ypač atspaudams,

pagamintiems naudojant želatiną arba albuminą, gali kilti ši grėsmė.
3.

Kita galimo užteršimo priežastis, dėl kurios atspaudas bus sugadintas, yra

kartonas, ant kurio paprastai būdavo tvirtinami atspaudai. XIX a. atspaudai įprastai buvo
spausdinami ant labai plono popieriaus ir tada tvirtinami prie kartono. Tam buvo daugybė
priežasčių. Pirmiausia atspaudams naudojamas popierius turėjo būti aukščiausios kokybės, o tai
buvo brangu. Naudojant plonesnį popierių, mažėjo išlaidų. Antra, atspaudo pakraščiai, kur nėra
vaizdo, tampa nepatrauklūs dirbant su druska, todėl geriausiai buvo juos tiesiog nukirpti. Plonas
popierius labiau tiko plūduriavimui – pageidaujamam popieriaus dengimo būdui. Galiausiai
tonavimas buvo brangiausia proceso dalis, o dažų suvartojimas buvo tiesiogiai proporcingas
tonuojamo sidabro kiekiui. Jo koncentracija yra didžiausia ne pačiame atvaizde, o tose
popieriaus dalyse, kurios yra iš karto už vaizdo srities ir kurios yra mirkytos jautrumo šviesai
suteikiančiame tirpale ir eksponuojamos, bet neuždengtos negatyvu. Jas nukirpti reiškė nemažai
sutaupyti. Deja, priešingai nei popierius, kartonas dažniausiai buvo gaminamas iš prastos
kokybės plaušų, kurie netrukus pradėdavo irti ir užteršdavo popierių. Štai kodėl vienas iš įprastų
vaizdo išsaugojimo žingsnių yra nuimti pagrindą arba jį pakeisti.
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Lauma Lanceniece
Rygos istorijos ir laivininkystės muziejus
Žvilgsnis į Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus kolekcijos
senuosius fotografinius procesus

Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus (toliau – RINM) ištakos siekia XVIII a., kai
1773 m. Rygos miesto taryba, panaudojusi baltvokiečių kilmės gydytojo ir kolekcininko
Nikolauso fon Himelso (Nikolaus von Himsel) palikimą, įkūrė pirmąjį Baltijos regione viešąjį
muziejų. Šiandien RINM yra valstybinis muziejus, kurio fotografijų kolekcijoje yra apie 100
tūkst. egzempliorių. Muziejaus tikslas – dokumentuoti vaizdinę medžiagą, kurioje užfiksuota
Rygos istorija, miesto vystymasis ir gyventojų gyvenimas nuo seniausių laikų iki dabar. 1 Dėl
savo kilmės ir istorijos muziejus galėjo rinkti fotografijas nuo pačios fotografijos pradžios. Nors
dauguma fotografijų buvo prarasta per abu pasaulinius karus ir baltvokiečiams grįžus į tėvynę
1939 m., vis dar yra išlikę lobių, dėl kurių mūsų fotografijų kolekcija yra viena iš gausiausių
istorinės fotografijos srityje visoje Latvijoje. Kolekcijoje galima išvysti fotografijų, padarytų
tokiais senaisiais fotografiniais procesais kaip dagerotipija, ambrotipija, ferotipija, įvairiomis
spaudos ant popieriaus technikomis (druskos, albumino, kolodijaus, želatinos atspaudus),
„autochromų“ ir įvairių pigmentinių atspaudų technikų, sukurtų piktorializmo meistrų.
Atminties institucijos, ir ypač istorijos muziejai, fotografiją laiko informacijos ir
iliustracijos šaltiniu, taigi tai yra pirmas mėginimas įvertinti RINM kolekcijos turinį ir senąsias
technikas kaip nepriklausomą ir unikalų reiškinį. Susidomėjimas fotografija iš šios perspektyvos
Latvijoje dar naujas, todėl trūksta specialistų, galinčių įvertinti ir atpažinti senąsias technikas.
Prisipažįstu, kad technikos identifikuotos remiantis mano pačios savarankiškais empiriniais
duomenimis: vizualiai įvertinus fotografijas mikroskopu, naudojant lyginamąjį metodą ir
konsultuojantis su fotografijų saugojimo specialistu.
Fotografinės technikos pristatomos chronologiškai pagal atrinktas grupes.
Seniausia fotografinė technika muziejaus kolekcijoje – dagerotipija (1839–1860). Tai
procesas, kai fotografija gaminama ant gerai nupoliruotos, sidabro sluoksniu padengtos varinės
plokštelės.2 Valstybinėse atminties institucijose yra saugoma 16 dagerotipų 3, iš kurių 5 turime

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 2018. gada darbības publiskais pārskats, 2019, p. 3.
Lavédrine B. Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles, 2009, p. 26.
3
Latvis K. Dagerotipu saglabāšana un restaurācija. Diplomdarbs. Lietišķais pētījums. RCK, Rīga, 2015, p. 2.
1
2
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mes. Visi jie yra laikomi Europoje paplitusiu stiliumi, t. y. įdėti į futliarus, dažniausiai padarytus
iš stiklo ir popieriaus arba kartono.4 Tai pasiturinčių žmonių portretai, daugiausia Rygos pirklių,
taigi dagerotipai yra vietinės kilmės. Įdomus šios technikos pavyzdys yra stereoskopinis
dagerotipas, vaizduojantis nežinomą mergaitę su naktiniais marškiniais. Atpalaiduota laikysena,
gėlės rankose ir laisvas drabužis leidžia suprasti, kad ši fotografija buvo daryta pramoginiais
tikslais (iliustracija 1).
Kita fotografinė technika, iš pirmo žvilgsnio primenanti dagerotipiją, yra ambrotipija
(1852–1870). Ant stiklo gaunamas pozityvinis atvaizdas, taikant vieną iš šlapio kolodijaus
proceso būdų.5 Mūsų muziejaus kolekcijoje yra 6 ambrotipai. Visi jie yra žinomų ir nežinomų
asmenų ir šeimų, tariamai turtingų Rygos piliečių portretai. Pavyzdžiui, šiame portrete
atvaizduota Stepanida Menšikova (Stepanida Menschikov), Rygos pirklio Golubevo (Golubev)
dukra, ištekėjusi už pirklio, kuriam priklausė geležies dirbinių ir odos prekių parduotuvės
Senojoje Rygoje6 (iliustracija 2). Kitame ambrotipe vaizduojama Grosvaldų (Groswald) šeima 7 –
viena iš Latvijos valstiečių šeimų, kuri panaikinus baudžiavą tapo gerai vertinama turtinga šeima
ir susiformavusios naujos Latvijos inteligentijos dalimi. Grosvaldų sūnus Frydrichas (Friedrich)
tapo advokatu ir politiku, o 1886 m. – Rygos latvių draugijos pirmininku. Visi ambrotipai turi
europietiško stiliaus futliarus ir datuojami 1850–1860 m.
Tęsiant fotografijų, gaminamų naudojant ne tik popierių, apžvalgą, muziejaus
kolekcijoje yra 6 ferotipai (1853–1930). Procesas panašus į ambrotipijos, skiriasi tik plokštelė,
ant kurios gaminamas pozityvinis atvaizdas – ferotipas gaminamas ant lakuotos metalinės
plokštelės.8 Deja, visi portretuose vaizduojami žmonės nežinomi, kaip ir fotografijų autoriai.
Ferotipai datuojami XIX a. pab. ir XX a. pr.
Seniausias fotografijų gaminimo naudojant tik popierių pavyzdys yra druskos
atspaudas (1840–1860), t. y. pozityvinis atvaizdas, gaunamas ant šviesai jautraus popieriaus
kartu su negatyviniu. Atspaudas turi matinį paviršių ir įprastai yra šiltų tonų.9 Kol kas mūsų
kolekcijoje identifikavome 6 druskos atspaudus, bet gali būti, kad rasime jų daugiau. Jie
greičiausiai yra seniausios architektūros fotografijos, datuojamos antrąja 1850-ųjų puse. Jose
galime matyti Juodagalvių namus, statytus XIV a., tačiau visiškai sugriautus per Antrąjį
4

Deckers A., Maes H. Daguerreotype, 2007, p. 12.
Lavédrine B. Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles, 2009, p. 52.
6
VRVM 94649. Pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 3275, 1968-05-31.
7
Kalnačs J. Tā kā es neesmu bibliotekāre. Latvijas kultūras nosargātās vērtības un Mērijas Grīnbergas, jaunākās,
mūžs, Mākslas vēsture & teorija, MVI, 2006 / 6–7, p. 77–89.
8
Lavédrine B. Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles, 2009, p. 34.
9
Stulik D. C., Kaplan A. Salt Print. The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes, Los Angeles,
2013, p. 4–7.
5
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pasaulinį karą. 1855 m. druskos atspaude taip pat užfiksuotas vienas iš pirmųjų ką tik pastatytų
viešųjų pastatų – dabartinis meno muziejus „Rygos birža“. Unikalus pavyzdys yra fotografija,
kurioje matyti 1857 m. pradėtos griauti Rygos įtvirtinimų sienos. Ši fotografija leidžia
įsivaizduoti tikrąją Senąją Rygą, kol bulvaruose dar nebuvo pradėta statyti daugiaaukščių pastatų
(iliustracija 3).
Taip pat turime 3 portretus. Dviejuose iš jų vaizduojami žymūs istoriniai asmenys –
Tartu universiteto, kuris buvo pagrindinis švietimo centras Livonijos gubernijoje, baltvokiečių
kilmės profesoriai ir rektoriai. Karlas Kristianas Ulmanas (Karl Christian Ulmann, 1793–1871)
buvo teologas. Jam atiteko svarbus vaidmuo plėtojant Latvijos mokyklų tinklą ir verčiant
šviečiamąsias ir religines knygas į latvių kalbą. 10 Portretas yra šaltų tonų, profesionaliai
retušuotas grafitu, juoda ir balta spalvomis. Šalti tonai taip pat galėtų reikšti, kad tai yra vėlesnio
periodo atspaudas, greičiausiai 1860 m. Frydrichas fon Bideris (Friedrich von Bidder, 1810–
1894) buvo baltvokiečių kilmės fiziologas ir anatomas. Jo vardas žinomas medicinos istorijoje ir
siejamas su mitybos, skrandžio fiziologijos tyrimais. 11 Internete galima rasti tik jo vyresnio
portretų, o čia matome jį, kai jam per keturiasdešimt, dėvintį prabangius kailinius. Fotografija
yra šiltų rudai gelsvų tonų, gražiai retušuota tamsiai ruda spalva (greičiausiai akvarele) ir
pritvirtinta ant storo kartono pagrindo su auksiniu rėmeliu suapvalintais kampais, kaip buvo
populiaru 1850 m.
Vienas iš seniausių procesų yra cianotipija (1842–1930), kai fotografija gaminama ant
paprasto popieriaus lapo, naudojant mėlyną pigmentą. 12 Tokius atvaizdus labai lengva atpažinti
dėl jų spalvos. Nors ši technika laikoma paplitusi, mūsų kolekcijoje tėra 2 egzemplioriai,
vaizduojantys ežerą Rygos priemiestyje ir gamyklos įrangą prieš evakuaciją Pirmojo pasaulinio
karo metu.
Visas prieš tai minėtas technikas 1860 m. pralenkė albumino technika (1850–1900) dėl
didelės skiriamosios gebos ir gero smulkių detalių atkūrimo. Tai yra pozityvinė fotografija,
gaminama naudojant baltyminį rišiklio sluoksnį, fiksuojantį sidabro atvaizdą ant popieriaus
lapo.13 Albumino technika yra pati populiariausia mūsų kolekcijoje ir turinti daugiausia
egzempliorių, datuojamų XIX a. pab. Tikslus fotografijų skaičius nežinomas, tačiau jų gali būti
pora šimtų ar net daugiau. Kadangi albumino technika buvo plačiai naudojama komerciniams
Kārlis Kristiāns Ulmanis (šķirklis literatūras personu datubāzē). Prieiga per internetą:
http://literatura.lv/lv/person/Karlis-Kristians-Ulmanis/872411, žiūrėta 2020-01-22.
11
Bing F. C. Friedrich Bidder (1810–1894) and Carl Schmidt (1822–1894) – A Biographical Sketch, The Journal of
Nutrition, 1973, t. 103, Nr. 5 (gegužė), p. 637–648. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1093/jn/103.5.637,
žiūrėta 2020-01-22.
12
Lavédrine B. Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles, 2009, p. 151.
13
Ten pat, p. 114.
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portretams, ypač carte de visite formatui, jų turime didelę kolekciją, taip pat ir surinktų į
albumus. Kai kuriuos albumus galima laikyti taikomųjų menų šedevrais. Tačiau šioje apžvalgoje
norėčiau pristatyti įdomesnius ir techniškai neįprastus albumino atspaudus.
Pavyzdžiui, Alfonso Bermano (Alfons Behrmann) stereoskopinėje fotografijoje galima
matyti vieną iš pirmųjų Senosios Rygos gatvės scenų. Šis fotografas iš Meklenburgo atspaudė
seriją stereoskopinių Rygos fotografijų ir tapo vienu iš pirmųjų žinomų fotografų, įamžinusių
naująjį miestą po to, kai 1860 m. buvo sugriautos įtvirtinimų sienos. 1865 m. jis taip pat
užfiksavo ledų sangrūdą Dauguvos upės pakrantėje, Rygos priemiestyje. Yra 2 fotografijos:
originalus albumino atspaudas ir albumino atspaudas, užklijuotas ant drobės ir nutapytas
aliejiniais dažais, dėl to fotografija panašesnė į paveikslą (iliustracija 4, iliustracija 5).
Retas albumino atspaudo pavyzdys yra chromofotografija – portreto technika, turinti
trimatį efektą. Ji buvo būdinga Vidurio Europos fotografams ir tik keli fotografai buvo įvaldę šią
techniką. Ji vystėsi XIX a. II p. ir yra tarpinis variantas tarp tapybos ir fotografijos. Pirmiausia
padaromi 2 fotografijos atspaudai: vienas iš jų dažomas rankomis labai ryškiomis spalvomis;
kitas dažomas blyškesnėmis spalvomis, o paskui daromas permatomas tepant ant popieriaus
vašką. Tada antrasis atspaudas uždedamas ant pirmojo, o tarp jų paliekamas nedidelis oro tarpas
ir taip gaunamas trimatis efektas. Man prireikė daug laiko, kad galėčiau nustatyti šią techniką –
neradau, kad ji būtų minima profesinėje literatūroje, yra tik vienas straipsnis „Vikipedijoje“,
kuriame čekų fotografas Aleksanderis Seikas (Alexander Seik) minimas kaip jos pradininkas. 14
Mūsų kolekcijoje yra 2 „chromofotografijos“ – nežinomos poros portretai, veikiausiai padaryti
lenkų fotografo I. Stankevičiaus (I. Stankiewicz) (iliustracija 6).
Kolodijaus POP (angl. Collodion POP, 1885–1910) technika buvo labai populiari ir
gana dažnai matoma mūsų kolekcijoje, ji datuojama 1890 m. Tikriausiai dėl tonų sodrumo,
detalių ryškumo ir vaizdo stabilumo 15 ji buvo labai dažnai naudojama gaminant suvenyrinius
fotografijų rinkinius. „Souvenir de Riga“ buvo komerciniai į aplankus įdėti fotografijų rinkiniai,
gaminami ant kartoninių pagrindų su tipografiškai atspausdintomis vinjetėmis. Juose
vaizduojamos žymiausios miesto vietos ir objektai, miesto raida ir svarbiausi įvykiai. Šie
rinkiniai buvo gaminami didžiųjų fotografijos studijų ir dažniausiai parduodami knygynuose.
XX a. pr. sidabro druskų želatinos procesas tapo pagrindiniu fotografinių atspaudų
gaminimo metodu – pradedant atspaudais, gaminamais tik taikant išlaikymą, ir vėliau pereinant

Chromophotography. Prieiga per internetą: https://en.wikipedia.org/wiki/Chromophotography, žiūrėta 2020-0122.
15
Collodion POP. Image Permanence Institute. Prieiga per internetą:
http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=222, žiūrėta 2020-01-22.
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prie ryškinamų atspaudų. Kadangi tiek mūsų kolekcijoje, tiek kitur šis būdas yra labai populiarus
ir plačiai paplitęs, apžvalgoje jis nebus daugiau analizuojamas.
Didesnį dėmesį skiriant kitoms XX a. pr. fotografijos technikoms, verta paminėti
„autochromus“ (angl. autochromes, 1907–1935), t. y. spalvotus diapozityvus ant stiklo
plokštelių, laikomus pirmąja komerciškai sėkminga spalvotosios fotografijos technika. Ją išrado
prancūzai broliai Liumjerai (Lumiere). Tai gana reta technika. 16 Mūsų kolekcijoje yra 17
„autochromų“. Keturiolika jų yra garsaus fotografo Vilio Rydzenieko (Vilis Rīdzenieks), kuris
daugiausia įamžino savo jaunąją žmoną Mariją (Maria) romantiškose scenose. Fotografo mėgėjo
Eriko Zuitinio (Ēriks Zuitiņš) kolekcijoje galima rasti įdomių stereoskopinių „autochromų“
pavyzdžių – jis, sukūręs ramią ir jaukią atmosferą, pavaizdavo save ir žmoną namuose.
Iki 1993 m., kol buvo įkurtas Latvijos fotografijos muziejus kaip RINM filialas, nebuvo
jokios institucijos, besispecializuojančios fotografijos srityje. Vis dėlto mano ankstesnių kolegų,
kurie asmeniškai domėjosi fotografija, dėka XX a. pr. senųjų meistrų fotografijų kolekcijos buvo
nupirktos jau 1970-aisiais. Šiandien galime didžiuotis puikia vaizduojamojo meno fotografijų
kolekcija, kurioje yra įvairių vaizdų atspaudų, sukurtų naudojant pigmentus. Mūsų
kolekcijoje yra fotografijų, pagamintų naudojant bromoilio, bromoilio perkėlimo, gumiarabiko ir
ozobromo procesus, kuriuos naudojo senieji meistrai Vilis Rydzeniekas, Robertas Johansonas
(Roberts Johansons) ir Karlis Iltneris (Kārlis Iltners). Technikas galima atpažinti tik pagal
autorių paliktus užrašus ant atspaudų, bet daugelis jų vis dar nežinomos.
Baigdama norėčiau pažymėti, kad fotografijos technikų identifikavimas ir išsaugojimas
dar vis yra nauja, bet įdomi tyrimų sritis. Taip pat laukia didelis terminologijos darbas. Gausi ir
labai įvairi mūsų muziejaus fotografijų kolekcija yra geras pradžios taškas. Nes kuo daugiau
žinome, tuo daugiau matome.

16

Lavédrine B., Gandolfo J. P. The Lumiere Autochrome. History, Technology, and Preservation, Los Angeles,
2013, p. 70–71.
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Žydrė Petrauskaitė
Eglė Piščikaitė
Vilma Šileikienė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Istorinių fotografijų tyrimai ir konservavimas
Varnas. Kryžių fotografijos. XX a. pr.

XX a. pr. Lietuvoje įvairiais būdais – tiek piešiant, tiek fotografuojant – buvo
fiksuojamas nykstantis etnografinis paveldas. Tuo laiku, pingant, mažėjant ir tobulėjant
fotoaparatams, fotografuoti galėjo sau leisti vis daugiau mėgėjų. Tačiau dėl mėgėjų fotografijų
autorystės kartais kyla įvairių nesusipratimų, kuriuos aiškintis ne tik reikalinga, įdomu, bet ir
sudėtinga bei kartais panašu į Sizifo darbą. Kita problema yra, kaip išsaugoti fotografijas ir
negatyvus, kurie, kaip žinia, yra jautrūs aplinkos poveikiui, todėl XXI a. pr. kartais jau ir juos
tenka „gelbėti“, kad būtų ilgiau išsaugoti ateities kartoms.
Adomas Varnas (1879–1979), žinomas tapytojas, grafikas, aktyvus visuomenininkas,
kartu buvo ir fotografas mėgėjas, palikęs gilų pėdsaką rinkdamas ir propaguodamas
kryždirbystę. Dailininkas tikėjo, kad „<...> įžymus mūsų liaudies meno reiškinys, mūsų puoštieji
kryžiai yra visos tautos turtas. Jie yra šaltinis, iš kurio ateitis sems sau medžiagos ir skatinamojo
peno tautiniai kultūros istorijai nuvokti, daiktiškai jai nušviesti <...>“. 1 1925 m. „Baro“ žurnale
jis rašė, kad „Lietuvos kryžiai nyksta, visi tai žinome, ir žinome, kad nėra priemonės užkirsti
kelią tam nykimui. Lieka vienintelė tautiška ir pilietinė pareiga – kiek galima greičiau gelbėti
bent jų praeities atvaizdus“.2
A. Varnas buvo vienas iš pirmųjų, kuris nuosekliai fiksavo Lietuvos kryžius, koplytėles,
koplytstulpius, stogastulpius ir kitus sakralinius mažosios architektūros paminklus. Juos dėl
patogumo vadinsime vienu žodžiu, tiesiog kryžiais ar paminklais.
Kryžiais A. Varnas susidomėjo dar jaunystėje, perskaitęs apie juos Vandalino
Šukevičiaus knygelėje „Vilniaus gubernijos puošnūs kryžiai“. 3 Pats dailininkas juos pirmą kartą
fiksavo 1905 m., kai su svetimu pasu slapta iš Krokuvos parvažiavo į Lietuvą ir visą vasarą su
draugais, kursioku Adalbertu Staneika ir būsimu skulptoriumi Petru Rimša, keliavo,
fotografuodami ir piešdami kryžius ir koplytėles. Vėliau, grįžęs į Krokuvą, surinktą per vasarą
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau – LLMA), f. 374, ap. 1, b. 97, l. 8.
Ten pat, l. 2; Varnas A. Lietuvių kryžiai, Baras, 1925, t. 5, p. 81.
3
Szukiewicz W. Krzyże zdobne w gubernii wileńskiej, Wisla, 1903, t. 17, p. 699–706.
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medžiagą A. Varnas apibendrino paskaitoje „Rūtos“ draugijos suėjime. Šios ekspedicijos
medžiaga, deja, neišliko.4
1921 m. su žmona atostogaudamas Raseiniuose, A. Varnas kapuose aptiko įdomių
griūvančių kryžių, kuriuos klebonas ruošėsi sudeginti. Dailininkas, pats tuo metu neturėdamas
fotoaparato, skubiai pasikvietė miesto fotografą ir paprašė visus juos užfiksuoti. Kažkuris žydų
tautybės Raseinių fotografas kapuose nufotografavo apie 40 kryžių ir išryškino negatyvus. Šie
negatyvai tapo didelio darbo pradžia. 5 Tuo metu Raseiniuose dirbo keletas fotografų, ir, deja,
nepavyko nustatyti fotografijų / negatyvų autoriaus.
1921–1929 m. A. Varnas ėmėsi sudarinėti kryžių fotografijų rinkinį tikėdamas, „kad
mūsų kryžiai turi neinkainuojamos vertės ne tik Lietuvos menui, ne tik Lietuvos istorijai,
etnografijai bei archeologijai, bet jų pilnas rinkinys gali turėti ir neginčytinai žymios pasaulinės
reikšmės.“6 Jis tikėjo, kad „sistemingas rinkimas“ turi vykti pagal mokslinius reikalavimus ir
„tik fotografinė nuotrauka gali duoti rimtos kryžiaus medžiagos tiek mokslo, tiek ir meno
atžvilgiu“. 7 Tai buvo didžiulio ir gan skubaus darbo baras. 1923 m. nusipirkęs „architektonišką“
fotoaparatą, kamerą su judamomis durimis užpakalyje“8, A. Varnas paminklus ne tik pats ėmė
fotografuoti, bet ir rinko kitų autorių fotografijas. Dailininko suformuotame rinkinyje yra ir XX
a. 1–2 deš. fotografijų. Tai – Prano Mašioto, Kazio Šimonio, Prano Budvyčio, kapitono
Aleksandro (?) Balsio, Jono Balio ir dar keleto kitų autorių fotografijos. Dalis jų ne originaliai
atspaustos iš negatyvų, bet perfotografuotos. Daug fotografijų A. Varno rinkiniui XX a. 3 deš.
pateikė Balys Buračas, kuris, kaip pats rašė, darbavosi „ne taip dėl pelno, kaip dėl žūnančių
brangenybių gelbėjimo“9. B. Buračas žavėjosi tuo, kad A. Varnas fiksuoja kryžius, ir suprato šio
darbo didumą. Tuo metu svarbiausia buvo fiksuoti nykstantį paveldą. Turėdami A. Varno
fotografijų rinkinį, mes ir šiais laikais galime pamatyti, kokių įdomių ir gražių paminklų buvo
mūsų šalyje, nes dabar daugelis jų jau senokai išnykę.
A. Varno fotografijų rinkinyje yra vaizdų beveik iš visos Lietuvos. Paminklai fiksuoti
Alytaus, Biržų-Pasvalio, Kauno, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio,
Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos, Zarasų apskrityse, keletas –
Šakių ir Švenčionių apskrityse.
Vytautas Bičiūnas 1924 m. vasarą „Klaipėdos žiniose“ rašė, kad matė A. Varno
rengiamą Lietuvos kryžių kolekciją, kurią sudaro „arti 400 pavienių originalinių kryžių

4

LLMA, f. 374, ap. 1, b. 61, l. 13–19.
Ten pat, l. 19–20.
6
LLMA, f. 374, ap. 1, b. 97, l. 2–3; Varnas A. Lietuvių kryžiai, Baras, 1925, t. 5, p. 81–82.
7
Ten pat, l. 3; ten pat, p. 82.
8
LLMA, f. 374, ap. 1, b. 61, l. 21.
9
B. Buračo laiškas A. Varnui iš Žygaičių, 1926-04-12, Etnografija (metraštis), 1991, t. 1, p. 34.
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nuotraukų...“10 1925 m. pats A. Varnas jau rašo, kad turi 800 vnt. „įvairių kryžių tipų ir
atmainų“. 11 Prisiminimuose dailininkas teigia, kad iš viso rinkinyje yra per 2 300 vnt. negatyvų,
tiek stiklinių, tiek filminių plokštelių 12, dauguma jų – 15 x 10 cm dydžio. Buvo sudarytas ir
fiksuotų paminklų metrikų sąrašas. Pagal A. Varno rinkinio tvarkymo sistemą buvo daromi 3
atviruko dydžio (14 x 9 cm) atspaudai ir skirstomi į rinkinius pagal fotografavimo metus –
„kalendorinę eigą“, paminklo rūšį – „būdingąsias jų išorines savybes“ ir vietovę – „pagal
geografiją“. Didžioji dalis atvirukinio dydžio fotografijų buvo tonuotos sepija, nes A. Varnui ši
medžiaga pasirodė, „kaip švelnesnė, spalvingesnė ir gal patvaresnė“, blankesnės fotografijos
buvo retušuojamos. 13
Tvarkydamas kryžių fotografijų rinkinį, A. Varnas pastebėjo, kad „tiek meniškiems,
tiek moksliškiems tyrimams reikalingas kuo didžiausias visų smulkmenų ryškumas ir
tikslumas“, kuris geriau matomas didelėse 50 cm aukščio fotografijose. 14 Didinti, retušuoti ir
rėminti fotografijas A. Varnas nešė į gretimoje gatvėje buvusią fotolaboratoriją. 15 Buvo
pagamintas net specialus sukamas stovas joms apžiūrėti ir eksponuoti. Didžiosios fotografijos
turėjo etiketes dviem kalbomis, jose greta kitų duomenų nurodyta, kurio autoriaus fotografija yra
padidinta. Beje, tikslus didžiųjų fotografijų skaičius nėra labai aiškus. 1925 m. buvo minima 430
vnt. „su retušu ir parašais dviem kalbom“, tačiau „galutinai paruošta“ tik 300 vnt., kurie buvo
„aptaisyti rėmais ir po stiklu“. 16
Ko gero, pirmą kartą platesnei visuomenei jos buvo parodytos 1924 m. 180 padidintų
fotografijų iš A. Varno rinkinio buvo eksponuotos Kaune vykusioje Žemės ūkio ir pramonės
parodoje ir apdovanotos aukso medaliu. Jos sukėlė didelį susidomėjimą. 17 Tų pačių metų rudenį
laikraštyje „Lietuva“ kanauninkas J. Narjauskas pasiūlė A. Varno kryžių fotografijas nuvežti į
Vatikaną. 18
1925 m. II tarptautinėje taikomojo meno parodoje Monzoje greta kitų lietuvių liaudies
meno dirbinių pirmą kartą pasauliui buvo pristatyti Lietuvos kryžiai (iliustracija 1). Šiai
tarptautinei parodai buvo skirtas visas 4 aukštų Monzos Karališkųjų rūmų pastatas. II tarptautinė
taikomojo meno paroda užėmė apie 240 salių. Kaip ir pirmojoje prieš dvejus metus vykusioje
parodoje, žemutinis aukštas buvo skirtas liaudies menui. 19 Kadangi po ilgų ginčų ir svarstymų
Bičiūnas V. Dailininko A. Varno kryžių kolekcija, Klaipėdos žinios, 1924 rugpjūčio 14, Nr. 160, p. 4.
LLMA, f. 374, ap. 1, b. 97, l. 4.
12
LLMA, f. 374, ap. 1, b. 61, l. 152.
13
Ten pat, l. 175.
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LLMA, f. 374, ap. 1, b. 97, l. 3; Varnas A. Lietuvių kryžiai, Baras, 1925, t. 5, p. 82.
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LLMA, f. 374, ap. 1, b. 61, l. 176.
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LLMA, f. 374, ap. 1, b. 97, l. 10.
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Ten pat, l. 4.
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Kan. J. Narjauskas. Ar Lietuvai dalyvauti misijų parodoje Vatikane, Lietuva, 1924 gruodžio 29, Nr. 292 (1794), p.
3–4.
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Lietuvos liaudies menas tarptautinėje parodoje, Krivulė, 1925, Nr. 3, p. 22.
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Lietuva dalyvauti parodoje apsisprendė paskutinę minutę, tai vietą gavo tik išimties tvarka, ir
kaip rašė „Krivulė“, vieną iš blogiausių. 20 Parodoje Lietuvai M. K. Čiurlionio galerijos vardu
atstovavo dailininkas A. Varnas. Nuvykęs į Monzą, jis rado tik vieną oficialiai Lietuvai paskirtą
kambarį, kitą paskutinę minutę gavo iš kaimynystėje įsikūrusių suomių. 21 Tie 2 kambariaisalytės skubiai buvo įdomiai ir savitai dekoruoti. Buvo išvežta 300 vnt. didelių įrėmintų kryžių ir
koplytėlių fotografijų. Tačiau eksponuoti tilpo tik 80 fotografijų, kitos, anot A. Varno, vis buvo
keičiamos.22 Eksponuota taip pat buvo beveik visos atsivežtos medinės skulptūros ir pusė
audinių.23 Fotografijos su rėmais vežant buvo sukrautos į keletą didelių medinių dėžių. Deja,
dalis fotografijų nukentėjo, sudužo stiklai, viena kita buvo sužalota.24 Monzoje A. Varnui daug
padėjo pasiuntinybės Italijoje sekretorius Adalbertas Staneika ir žurnalistas Džiuzepė Salvatorė
(Giuseppe Salvatore), didelis mūsų šalies gerbėjas. Parodoje lankytojams ir kritikams buvo
dalijamas J. Šlapelio straipsnio apie Lietuvos tautodailę konspektas ir 7 skulptūrų fotografijos. 25
Italų spaudoje pasirodė šiltų atsiliepimų apie Lietuvos ekspoziciją, lietuviški kryžiai
visus nustebino savo grožiu ir originalumu. Iliustruotas italų savaitraštis „II Mattino Iliustrato“
rašė, kad „Dvi apatinio aukšto salės Karališkoje Monzos viloje yra paskirtos Lietuvai ir sudaro
vieną iš didžiausių atrakcijų Puošiamojo meno parodoje“. 26 Italų menotyrininkas Luidžis Kalio
(Luigi Caglio) straipsnyje „Alla Biennale di Monza“ teigė, kad „Kryžiuose daugiausia akį veria
nepaprastas tipų įvairumas ir puošybos turtingumas. <...> šiaurės bemoksliai skaptuotojai savo
įkvėpimo savaimingumu, savo jausmo aiškumu pateikia gražios medžiagos ir mūsų šių dienų
dailininkų garbingam tyrimui.“27
1925 m. pavasarį A. Varnas, įvertinęs pradėto darbo mastą, kaštus ir visuomenės
susidomėjimą, rašė, kad „aš neturiu nei savų rūmų, kad galėčiau savo kryžių rinkinį patiekti
viešam naudojimui, <...> neturiu nei lėšų tolesniam rinkimo darbui vykinti. Dėl to tą, ką esu
surinkęs ir galutinai sutvarkęs norėčiau perleisti Lietuvos Valstybės žinion, pasitikėdamas, kad
jos Vyriausybė geriausiai pajėgs juos sudoroti viešam tautos labui.“ 28
1926 m. didžiosios A. Varno rinkinio fotografijos jau buvo eksponuotos M. K.
Čiurlionio galerijoje. Anot dokumentų, galerija turėjo nupirkti 270 vnt. didelių įrėmintų kryžių
fotografijų, tačiau realiai įsigijo 261 vnt. – tiek šiuo metu yra Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
20

Ten pat.
A. Varno laiškas P. Galaunei iš Monzos 1925-04-28, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau
– VUBR), f. 132, b. 34.
22
LLMA, f. 374, ap. 1, b. 61, l. 184.
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VUBR, f. 132, b. 104, l. 16.
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Lietuva, 1925 spalio 30, Nr. 244, p. 4.
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dailės muziejuje. Po keletą didelių kryžių fotografijų priskiriamų A. Varnui turi ir kiti Lietuvos
muziejai.
Lietuvos dailės muziejus turi A. Varno Lietuvos kryžių ir koplytėlių fotografijų rinkinį,
kuriame yra 2 tūkst. atviruko dydžio fotografijų. O visai neseniai, 2017-aisiais, muziejus įsigijo
14 didelių A. Varno rinkiniui priskiriamų fotografijų.
Didžiosios A. Varno fotografijų rinkinio fotografijos, kaip ir mažosios, šilto atspalvio.
Gali būti, kad tai natūralus tuo metu gaminto fotopopieriaus atspalvis, tačiau negalima atmesti ir
to, kad jos tonuotos. To meto Lietuvoje fotografiniai pozityviniai atspaudai tonuoti chemikalais
(vaistais), kurių buvo galima nusipirkti vaistinėse. Fotografijų atspalvis šiek tiek skiriasi. Tokį
nedidelį atspalvių skirtumą gali nulemti negatyvo kontrastingumo lygis (tono kaita atsiranda
natūraliai, jei spausdinama ant fotopopieriaus). Kita vertus, fotoatspaudo atspalvį gali keisti ir
emulsijos želatina ar klijai, kuriais fotografija buvo priklijuota prie kartono.
Kontaktinis pozityvinis atspaudas visada ryškus, jei tik spaustas iš ryškaus negatyvo.
Dėl ribotų techninių galimybių tuometinis kokybiškas didinimas buvo sudėtingas – tuo metu
naudoti lęšiai, skirti kontaktiniams atspaudams, o ne vaizdui didinti. Pasitelkiama
reprodukavimo technologija. Reprodukavimas – techniškai sudėtingas ir brangus procesas, todėl
nebuvo masinis reiškinys. 1920–1940 m. tuo užsiimdavo spaustuvės arba pavieniai patyrę
meistrai (iliustracija 2).
Geresnei didinamų fotografijų kokybei išgauti naudotas pozityvo ir negatyvo retušas.
Fonas pozityviniame atspaude koreguojamas. Taip išryškinamas fotografuojamas objektas,
sukuriamas vaizdo kontrastingumas. Šiam procesui naudotų medžiagų likučiai (nepakankamai
išsiplovę) taip pat galėjo turėti įtakos fotopopieriaus atspalviui.
Kiekviena fotografija priklijuota prie didesnio už ją pagrindo – kartono lakšto, kurio
vaizdinė pusė apklijuota dekoratyviu pilkos, rusvos ar žalsvos spalvos popieriumi. Apatinėje kai
kurių pagrindų dalyje priklijuotos 2 etiketės su spausdintu tekstu. Visos fotografijos pažeistos.
Ypač laikui bėgant nukentėjo pagrindo popierius ir kartonas – ryškios deformacijos, įplyšimai,
laikmenos išsisluoksniavimai, trūksta fragmentų.
Prieš konservavimą atlikti mikrobiologiniai, cheminiai fotografinio popieriaus ir
pagrindų tyrimai. Kūriniai mikrobiologiškai neužkrėsti. Fotopopieriaus rūgštingumas (pH)
svyruoja tarp 6,01 ir 6,37, o spalvoto pagrindo, prie kurio fotografijos priklijuotos, rūgštingumas
– pH 4,67 ÷ 5,50. Pagrindo kartono pluoštas ypač prastos kokybės. Jo rūgštingumas – pH 4,42 ÷
4,69, sudėtyje dominuoja medienos masė, didelis kiekis lignino, kuris turi įtakos pluošto spalvos
pokyčiams ir rūgštims susidaryti.
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Remiantis technologinių tyrimų rezultatais, sudaryta kūrinių konservavimo programa.
Numatyta fotografijas atskirti nuo nekokybiškų kartonų. Originalius spalvoto popieriaus
pagrindus nutarta konservuoti ir išsaugoti autoriaus pasirinktą fotografijų eksponavimo estetiką.
Straipsnyje pristatomas vienos A. Varno fotografijos konservavimas. Tai – kryžius,
užfiksuotas Raseinių kapinėse (A. Varno Lietuvos kryžių rinkinys iliustracija 3).
Pirmiausia nuimtas viršutinis storas kartono sluoksnis. Dalis jo atskirta mechaniškai
tefloniniu peiliu, laikmenos nedrėkinant. Kita, plonesnė, kartono dalis atsargiai nusluoksniuota
skalpeliu. Likęs prie spalvoto pagrindo plonas kartono sluoksnelis atskirtas naudojant 5 %
„Tylose MH 300“ (metilhidroksietilceliuliozė) tirpalo kompresus. Tokiu būdu visiškai pašalinti
kartono likučiai, kartu ir išbrinkę seni klijai.
Kitas konservavimo etapas – pačios fotografijos konservavimas. Dauguma rinkinio
fotografijų buvo tiesiai priklijuotos prie spalvotų pagrindų, be tarpinio sluoksnio. Konservuojant
jos atskirtos plaunant lakštus.
Fotografija „Kryžius Raseinių kapinėse“ prie spalvoto pagrindo priklijuota naudojant
tarpinį nekokybiško kartono sluoksnį. Fotografija kartu su kartonu saugiai atskirta tefloniniu
peiliu. Kartonas nusluoksniuotas lokaliai drėkinant distiliuotu vandeniu. Fotografija plauta šalto
vandens vonelėje. Džiovinta mechaniniu presu tarp gelumbių, emulsinį sluoksnį apsaugant
poliesterio lakštu „Holytex“. Kartono ir dubliavimo klijų likučiai nuo spalvoto popieriaus
pašalinti plaunant. Spalvotas pagrindo popierius šarmintas kalcio hidrokarbonato tirpalu (pH
6,23). Popieriaus rūgštingumo rodiklis pH pakilo iki 6,31. Suklijuoti popieriaus įplyšimai.
Klijuota kviečių krakmolo klijais. Panašiu popieriumi atkurti trūkstami fragmentai, dubliuota
ilgapluoščiu japonišku popieriumi (9 g/m2, pH 6,78). Ir spalvotas pagrindo lakštas, ir fotografija
drėkinti ultragarsinio drėkinimo kameroje (santykinis drėgnis – 100 %, drėkinimo laikas – 3
val.).
Restauruotas spalvoto popieriaus lakštas kviečių krakmolo klijais priklijuotas prie
muziejinės kokybės kartono „Canson“, senojoje vietoje priklijuota fotografija. Nugarinėje
kartono pusėje priklijuotas rusvos spalvos plonas popierius (40 g/m2, pH 6,81), panašus į
naudotą autoriaus. Tiesinta ir džiovinta mechaniniu presu tarp gelumbių, fotografijos emulsinį
sluoksnį apsaugant poliesterio lakštu „Holytex“. Spalvoto popieriaus vaizdo pažeidimai tonuoti
akvarele taškinio retušo būdu. Fotografija neretušuota. Panašiai konservuotos visos didžiosios A.
Varno fotografijos iš Lietuvos dailės rinkinių (iliustracija 4, iliustracija 5).
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Konservavimo darbus atliko Prano Gudyno restauravimo centro meno kūrinių ant
popieriaus restauratoriai: Janita Petrauskienė, dr. Dalia Jonynaitė, Eglė Piščikaitė, Rytė Šimaitė,
Jurga Blažytė-Denapienė, Paulius Zovė.
Technologinius tyrimus atliko Prano Gudyno restauravimo centro Mokslinių tyrimų
skyriaus technologės: Rūta Butkevičiūtė, Irena Bubinienė, Vilma Šileikienė.
Istorinius tyrimus atliko Žydrė Petrauskaitė.
Fotografavo Prano Gudyno restauravimo centro fotografė technologė Vilma Šileikienė,
Latvijos nacionalinės bibliotekos dokumentų restauratorė Olga Bicanė (Olga Bicane).
Konsultavo Gintautas Trimakas.
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Daiva Banikonienė
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
Radvilų rūmų dailės muziejus
Senųjų fotografinių procesų aktualumas šiandien:
interpretacija ir pritaikymas kūryboje, kultūros edukacijoje

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) Radvilų rūmų dailės muziejuje
(toliau – RRDM) dalis edukacinių programų yra skirtos ekspozicijai ,,XVI–XIX a. Europos
dailė“ pažinti. Straipsnyje aptariama edukacinė veikla, kuri susieta su senosios fotografijos ir
dailės sritimi, ir pristatomi keli pavyzdžiai: kaip tyrinėjamas fotoaparato pirmtakas ir jo
pritaikymas dailėje; kokia integruota bendrojo lavinimo dalykų veikla rengiama muziejuje.
Šiandien muziejus – unikali informacijos kaupimo, tyrimų ir mokymosi erdvė, kurioje
saugomos pastaraisiais šimtmečiais sukauptos didingos, neįkainojamos kolekcijos. XX a. pr.
daugelyje didžiųjų pasaulio šalių buvo pripažinta edukacinės muziejaus funkcijos svarba.
Muziejus – pastarųjų šimtmečių kūrinys. Viduramžiais ir Renesanso epochoje Europoje
formavosi edukacijos idėjos, kurios ir dabar yra aktualios muziejinėje veikloje, nes žmogaus
pažinimo procesas yra gilesnis, jei informacija kaupiama esant žmogaus ir objekto santykiui – tai
nekelia abejonių. Edukacija turi formuoti suvokimą, o paskui – atmintį ir nuomonę. 1
Neatsitiktinai šiandien egzistuojanti muziejinė kultūra siekia visuotinę žmonijos ir
pasaulio istoriją, visas mokslo ir meno sritis sujungti į visumą ir taip grįžti prie Renesanso
epochos universalizmo. Remdamiesi muziejuose vykdomos meninės ir mokslinės veiklos
visapusiškumu, galime pamatyti naują muziejų veiklos kultūrinę kryptį. 2
,,Užmiršti užkampiai“
LNDM nuolat rengiamos ir įgyvendinamos edukacinės programos, projektai. Programų
tikslas – atskleisti lankytojams veikiančių ekspozicijų ir parodų turinį. Edukacinės programos,
organizuojamos įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui, yra produktyvų bendradarbiavimą tarp
skirtingų institucijų skatinanti iniciatyva. 3 RRDM erdvėse inicijuojant mokymosi galimybes, į
talką kviečiami profesionalūs kūrėjai ir mokytojai, galintys suteikti naujų impulsų edukacinei
veiklai vystyti.
Jarockienė N. Muziejų edukacinė veikla: istorija, samprata, praktika, 2006. Prieiga per internetą:
http://www.museums.lt/Ateitis/images/Kurkime_ateities_muz_leidinys/leidinys_56_62.pdf, žiūrėta 2019-12-20.
2
Oberhuber K. Standpunkte: Anmerkung zu einer Psychologie des Museums, Kunstpsychologie heute, Göttingen,
1993, p. 197–207.
3
Banikonienė D. Tarpinstitucinė edukacinė programa ,,Muziejus – tapatybės ir atminties saugykla: kūrybiško
mokymosi šaltinis ir erdvė“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis 21, Vilnius, 2019, p. 156.
1
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Vokiečių didaktas Berndas Rezė (Bernd Rese) pateikia pavyzdį: jei muziejaus ir
mokyklos mokomojo dalyko tikslai sutampa, tai pamokoms svarbūs tikslai turi kilti iš muziejaus
mokymo tikslo – dalyviai privalo atsisakyti pasyvių gavėjų vaidmens, tapti aktyvia publika ir
vietoje vienamačio praeities aiškinimo turi būti pereita prie daugiamačio istorijos ir meno kūrinio
bylojimo.4 Vienas iš RRDM edukacijos tikslų – dalytis kultūros, meno istorijos žiniomis,
siekiant dalyvių gebėjimo įžvelgti didesnę dailės kūrinių vertę. Įgyvendinant edukacinę veiklą
senosios dailės kontekste, bylojantys muziejiniai eksponatai dalyviams pristatomi įvairiais
,,pjūviais“. Šiandienos požiūriu, vaikams ir jaunimui kvietimas nusikelti į Renesanso epochą ar
baroką yra tarsi kelionė į ,,užmirštus užkampius“, todėl edukatoriams dažnai kyla klausimų: kaip
paveikiai mintimis nukeliauti į praeitį?, kada kelionė į minėtus ,,užmirštus užkampius“ gali tapti
įdomi? Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, RRDM edukatoriai ieškojo mokslo ir meno sąlyčio
taškų, aktualių temų ir interaktyvių metodų. Šias paieškas praturtino bendradarbiavimas su
fotografu Gintu Kavoliūnu ir Vilniaus švietimo įstaigų mokytojomis Edita Dijokiene, Migle
Glebuviene. Išanalizavus vis didesnio susidomėjimo sulaukiančią teoriją, kad staigus posūkis
realistinio vaizdavimo link Renesanso epochos dailėje yra optinių prietaisų naudojimo rezultatas,
buvo parengtos ir pradėtos įgyvendinti integruotos fizikos ir dailės pamokos ,,Camera obscura –
tamsioji kamera“. (Iliustracija 1)
Camera obscura
Muziejuje vykstančių integruotų pamokų dalyviai skatinami savarankiškai ir kūrybiškai
mąstyti, interpretuoti, gyvai tyrinėti camera obscura (liet. „tamsus kambarys“), nesivaržyti
bendrauti ir reikšti nuomonės.
Šių integruotų pamokų tikslas – leisti dalyviams ugdytis gamtamokslinę ir kultūrinę
kompetencijas, aktyviai mokantis naujose, neįprastose erdvėse, ir siekti, kad jie tyrinėtų meno
kūrinius ir sužinotų, kaip praktiškai panaudoti optinį prietaisą, ugdytųsi gebėjimą pritaikyti
gamtos ir meno pasaulį aiškinančias žinias, tyrimų metodus ir sykiu plėstų mokslinę ir estetinę
nuovoką.
Uždaviniai:
1. Supažindinti dalyvius, kaip

fizikoje ir dailėje galima panaudoti optinį prietaisą

camera obscura.
2. Taikant šviesos sklidimo dėsnį, suvokti optinio prietaiso veikimo principą ir gebėti
apibūdinti, kaip ir koks atvaizdas susidaro.
3. Ugdyti gebėjimą stebėti, interpretuoti ir kritiškai vertinti meninę raišką, aiškinti
būdus ir metodus, kaip dailėje gali būti perteikiami realistiniai vaizdai.

4

Rese B. Didaktik im Museum: Systematisierung und Neubestimmung, Bonn, 1995, p. 27.
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4. Mokyti efektyviai dirbti mažose grupėse muziejuje.
5. Gebėti apibendrinti gautus tyrimo rezultatus ir formuluoti pagrįstas išvadas.
6. Ugdyti kūrybiškumą, savarankiškumą, bendradarbiavimo kultūrą.
Integruotų pamokų vienas iš svarbiausių diskusijų klausimų – kaip buvo siekiama
įtikinamai atkurti trimatę tikrovę plokštumoje? Diskusijose yra aptariama teorija apie staigų
posūkį realistinio vaizdavimo link, susipažįstama su žymių dailininkų kūrybos pavyzdžiais,
bylojančiais, kad buvo naudojami išgaubti veidrodžiai, optiniai prietaisai. Siekiant paveikesnio
dalyvių įsitraukimo, rodomas fotografo G. Kavoliūno sukurtas camera obscura modelis su
veidrodžiu (dar vadinamas fotoaparato pirmtaku). Dalyviams pristatoma fotoaparato pirmtako
reikšmė, kad tai yra vienas iš seniausių optinių prietaisų, kuriame šviesa, prasiskverbusi pro
nedidelę skylutę, ant visiškai tamsios patalpos sienos projektuoja apverstą tikrą daikto atvaizdą.
1533 m. italas Džovanis Batista dela Porta (Giovani Battista della Porta) knygoje ,,Gamtos
burtai“ aprašo, kaip panaudoti camera obscura piešiant. Jo žodžiais tariant, ,,... jei negali tapyti,
gali šiuo būdu piešti pieštuku. Turi tik užtepti spalvų. Tai daroma atspindint vaizdą žemyn ant
piešimo lentos su popieriumi. O įgudusiam žmogui tai labai lengva.“ 5 Taigi šis optinis prietaisas
tapo dailininkų pagalbiniu įrankiu, kuris padėjo perteikti vaizdą plokštumoje ir teliko apvesti jį
pieštuku (iliustracija 2). Menotyrininkė Dalia Karatajienė aprašo Renesanso dailės akademijos
veiklą, kurioje dailininkai, siekdami naujo statuso, rėmėsi analogija: jų darbas reikalauja puikių
anatomijos, geometrijos, perspektyvos žinių, prilyginančių dailininką mokslininkui. ,,Matyt, dėl
to daugelyje renesanso meno traktatų dailininko novatoriškumas buvo apibūdinamas žodžiu
išradimas.“6
Fizika ir dailė
Tyrinėdami camera obscura veikimo principus, dalyviai turi puikią progą įtvirtinti
fizikos žinias. Fizikos mokytoja E. Dijokienė parengtoje integruotų pamokų vaizdinėje
medžiagoje akcentuoja:
• Camera obscura išnaudoja tiesiaeigio šviesos sklidimo savybę.
• Nuo apšviesto objekto spinduliai pasklinda į visas puses, kai kurie pro skylutę patenka
į kamerą ir krinta į ekraną.
• Ekrane gaunamas tikrasis, apverstas ir atvirkščias atvaizdai.
(Iliustracija 3, iliustracija 4)
Integruotoms pamokoms buvo atrinkti žymių dailininkų tapybos kūriniai ir įdomiausi
faktai. Dalyviai susipažįsta su parengta vaizdine medžiaga ir kviečiami atsakyti į klausimus: ką

5
6

Matulytė M., Narušytė A. Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija 1839–1945, Vilnius, 2016, p. 44.
Karatajienė D. Žvilgsnis į praeitį: istoriniai dailės mokymo aspektai, Vilnius, 2009, p. 29.
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mes matome?, iš ko mes galime spręsti, kad dailininkas piešdamas naudojo optinį prietaisą?
Fotografijos mokytoja M. Glebuvienė išskiria optinių prietaisų naudojimo požymius ir kelis
faktus:
• ,,Fotografinis“ detalumas.
• Tikslus smulkiausių detalių ištapymas.
• Tikslus perspektyvos perteikimas.
• Tapytojas Džovanis Antonijus Kanalas (Giovanni Antonio Canal, 1697–1768)
pripažino naudojęs camera obscura.
• Matomo atvirkščio vaizdo rezultatas – paveiksluose visi kairiarankiai.
• Tapytojas Johanesas Vermeris (Johannes Vermeer, 1632–1675) savo dirbtuvėje buvo
įrengęs kambarį kaip camera obscura.
Vienoje iš integruotų pamokų dalių dalyviams siūloma dirbti grupėse, kurioms yra
parengtos skirtingos užduotys:
1. Į pirmą grupę kviečiami susiburti tie, kuriems patinka piešti. Grupės užduotis yra
nupiešti gyvą modelį naudojant optinį prietaisą ir iš natūros.
2. Į antrą grupę kviečiami norintys gilintis į mokslo pasaulį. Grupei pateikiamas
užduočių lapas ,,Tamsioji kamera“.
3. Į trečią grupę kviečiami susidomėję dailės istorija. Šiai grupei pateikiamas užduočių
lapas ,,Dailės istorija“. (Iliustracija 5)
RRDM nuo pat pirmo etapo dalyvauja formuojant Kultūros paso paslaugas. Kultūros
paso ekspertų sprendimu į kultūros paso paslaugas įtraukta ir integruota ,,Camera obscura –
tamsioji kamera“ fizikos ir dailės pamoka. 2020 m. planuojama lankytojus pasitikti atnaujintose
muziejaus erdvėse, kuriose numatoma tęsti integruotų pamokų įgyvendinimą.
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