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Povzetek 

 

V diplomskem delu odkrivam staro fotografsko tehniko, ki se zaradi svoje značilne modre 

barve imenuje cianotipija in je zaradi istega razloga že v svojih začetkih skorajda potonila v 

pozabo. 

Za začetek se sprehodim skozi zgodovino fotografije, predstavim nekaj najpomembnejših 

odkritij in tehnik, ki so pripeljale do fotografije, kot jo poznamo danes. Nato se osredotočim 

na samo cianotipijo, njenega izumitelja ter najvidnejšo umetnico, ki je tehniko uporabila pri 

svojem obširnem delu. Sledijo tehnične podrobnosti cianotipije in na koncu teoretičnega dela 

še po korakih opisan postopek izdelave cianotipije. V likovno – praktične delu predstavim 

svoje delo v tehniki fotograma, na koncu pa sledi še likovno – pedagoški del, v katerem sem 

zasnovala učno pripravo za izdelavo cianotipije pri pouku likovne vzgoje v osnovni šoli.  
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stari fotografski postopki, cianotipija, fotografija, fotogram. 

 



  

Abstract 

In my thesis, I explore an old photographic technique, best known for its distinctive blue 

color, which earned it the name cyanotype and also caused it to mostly sink into oblivion at 

the very beginning of its existence. 

In the beginning of my work, I make a brief survey of the history of photography, where I 

introduce some of the most important discoveries and techniques that brought photography to 

what it is today. What follows is mostly a presentation of the cyanotype technique itself, 

starting with the inventor of the technique and its most noticeable artist, who widely used the 

technique in most of her extensive work. I continue with some technical details of cyanotype 

and the systematic process of manufacturing such art at the end of the theoretical part. In the 

practical-art part, I show the exhibition of my work in the photogram technique. I conclude 

my thesis with the pedagogical-art part, as an example of how to include the cyanotype 

technique in elementary schools as a special part of art classes. 
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1. UVOD 

Ali si danes, ko je solidno fotografijo mogoče posneti že s pametnim telefonom, sploh lahko 

predstavljamo, kakšni občutki so prevevali pionirje fotografije, ko je pred njihovimi očmi 

svetloba zarisala prve podobe? 

Živimo v času, ko z razširitvijo digitalne fotografije, ki nam omogoča, da neomejeno 

fotografiramo svet okoli nas, brez da v fotografijo vložimo kaj več truda kot le pritisk na 

gumb, v pozabo potiskamo analogno fotografijo. Nekje globoko v pozabo pa so potonile tudi 

stare fotografske tehnike, s katerimi se je začela revolucija v fotografiji v 19.stoletju. Le te 

danes obvlada peščica ljudi, največkrat so to umetniki, ki za izrazni medij obujajo te preproste 

tehnike, saj ponujajo celo paleto možnosti za raziskovanje in ustvarjanje. Ena najpreprostejših 

tehnik je cianotipija, ki dandanes, skupaj z drugimi plemenitimi postopki doživlja nov razcvet. 

Tehnika, ki je dovolj enostavna, da jo izvedemo skupaj z otroci in nam s tem ponudi pogled v 

zapletene procese tehnik, ki so pripeljale do fotografije, kot jo poznamo danes.   

Da bi resnično razumeli pionirski trenutek, se moramo v domišljiji vrniti v negotovost in 

skrivnostnost zgodovinskega časa, k starim aparatom, in v njih spustiti svetlobo sedanjega 

trenutka. Vrniti se moramo v temnico, otipati, vonjati, in končno videti – skozi prizmo 

preteklosti – nastajajočo podobo sedanjosti. Morda bomo na ta način prišli do spoznanja, da je 

fotografska podoba kakor arheološko odkritje, ki nam lahko še tako nepomemben, iz sveta 

iztrgan objekt, spremeni v neprecenljiv zaklad.  
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2. TEORETIČNI DEL 

Že davno je človek želel, da bi svoje poglede na svet in okoli sebe ter dogodke, ki jih doživlja 

in opazuje, na nek način trajno ohranil. Tako je od prazgodovinskih  risb z ogljem prek 

antičnih vaz in srednjeveških bakrorezov prišel do najpopolnejšega načina ohranjanja svojih 

vtisov, dogodkov, doživetij in opažanj iz okolice in življenja, ki ga živi, do fotografije. 

(Papotnik A.,1994) 

Beseda fotografija je grškega izvora in pomeni pisanje s svetlobo (photos – svetloba, graphen 

– pisati), svetlopis oziroma upodabljanje na posebne svetlobno občutljive plasti. (prav tam) 

V Splošni enciklopediji jugoslovanskega leksikografskega zavoda najdemo tudi zanimivo 

definicijo fotografije: » Fotografija (foto- + -grafija), pridobivanje trajne slike nekega 

predmeta na podlagi, ki je premazana z emulzijo, ki je občutljiva na svetlobo. Ime je prvi 

uporabil J. Herschel leta 1839.« (Opča enciklopedija, 1977) 

2.1  Začetki fotografije in razvoj prvih tehnik 

Lastnost svetlobe je, da prenaša slike, in tako so že v prazgodovini opazovali učinke temeljitih 

zakonitosti, ki vladajo v fotografski umetnosti. Od nekdaj je človek opazoval in si vtisnil v 

spomin, kar ga je navdihovalo: obrisi, ki jih je metalo sonce na stene votline, so mu nazorno 

kazali, kako jasno in natančno je mogoče prenesti podobo predmeta na ploskev.  (Papotnik, 

1994) 

2.1.1 Camera obscura  

Začetki segajo v 4. stoletje pred našim štetjem. Aristotel je kot prvi opisal napravo za 

ustvarjanje podob ''skozi luknjico'', pozneje so jo spoznali pod imenom 'camera obscura', kar v 

italijanščini pomeni temna soba. Velik korak v fotografiji je bil, ko sov 16. stoletju camero 

obscuro  začeli uporabljati veliki italijanski renesančni umetniki . Okrog leta 1500 je  

Leonardo da Vinci tudi opisal njene  lastnosti in jo primerjal s človekovim očesom. Nato so v 

naslednjih petdesetih letih poskušali camero obscuro večkrat izboljšati. (prav tam) 

 V odprtino, skozi je pronicala svetloba, so v obdobju renesanse vstavili stekleno lečo, da bi 

tako izboljšali projekcijsko sliko. Prvotno soba, je camera obscura s časoma postala prenosna 

slikarska priprava, ki so jo mnogi slikarji uporabljali kot risalni pripomoček, predvsem za 

pokrajine in vedute. (Koshofer, 1990) 

Druga izboljšava pa je bila zaslonka, verjetno izum Daniela Barbaroja iz tridesetih let 16. 

stoletja. Tako zaslonka kot leča sta bili v camero obscuro vgrajeni z namenom, da bi izostrili 
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sliko. (Papotnik, 1994). V 18. stoletju so kamero še nadgradili in za lečo  namestili ogledalo, 

ki je odbijalo sliko navzgor na motno steklo – praoblika poznejše zrcalno-refleksne kamere.  

(Koshofer, 1990) 

Sledilo je še nekaj manjših izboljšav, dobili smo prvo prenosno zrcalno kamero, s katero je 

bilo mogoče doseči tudi povečavo slike. Mnogi uporabniki camere obscure pa so razmišljali, 

kako bi projekcijsko sliko trajno ohranili. V ta namen so se začela raziskovanja na kemijskem 

področju. 

2.1.1 Heliografija 

Začetki na tem področju segajo v leto 1725, ko je profesor anatomije Johann Schulze delal 

poskuse s fosforjem. Tekom preučevanja je ugotovil, da srebrove soli potemnijo pod vplivom 

močne svetlobe. To odkritje so uporabili drugi znanstveniki, švedski kemik Carl Scheele je 

odkril občutljivost srebrovega klorida na vijolične žarke svetlobnega spektra in netopljivost 

potemnelega srebrovega klorida v amonijaku, slednjega je posledično uporabil za fiksir. 

Francoz Joseph Nicephore Niepce, eden pomembnejših imen v razvoju fotografije, je 

eksperimentiral s svetločutno asfaltno plastjo. Na osvetljenih delih je občutljiva plast otrdela 

in se razbarvala, pod temnejšimi deli pa je prevleka ostala dovolj mehka, da jo je lahko izpral 

z mešanico sivkinega olja in terpentina. Takšna slika je bila odporna in obstojna. Niepce je 

torej iznašel fotogravuro, ki jo je sam imenoval heliografija. Kasneje je z enako snovjo 

premazal kositrno ploščo in jo osvetlil v kameri, katero je naravnal proti oknu svoje delovne 

sobe v družinski hiši v Grasu blizu Chalon-sur-Saone. Ploščo je osvetljeval osem ur in 

posrečil se mu je prvi fotografski posnetek na svetu.  (Papotnik, 1994) 

 

 

Slika 1: Najstarejša ohranjena fotografija iz leta 1826. 
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2.1.2 Dagerotipija 

Slikar Jacques Mande Danguerre je Niepcejevo heliografijo izboljšal tako, da je uporabil 

posrebrene bakrene plošče z naparjeno plastjo joda kot snemalnega materiala. Leta 1835 je 

odkril razvijanje s hlapi živega srebra in leta 1837 se mu je posrečilo fiksiranje slike s 

kuhinjsko soljo. Iznajdbo fotografije so uradno oznanili na seji pariške akademije šele 

19.8.1839, postopek pa so v čast iznajditelja imenovali dagerotipija. (Koshofer, 1990) 

2.1.3 Kalotipija 

Angleški matematik William Henry Fox Talbot je na podlagi iznajd v Franciji zavzeto 

raziskoval naprej in leta 1840/41 s svojo tehniko – kalotipijo, kasneje preimenovano v 

talbotipijo, izdelal prvi negativno-pozitivni postopek. Iz negativa je bilo tako mogoče, v 

nasprotju od dagerotipije, izdelati poljubno številno kopij. (prav tam) Povpraševanje po 

kalotipijah in dovoljenjih za uporabo patenta je nenehno naraščalo, zato je Talbot leta 1844 v 

Readingu ustanovil delavnico za tiskanje in izdelavo potrebščin za kalotipijo. Šele z odkritjem 

te tehnike, ki je bila dovolj hitra, so lahko fotografi pričeli množično izdelovati portrete. 

(Papotnik, 1994) 

2.1.4 Mokri kolodij 

Naslednji korak v razvoju pa je bila sprememba nosilca fotografije – kovinske plošče so 

nadomestile steklene plošče in povoščen papir, kar je bilo cenejše in lažje od kovine. 

Postopek se je imenoval mokri kolodij, svetlobo občutljiva plast je bila iz kolodija, lepljive 

tekočine. To so morali – sveže nanešeno – osvetliti še mokro, saj ko se kolodij posuši plošča 

postane neuporabna. Razviti negativ so nato kopirali na svetlobo občutljiv papir, ki so ga nato 

premazali s jajčnim beljakom. Zaradi svoje izjemne ločljivosti, bogate tonalitete in 

enostavnosti v primerjavi z dagerotipijo je tehnika mokrega kolodija sprožila pravo revolucijo 

v fotografiji. 

 

 

 

 

 

 Slika 2: Mokri kolodij, delo Boruta Peterlina 
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Mokrokolodijske negative, ki so bili stranski produkt postopka mokrega kolodija, sta 

Friderich Scitt Archer in Peter Fry uporabila in uvedla nov postopek, imenovan ambrotipija. 

Kolodijeve negative na steklu sta pobelila z dušikovo kislino in jih nato položila na temno 

podlago, zaradi katere so se odtenki zamenjali in na videz pretvorili negativ v pozitiv. 

(Papotnik, 1994)  

 

 

Slika 3: Primer ambrotipije. Temna podlaga prekriva le del negativa in s tem ponazarja učinek preobrata 

negativa v pozitiv. 

 

Tukaj ne smemo mimo našega rojaka Janeza Puharja, ki je danes po svetu znan kot eden 

pionirjev fotografije. Leta 1841 je iznašel fotografijo na steklo, vendar je bil njegov postopek 

objavljen šele desetletje pozneje, vseeno pa mu je iznajdbo priznala francoska Narodna 

akademija in ga v diplomi, ki ga še danes hrani Narodni muzej v Ljubljani, imenovala 

izumitelja fotografije na steklo. (Koshofer, 1990) 

2.1.5 Suhe želatinske plošče 

Kljub veličini izuma mokrega kolodija, pa se pokazala potreba po nečem preprostejšem. Res 

da je bil postopek najhitrejši do sedaj, a je bilo delo umazano in nerodno in je od fotografa 

zahtevalo veliko izkušenj in spretnosti. Razvoj je čez dve leti prinesel suhe kolodijeve  plošče, 

a kaj kmalu so jih nadomestile suhe želatinaste plošče. Odkritje želatinske emulzije priznavajo 

dr. Richardu Leachu Maddoxu, a jo je leta 1873 izboljšal John Burgess in s to izboljšavo 

omogočil proizvodnjo suhih želatinskih plošč. Kmalu zatem se je pojavila še suha emulzija, ki 
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jo je bilo treba zmočiti, segreti in z njo preliti ploščo, ki je postala zelo občutljiva, saj je 

emulzija pod vplivom toplote dozorela in s tem povzročila hitro reagiranje plošč.   

2.2. Razvoj filmov in fotografskih aparatov 

Vzporedno z razvojem skrinjaste kamere so izumili celuloidni film z želatinsko emulzijo, ki je 

deloval na princip navijanja filma za naslednji posnetek. Sledil je prvi kodakov fotoaparat, ki 

je bil majhen in lahek, snemal pa je na film v zavitku, tako da je bil primeren za množično 

proizvodnjo. Posnet film je bilo potrebno fotografski aparat poslati v tovarno, kjer so film 

razvili in vsak negativ posebej prenesli na stekleno ploščo za kontaktno kopiranje slik. 

(Papotnik, 1994) 

Od tu naprej je razvoj fotografije usmerjen v fotografske aparate in izboljšave filmskega 

traku. Z napredkom se pojavi tudi fotografija gibanja, katere pionir je Edward James 

Muggeridge ter kasneje tudi poskusi barvne fotografije in razvoj le te.  
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3. CIANOTIPIJA 

Eden najstarejših in najpreprostejših postopkov za kopiranje pozitiva je cijanotipija ali 

ferotipija. Tehnika, ki je tudi zaradi svoje značilne modre barve potonila v pozabo, danes 

doživlja svoj preporod.  

Princip postopka je v tem, da ena od železovih soli pod vplivom svetlobe proizvaja temno-

modro oborino, ki ostane učvrščena na papirju. (Heidtmann, 1988)  Umetniški fotografi so 

cianotipijo pogosto zavračali prav zaradi monokromatskosti, želeli so si namreč ujeti celotno 

paleto barv, modri pigmenti pa so v naravnem okolju tudi dokaj redki. Zavračali so na primer 

hrano, obarvano z modro, saj so nekoč s to barvo označevali neužitno meso, v viktorijanski 

dobi  pa naj bi modre stekleničke označevale strupeno vsebino. Vse to naj bi prispevalo k 

temu, da sta to tehniko na začetku odklanjali strokovna in laična javnost. Drugi pa so ji ravno 

zaradi globoke modre barve, pripisovali terapevtsko vrednost. (Ware, 2014) 

3.1. Izumitelj John Herschel 

Anglež Sir John Frederich William Herschel (1792 – 1871), sin astronoma Williama 

Herschela, velja za enega vodilnih znanstvenikov svojega časa. V astronomijo je uvedel 

uporabo julijanskega dneva, poimenoval je do tedaj znane štiri Uranove in sedem Saturnovih  

naravnih satelitov in napisal kar nekaj strokovnih del. Poleg matematike in astronomije se je 

uveljavil še na nekaterih področjih znanosti, med ostalim s kemijo v fotografiji. Leta 1842 je 

predstavil svoje odkritje – fotografski postopek, ki ga je imenoval cianotipija. Bil je prvi 

preprost in uspešno uporabljen proces brez uporabe srebra, posledično tudi zdravju 

neškodljiv. Herschel je skoval tudi izraze pozitiv, negativ, fotograf in posnetek. Leta 1819 je 

odkril, da spojina natrijevega tiosulfata fiksira srebrov natrijev klorid, vloga te kemikalije pa 

je, da trajno zaščiti in fiksira fotografijo. (James, 2001) 

 

Slika 4: Portret Johna Herschela 
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 3.2 Anna Atkins 

Leta 1799 se je kot edinka rodila očetu Johnu Georgeu Childrenu, ki je bil priznan britanski 

biolog, in materi Anni Hester, ki je v letu po porodu umrla. Spričo tragedije v otroštvu sta z 

očetom razvila tesno vez, kar je najbrž pripomoglo k njenemu velikemu zanimanju za 

biologijo in znanstvena odkritja takratnega časa, kar je bilo za ženske med takratno visoko 

družbo nenavadno. Njen oče je bil, kot tudi John Herschel, član Kraljeve družbe, družini pa 

sta živeli tudi precej blizu. Ko je Herschel objavil svoje odkritje cianotipije, se je s to tehniko 

kaj kmalu spoznala tudi Anna Atkins. Velika verjetnost je, da se je Anna procesa cianotipije 

priučila prav pod Herschelovim mentorstvom v njegovi delavnici. (James, 2001) 

Bila je prva, ki se je lotila izdelave botaničnega albuma fotogramov in tako povezala 

fotografijo z naravoslovno znanostjo. Leta 1843 je izšlo njeno prvo delo Album Britanskih alg 

(British Algea: Cyanotype Impressions), do leta 1850 pa je izšlo še 11 zvezkov fotogramov 

alg. (Ware, 2014)  

 

Slika 5: Fotogram alge conferva 

Kljub diskriminatornim odzivom konzervativnega viktorijanskega sveta, je Atkinskova 

nadaljevala svoje delo. Poleg alg je ustvarjala tudi fotograme cvetočih rastlin in peres, trav, 

listov in čipk. (prav tam) 

Velik pomen njenega dela je skrit v tem, da je s svojo družbo ustvarjala v takrat najmodernejši 

mogoči tehnologiji in so te prve cianotipije pomembne ne samo kot tehnološko-znanstveni 

artefakti, ampak tudi kot predmeti izjemne estetske vrednosti, ki jih lahko gledamo kot 

umetnine.  
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3.3 Fotogrami 

»Fotogrami so fotografije, pri katerih na svetlobno občutljivo površino polegamo različne 

predmete. Ko površino osvetlimo, se predmeti na fotografiji izrišejo kot beli obrisi, osvetljena 

površina pa je popolnoma temna.« (Mrhar, 2014). Če za fotogram izberemo predmete, ki so 

delno prosojni, lahko poleg črno bele risbe dobimo tudi nekaj odtenkov modre.  

Lep primer takih predmetov so prepereli listi dreves ali pa zelo tenki listi, pri katerih se na 

fotogramu lahko vidi tudi ožiljenje. 

3.4 Osnovni materiali in pripomočki za izdelavo cianotipije 

Za izdelavo fotografije ali fotograma v tehniki cianotipija potrebujemo:  

 Steklenički z raztopinama A in B 

 Brizgalki za ločeno zajemanje raztopin A in B  

 Kozarček za mešanje raztopin 

 Nosilec fotografije 

 Čopič za nanašanje emulzije 

 Negativ fotografije ali predmete za fotogram 

 Kontaktni okvir  

 Kad za vodo  

V nadaljevanji bom zgoraj naštete stvari posebej opredelila in natančneje predstavila. 

3.4.1 Kemikalije 

Kemikalije za cianotipijo lahko naročimo v trgovinah za alternativne fotografske postopke 

mnogokrat pa je ceneje, če raztopini, ki ju potrebujemo za delo, izdelamo kar sami. Postopek 

je precej enostaven in ob upoštevanju navodil tudi nenevaren. Osnovni kemikaliji, ki ju 

potrebujemo za delo s cianotipijo sta: 

 Amonijev železov citrat -  C6H8FeNO7  (zelene barve, saj vsebuje 14,5 – 16% železa 

in je bolj občutljiv na svetlobo) 

 Kalijev fericianid -  K3Fe(CN)6  (Mrhar, 2014) 

 

Kalijev fericianid je mogoče pridobiti iz kalijevega ferocianida , ki je prisoten v naravi, s 

postopkom elektrolize. Gre za zanimivo kombinacijo dveh železovih oksidov na dveh 
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različnih ravneh oksidacije: feri- in ferocianid. Intenzivno modra barva je posledica teh dveh 

različnih ravni oksidacije in je prisotna tudi pri drugih železovih komponentah. (Ware, 2014) 

Pri pridobivanju amonijevega železovega citrata gre za reakcijo treh kemičnih spojin: 

železovega hidroksida, citronske kisline in amonijaka. Pri reakciji železovega hidroksida in 

citronske kisline nastane železov citrat, ki je lahko rumene ali oranžne barve. Te komponente 

zagotavljajo železo, kisik, ogljik in vodikove atome, ki se bodo pozneje združili z 

amonijakom. Železovemu citratu je potrebno dodati še raztopino amonijaka in počakati, da 

raztopina izhlapi. Nastala spojina je zeleno ali rdečkasto rjav prah – amonijev železov citrat, 

ki je topen v vodi. Že v času Anne Atkins je bil dosegljiv v lekarnah kot prehranski dodatek in 

se uporablja še danes kot dodatek železa.  (Ware, 2014) 

Izdelava komponent  

Pred izvedbo postopka se moramo seznaniti z vsemi varnostnimi postopki in prebrati 

kemikalijam priložene varnostne liste. Železov amonijev citrat in kalijev železov cianid ne 

sodita v skupino nevarnih snovi, vendar to še ne pomeni, da smemo z njima malomarno 

ravnati. V stiku s kožo lahko povzročita manjše draženje kože, zato je treba v tem primeru 

kožo takoj sprati pod tekočo vodo in obrisati do suhega, v primeru zaužitja pa nemudoma 

poiskati zdravniško pomoč. 

Kemikaliji pripravimo kot dve ločeni komponenti, saj sta, ko ju zmešamo skupaj, uporabni le 

nekaj dni. Prvo raztopino imenujemo komponenta A, drugo pa komponenta B. V svetlobno 

občutljivo emulzijo ju tik pred uporabo zmešamo v razmerju 1:1. (Mrhar, 2014) 

Osnovna oz. moderna formula je sestavljena iz 20% raztopine amonijevega železovega citrata 

(komponenta A) in 8% raztopine kalijevega fericianida (komponenta B). Za izdelavo 200ml 

raztopine potrebujemo:  

 20g amonijevega železovega citrata 

 8g kalijevega fericianida 

 200ml destilirane vode (ker je voda v Sloveniji različne kakovosti, je za optimalne 

rezultate priporočljiva uporaba destilirane vode)  (Mrhar, 2014) 

Za izdelavo raztopin poleg kemikalij potrebujemo še natančno tehtnico, dve steklenički iz 

rjavega stekla, ki sta zaradi manjše propustnosti svetlobe bolj primerne za shranjevanje 

raztopin ter nalepki, z oznako A in B komponent ter datumom izdelave.  
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Ko imamo tako opremljeni steklenički, v vsako nalijemo po 100ml destilirane vode. Nato na 

tehtnico položimo prepognjen papir, tehtnico umerimo na 0g in odmerimo 20g amonijevega 

železovega citrata. S pomočjo papirja odmerjeno količino amonijevega železovega citrata 

previdno stresemo v stekleničko z oznako komponenta A. Tesno zapremo in mešamo toliko 

časa, da se kemikalija v destilirani vodi popolnoma raztopi. V tej raztopini se lahko sčasoma 

pojavi plesen, kar pa ne vpliva na kakovost cianotipije. Plesen odstranimo s filtriranjem 

raztopine, lahko kar skozi filter za kavo. (Mrhar, 2014) 

Za pripravo komponente B na prepognjen papir dodamo 8g kalijevega fericianida. Kemikalijo 

pretresemo v označeno stekleničko, tesno zapremo in mešamo toliko časa, da se kemikalija 

popolnoma raztopi. Steklenički shranimo v temen in hladen prostor. (prav tam) 

3.4.2 Nosilci cianotipije 

Papir 

Za izdelavo cianotipije lahko izbiramo med različnimi nosilci. Osnovni je papir, izbira 

katerega je za kvalitetne fotografije zelo pomembna. Večina papirjev je za boljšo gladkost in 

ne preveliko vpojnost površinsko obdelana. V procesu izdelave papirja na koncu na površino 

nanesejo kredo in klejivo ter to zagladijo. Ker kreda povzroči spremembo pH v papirju, zato 

lahko pri cianotipiji dobimo bolj medlo podobo. Iz tega stališča je priporočljiva uporaba 

papirjev za slikanje akvarelov ali grafičnih papirjev saj ti na površini nimajo dodanih polnil in 

so tudi zaradi svoje gramature in vzdržljivosti (pri procesu cianotipije se papir namaka v vodi) 

bolj primerni.  

Lahko izbiramo med papirji z gladko ali grobo strukturo. Pri uporabi prvega bo fotografija 

bolj ostra, na grobem papirju pa bomo dobili mehek in skorajda zasanjan učinek.  

Zelo pomemben dejavnik pri izbiri papirja pa je tudi sposobnost vpijanja barv. Če je papir 

preveč vpojen, bo slika neostra, če je premalo vpojen, pa se lahko na njem nabirajo ''lužice'' 

emulzije. V tem primeru bo fotografija neenakomerno osvetljena. Zelo priljubljeni so papirji 

znamke Fabriano, zlasti Fabriano F4, ki ni izdelan iz 100% bombaža in je posledično cenejši 

ter Fabriano F5, Fabriano artistico. (Mrhar, 2014)  

Poseben čar ima cianotipija na obarvanem papirju, saj lahko ustvarimo zanimive barvne 

kombinacije.  
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Slika 6: Fotogram, izdelan na rumen, predhodno obarvan papir. 

Tekstil 

Cianotipijo lahko izdelamo tudi na tekstilu. Pri izbiri materiala velja enako kot pri papirju – 

najbolje je uporabljati blago, izdelano z naravnih materialov, na primer 100% bombaž, svila 

ali lan. Prednost naravnih materialov je v tem, da zelo dobro vežejo barvo, medtem ko se nam 

pri umetnih materialih slika najpogosteje izpere že med samim razvijanjem. Samo tiskanje pa 

poteka po enakem principu kot tiskanje na papir. Paziti pa moremo pri pranju tako potiskane 

tkanine, saj bomo z uporabo pralnih sredstev fotografijo sčasoma izprali. Priporočljivo je 

ročno pranje v mlačni vodi. (Mrhar, 2014) 

 

 

 

 

   

 

 

 

Slika 7: Cianotipija na tekstilu. 
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Steklo in kamen 

Možna je tudi izdelava fotografij na steklo in kamen, a moramo za ta namen svetlobno 

občutljivi emulziji dodati želatino, da se emulzija oprime nosilca. Potrebni pa so tudi dva ali 

tri nanosi emulzije, ker po nanosu odvečno tekočino odcedimo in zato je ena plast pretanka za 

zadovoljive rezultate.  

 

3.4.3 Nanašanje emulzije 

Načinov za nanašanje emulzije na papir je toliko, kolikor je pripomočkov za mazanje in 

kolikor smo pri tem ustvarjalni.  

Mrhar v svoji knjigi Cianotipija (2014) priporoča uporabo čopičev brez kovine, saj obstaja 

možnost, da kovina reagira s kemikalijami emulzije in jo uniči. Najbolj primerni in cenovno 

dostopni so čopiči iz pene in Blanchardovi čopiči, ki si jih lahko izdelamo sami. Potrebujemo 

le leseno ali plastično ploščico, na katero z elastiko ali lepilnim trakom pritrdimo mehko 

tkanino ali vato. Največja prednost tega čopiča je, da z njim ne moremo okužiti kemikalij, saj 

lahko nosilno palčko temeljito operemo, tkanino pa najpogosteje po vsakem nanašanju 

zamenjamo.  

Emulzijo lahko nanašamo na več načinov. Osnovni in ''pravilni'' način je, da s čopičem 

zajamemo emulzijo iz široke plitke posode in z rahlimi potezami postopoma nanašamo v 

vodoravni in navpični smeri. Tako dobimo najbolj enakomerno premazan papir. Lahko pa 

emulzijo s ščetko škropimo na papir, s kapalko nanašamo kapljice emulzije eno zraven druge, 

s tršim čopičem na rahlo nanesemo emulzijo tako, da ne prekrijemo celotne površine papirja. 

S tem lahko dosežemo zanimive efekte in fotografiji dodamo umetniško vrednost, paziti pa 

moramo le, da ne nanesemo premalo emulzije, saj bo tako končni izdelek presvetel.  

3.4.4 Digitalni negativ 

Izdelava negativov je bila nekoč precej zapletena. Povečava fotografij je bila skorajda 

nemogoča, osvetlitev in razvijanje filmov je moralo biti natančno prirejeno izbrani tehniki in 

uporabljeni emulziji, zelo zahtevna pa je bila tudi manipulacija fotografije. Temu smo se z 

moderno tehnologijo precej izognili. Sedaj s pomočjo računalniškega programa fotografijo 

najprej ustrezno obdelamo, jo povečamo na poljubno velikost in na koncu v nekaj sekundah 

natisnemo na transparentni film.   
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V primeru, da želimo pretvoriti analogne filme v digitalno obliko, potrebujemo skener, 

drugače pa le računalniški program za obdelavo slik in tiskalnik. Če imamo možnost 

uporabimo brizgalni tiskalnik, saj lepše natisne negativ in ni vidnih točk, iz katerih je 

sestavljena risba. (Mrhar, 2014) 

Negative lahko tiskamo tako na navaden papir, pavs papir, na prosojnice za grafoskope ali pa 

na transparentne filme, ki so namenjeni prav tiskarjem oz. ljubiteljem alternativne fotografije. 

Med temi materiali pa je seveda precej razlike. Na navadnem papirju je razpon natisnjenih 

tonov zelo majhen, tako da najsvetlejših in najtemnejših tonov skoraj ne opazimo. Negativ, ki 

je natisnjen na pavs papirju je tonsko nekoliko boljši, a dobimo precej neostro sliko. Najbolj 

optimalne rezultate dobimo s tiskanjem negativov na prosojnice za grafoskop in transparentne 

filme, slednji so precej dražji a omogočajo najbolj natančno tiskanje negativov in največjo 

kontrastnost. (prav tam) 

 

 

3.4.5 Kontaktni okvir 

Osvetljevanje pri starih fotografskih postopkih je, po večini zaradi slabe občutljivosti emulzije  

svetlobo, mogoče le pod močno UV svetlobo s kontaktnim tiskanjem. To pomeni, da moramo 

negativ položiti na svetlobno občutljiv papir, vse skupaj dobro stisnit in osvetliti na UV 

svetlobi – na soncu ali pod posebnimi UV svetilkami.  

Slika 8: Negativ fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom in natisnjene na 

prosojnico. 



  

-15- 
 
 

Klasični kontaktni okvirji so sestavljeni iz dveh ali več premičnih zadnjih ploskev, ki nam 

omogočajo, da med osvetljevanjem preverimo pravilnost osvetlitve fotografije. Zaradi dveh 

premičnih ploskev lahko eno stranico hrbtišča odpremo, medtem ko druga stranica še vedno 

pritiska negativ ob papir, da se ne premakne. Namesto kontaktnega okvirja pa lahko 

uporabimo dve stekleni ali pleksi plošči debeline 4-5mm, med kateri namestimo karton, da 

preprečimo osvetlitev iz spodnje strani. Pri tem moramo paziti, da v steklu ni nečistoč in da ni 

prevlečeno u UV zaščito. Pritisk med ploščami dosežemo s sponami, ki jih namestimo na 

vsako stranico okvirja. (Mrhar, 2014) 

Pri kontaktnem tiskanju moramo paziti tudi na dva osnova pravila: 

1. Emulzijo negativa moramo vedno postaviti na emulzijo papirja, saj se v nasprotnem 

primeru, zaradi debeline negativa, svetloba razliva tudi pod negativom. Rezultat take 

nepravilen postavitve pa je neostra slika.  

 

 

 

Slika 11: Grafična ponazoritev vdora svetlobe ob nepravilni postavitvi negativa na papir, zaradi katerega je 

končna slika neostra 

2. Negativ mora biti tesno pritisnjen ob papir, saj se na področjih odmika negativa od površine 

papirja pojavi neostra slika. (Mrhar, 2014) 

 

3.5. Postopek izdelave cianotipije 

Izdelava cianotipije je sestavljena iz nekaj preprostih korakov. Pripravimo si ves potrebni 

material in pripomočke. Za kopiranje je priporočljivo, da izberemo sončen dan in mesto, na 

katerem imamo direktno sončno svetlobo, saj bo tako ekspozicijski čas najkrajši.  

1. V razmerju 1:1 zmešamo raztopini A in B. S tem dobimo svetlobno občutljivo raztopino, s 

katero bomo premazali papir. 

 

papir 

črnilo 

negativ 



  

-16- 
 
 

2. Na izbran nosilni material, v našem primeru je to papir, nanesemo svetlobno občutljivo 

raztopino (glej poglavje Nanašanje emulzije). Papir je priporočljivo sušiti v temi ali pri 

indirektni sončni svetlobi. Sušenje lahko pospešimo s hladnim ventilatorjem ali sušilcem za 

lase. Položimo ga vodoravno na podlago, saj tako preprečimo, da bi se še mokra emulzija 

stekala na dno papirja in bi bila svetlobo občutljiva plast neenakomerno nanešena. Tako 

pripravljen papir je potrebno uporabiti čim prej, saj se s časoma občutljivost emulzije 

zmanjšuje, posledično se podaljšuje čas ekspozicije in zmanjšuje kontrastnost slike. 

(Heidtmann, 1988)  

 

Slika 9: Papir po premazu z emulzijo dobi svetlo rumeno-zeleno barvo. 

  

 

3.  Med sušenjem papirja lahko naredimo test časa osvetljevanja, s katerim bomo določili 

optimalen čas ekspozicije. Za ta test potrebujemo košček z emulzijo premazanega papirja 

(20x10 cm). Ko je papir suh, nanj začrtamo črtice, ki nam bodo služile za orientacijo pri 

prekrivanju emulzije. K črticam zapišemo tudi časovne intervale, katere dolžino prilagajamo 

letnemu času in moči sončne svetlobe (v poletnem času na direktni sončni svetlobi je 

priporočljiv časovni interval 1 minuta, v zimskem ali oblačnem vremenu pa se čas podaljša, 

uporabimo interval 10 minut) (Mrhar, 2014) 

Če delamo test za kopiranje fotografij moramo na papir prilepimo še kos nepotiskanega 

materiala na katerega bomo tiskali negativ. Ta namreč blokira del UV svetlobe in se 
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optimalen čas za fotograme ne ujema s časom za fotografije. Tako pripravljen papir na ravni 

podlagi odnesemo na direktno sončno svetlobo. Na prvo črtico položimo črn neprosojen 

papir, vse skupaj pa prekrijemo s stekleno ploščo, da se črn papir tesno oprijema svetlobno 

občutljivega papirja. Na določen časovni interval premikamo črn papir na naslednjo črtico in  

tako v postopoma pokrivamo papir vse do zadnje črtice. Na koncu opazimo lestvico različnih 

barvnih vrednosti. Sedaj lahko testni papir razvijemo v vodi, izperemo in posušimo. Dobimo 

lestvico modrih odtenkov, ki so odvisni od časa osvetlitve. Iz teh odtenkov razberemo čas 

optimalne osvetlitve. Vidimo, da se vrednosti do ene stopnje osvetlitve spreminjajo, postajajo 

vse temnejše. Enkrat pa temno modra barva ne postane nič temnejša. Optimalen čas osvetlitve 

je torej čas, po katerem ne pride več do nikakršne spremembe v tonu slike. (Mrhar, 2014)  

 

 

Slika 10: Testni papir med osvetljevalnimi intervali, spodnji del je še prekrit (najkrajši čas osvetlitve). 
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4.  Ko se premazan papir posuši in ko določimo optimalen čas osvetlitve lahko pripravimo 

negativ ali predmete za fotogram. Na temno trdo podlago položimo svetlobno občutljiv papir, 

nanj postavimo negativ / predmete, vse skupaj pokrijemo s stekleno ploščo in stisnemo s 

sponami. Položimo na sončno svetlobo in pričnemo z merjenjem časa. Po preteklem času 

okvir s cianotipijo umaknemo iz sončne svetlobe, privzdignemo vogal papirja in pogledamo 

rezultat. Če  so na kopiji najsvetlejši deli slike obarvani svetlo modro, senčni deli pa imajo 

dlje časa že temno sivi ton je slika pravilno eksponirana. (Heidtmann, 1988)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Pravilno osvetljen testni 

papir,  1 minutni časovni interval. 

Optimalni čas osvetlitve je 6 minut. 

Slika 11: Prekratki časovni 

intervali osvetljevanja. 

Slika 13: Osvetljevanje fotogramov na papir in tekstil. Oba sta vpeta med trdo podlago 

in stekleno ploščo na vrhu. 
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5.  Razvijanje cianotipije na zahteva nikakršnih kemikalij ali posebnih pripomočkov. 

Osvetljeno fotografijo ali fotogram za 5 do 10 minut potopimo v vodo in jo med tem času 

nekajkrat vzamemo iz vode.  

Princip postopka je v tem, da ena od železovih soli pod vplivom svetlobe proizvaja temno-

modro oborino, ki ostane učvrščena na papirju. Neosvetljene kemikalije pa se po izpiranju 

skorajda v celoti izperejo.(Heidtmann, 1988) 

 Temnejše tonske vrednosti se v popolnosti pojavijo šele po 

nekaj urah na zraku, če pa želimo končno sliko vdeti takoj, 

pa lahko na en liter vode za razvijanje dodamo 5 ml 3% 

vodikovega peroksida, ki ga lahko kupimo v lekarni.  Ko 

cianotipijo dokončno razvijemo, moramo iz nje dokončno 

izprati še vse ostanke kemikalij. S sliko navzgor cianotipijo 

še 15 minut izpiramo v počasi tekoči vodi, pri čemer 

pazimo, da curek vode ne teče direktno na sliko, saj lahko 

tako izperemo preveč barve.  (Ware, 2014) 

Slika 14: Fotogram, ki je bil osvetljen 6 

minut pri direktni sončni svetlobi. 

Slika 15: Razvita cianotipska slika, fotogram sivkinih cvetov in trave. 
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6. Tako razvito cianotipijo je potrebno le še posušiti. Izdelali smo cianotipsko slike, katere 

glava karakteristika je modri ton, ki je rezultat reakcije ionov železa, pridobljenega s foto-

redukcijo. Trajna slika lahko zbledi v kolikor je izpostavljena direktni sončni svetlobi. Če se 

to zgodi, lahko sliko v celoti »vrnemo« tako, da jo za nekaj dni položimo v temen prostor. In 

tudi s tem je cianotipija unikatna tehnika.  

 

3.6 Toniranje  

Po definiciji SSKJ-ja tonirati pomeni rahlo obarvati v določenem barvnem tonu.  (splet 111). 

»Toniranje fotografije je nadomeščanje osnovne barve fotografije z drugim barvnim 

odtenkom. V cianotipiji je to najpogosteje nadomeščanje osnovne, modre barve z rjavim, 

črnim ali zelenim odtenkom.« (Mrhar, 2014) 

Za toniranje lahko uporabimo različne kemikalije, a ker lahko lepe rezultate dosežemo tudi z 

naravnimi materiali, ki so nam bolj dostopni in so tudi bolj varni, se bom osredotočila zgolj na 

te. Cianotipijo lahko toniramo takoj po razvijanju, dokler je papir še moker ali pa fotografijo 

najprej obelimo in šele nato toniramo. S prvim postopkom modrim odtenkom dodamo izbran 

toner in s tem dosežemo dvobarvne ali skoraj črne odtenke, v drugem primeru pa z beljenjem 

odtenki modre popolnoma izginejo in te v celoti nadomesti barva tonerja. (Mrhar, 2014) 

Belilo iz pralne sode 

Med beljenjem cianotipije lahko modro barvo postopoma spreminjamo v sive, rjavkaste in na 

koncu v rumene odtenke – svetlo toniranje. Pobeljene fotografije pa lahko uporabimo za 

nadaljnje toniranje. Barve ne pobeljeni fotografiji so namreč precej bolj čiste kot barve, ki jih 

nanašamo na modro sliko. Če želimo na fotografiji doseči nevtralno, skoraj črno barvo, 

fotografije le delno pobelimo, če pa želimo doseči popolnoma čisto barvo tonerja, pa modro 

barvo skorajda popolnoma pobelimo. (Mrhar, 2014) 

Izdelava tega belila je izredno enostavna. 8 gramov pralne sode, ki jo je moč kupiti v večjih 

drogerijah, raztopino v 1 litru vode. Tako dobimo belilo srednje jakosti, ki deluje po nekaj 

minutah. Po razvijanju fotografijo potopimo papir z navzgor obrnjeno sliko v kad z belilom. 

Ko dosežemo želeno stopnjo pobeljenosti, fotografijo prenesemo v čisto vodo in jo vsaj 20 

minut izpiramo. (Mrhar, 2014) 
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Črni toner iz kave 

Toner iz kave je nestrupen, najdemo ga lahko v vsakem gospodinjstvu in stroški takega 

toniranja so zanemarljivo majhni S toniranje delno pobeljene fotografije s pravo črno kavo 

lahko dosežemo skoraj hladne, črne tone. (Mrhar, 2014) 

Za izdelavo tonerja potrebujemo le 5 žlic prave kave in 1 liter vode. Vodo zavremo in 

primešamo kavo. Ko se kava ohladi, jo precedimo skozi filter ali gazo. (prav tam) 

 

 

Slika 16: Tonirana fotografija v črni kavi (10 minut). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 17: Pol urno toniranje fotogrije v črni kavi. 
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Toner iz črnega čaja 

Če želimo fotografijo obarvati z nekoliko nežnejšimi, bolj toplimi, rjavimi in črnimi toni, 

pripravimo toner iz črnega čaja. Za to potrebujemo 5 vrečk pravega čaja i 1 liter vrele vode, 

čaj namočimo in pustimo kakšno uro, da se ohladi.  Za razliko od toniranja s kavo ohrani čaj 

nekoliko več svetlih tonov. (Mrhar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toner iz hrastovega lubja 

Hrastovo lubje lahko kupimo v skorajda vsaki lekarni, lahko pa ga naberemo sami. Barva 

tonerja iz hrastovega lubja je izredno močna in temna, ima pa tudi to sposobnost, da ne obarva 

svetlih tonov v tolikšni meri kot kava ali čaj. Barvilo iz lubja pripravimo v obliki nasičenega 

čaja. V 1 liter vrele vode stresemo 200 gramov hrastovega lubja in kuhamo 20 minut. Ko je 

čaj skuhan, ga odstavimo in uro kasneje precedimo skozi kavni filter. (Mrhar, 2014) 

 

 

 

Slika 18: Fotografija, ki sem jo za primerjavo le delno tonirala v močnem črnem čaju. 

Rezultat je skorajda že bakren odtenek na svetlih delih, temno modro pa potemni in 

ojača. 



  

-23- 
 
 

4. LIKOVNO – PRAKTIČNI DEL 

 

Ob izdelavi diplomske naloge sem izdelala veliko rastlinskih fotogramov, par digitalnih 

negativov in cianotipskih fotografij. Posebno zanimiva pa mi je bila izdelava fotograma z 

motivom avtoportreta. Tega sem se najprej lotila na način, katerega rezultat je bila bela slika 

na modri podlagi. Iz papirja sem v treh večjih in dveh manjših delov sestavila motiv, ga 

položila na pripravljen papir in ga osvetlila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Razvita cianotipska slika. 

Slika 19: Osvetljen fotogram brez šablone.  Slika 20: Osvetljen fotogram brez šablone.  
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Z rezultatom nisem bila zadovoljna, zato sem ubrala drugačno pot. Na papir sem si narisala 

skico motiva, označila najtemnejše predele in jih nato z pomočjo nožka izrezala. Tako sem 

dobila poenostavljen negativ skice. Tega sem nato kontaktno kopirala na pripravljen papir in 

dobila zanimiv rezultat. 

  

 

 

 

Pri končni sliki me je presenetilo to, da je linija, ki sem jo naredila z alkoholnim flomastrom 

okrog motiva, v tolikšni meri onemogočila dostop žarkov do emulzije, da je nastala bela 

obroba. Za zelo prosojnega pa se je izkazal bel pisarniški papir, ki je prepuščal svetlobo, tako 

da sem na pokritih delih dobila svetlo modri ton. Z izdelkom sem več kot zadovoljna, saj so 

materiali, ki sem jih uporabila pustili svoj pečat in skupaj z načrtovanim motivom ustvarili 

razgibano sliko.   

Izrezan motiv sem kasneje prebarvala, da sem preprečila vdor svetlobe pod papir. Papir sem z 

svetlobo občutljivo emulzijo le popršila s pomočjo ščetke in ga z motivom osvetlila. Dobila 

sem nežno modro sliko avtoportreta na beli podlagi, ki je zaradi načina nanosa emulzije 

dobila posebno mehkobo.  

Slika 22: Osvetljevanje fotograma in končni izdelek. 
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Slika 23: Avtoportret na popršenem papirju. 
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5. LIKOVNO – PEDAGOŠKI DEL 

Zakaj je cianotipija zanimava tehnika za izvedbo pri pouku likovne umetnosti?  

 Učencem omogoča vpogled v izdelavo fotografij leta 1840, jih odmakne od 

tehnologije današnjega časa. 

 Zaradi uporabe kemikalij in načina dela dobimo večjo pozornost učencev, saj tega pri 

pouku likovne umetnosti niso vajeni. Kemikalije niso nevarne za zdravje, ne dražijo 

kože, oči ali dihal. 

 Tehnično je postopek preprost, a vseeno zanimiv in z malo ustvarjalnosti tudi izredno 

kreativen. 

 Ker je za izvedbo potrebna sončna svetloba, se del pouka izvede na prostem.  

 Omogoča tiskanje na tekstil in tako lahko popestrimo izbiro nosilca. 

 

Pri tehniki se odpirajo tudi možnosti za medpredmetno povezavo s kemijo in biologijo. S 

kemijo zaradi uporabe kemikalij in reagiranju le teh, pri povezavi z biologijo pa lahko 

namesto herbarija ustvarimo fotograme rastlinskih vrst, o katerih se učenci učijo. 

Pomembno se mi tudi zdi, da otrokom omogočimo vpogled v tehnike, ki so se uporabljale 

nekoč, pa če je to uporaba analognega aparata, razvijanje filma, delo v temnici ali pa 

preizkušanje kakšne starejše tehnike pridobivanja trajne slike. Iz lastnih izkušenj povem, da 

sem takšne naloge v osnovni šoli in v nadaljevanju šolanja pogrešala. Prvič sem se z delom v 

temnici srečala šele v 3. letniku srednje šole, ko je dijak organiziral fotografski krožek in smo 

odkrili šolsko temnico ter se zaljubili v čarovnijo nastajanja fotografije. A kemikalije in 

potrebni material za delo je bil za šolski proračun predrag. Nekaj časa smo še vztrajali, nato 

pa smo tudi mi obupali, saj so stroški razvijanja analognih fotografij za dijaka ali študenta 

precej visoki. Presenečena sem bila, ko sem na fakulteti povprašala, če imamo temnico in ali 

je možna uporaba le te. Na fakulteti, ki ima umetniški oddelek ni temnice. Zakaj se poveličuje 

uporaba raznih računalniških programov za obdelavo fotografij, in zakaj pozabljamo tehnike, 

ki nam ponujajo mnogo več, predvsem na področju izkustva in umetniškega posega.  

Zaradi tega si želim, da bi izdelavo fotografij na pozabljene načine vrnili v učne načrte, saj bi 

s tem omogočili otrokom, da do fotografije in procesov razvijejo ljubezen in da bi znali ceniti 

današnjo tehnologijo, ki jo jemljejo za samoumevno.  
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UČNA PRIPRAVA 

Razred: 7. 

Likovno področje: grafika 

Likovna tehnika: cianotipija 

Tema: umetniška grafika 

Likovna naloga: izdelava fotograma v tehniki cianotipija 

Likovni motiv: avtoportret 

Materiali in orodja: svinčnik, trši papir za izdelavo negativa, grafični papir za tiskanje, 

svetlobno občutljiva emulzija, vata, okvirji za slike. 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija  

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: ppt, primeri cianotipije 

Učni cilji: učenci:  

     - se srečajo z zgodovino fotografije  

     - razumejo pojem negativ in pozitiv 

     - izdelajo motiv v negativu  

     - kontaktno kopirajo negativ v pozitiv 

     - spoznajo staro fotografsko tehniko  

     - se navajajo na vrednotenje lastnih izdelkov 

 

 Slikovno gradivo:  

- slika 1: http://camera-obscura.co.uk/camera_obscura/camera_make.asp  

- slika 2: http://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-

beginning--photo-1908  

- slika 3: http://etc.usf.edu/clipart/49700/49736/49736_cam_obscura.htm  

- slika 4: https://nickspicsblog.wordpress.com/tag/sir-john-herschel/  

- slika 5: https://www.behance.net/gallery/6807201/Negativ-Pozitiv  

- slika 6, 7: Osebni arhiv 

- slika 8: https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Atkins  

http://camera-obscura.co.uk/camera_obscura/camera_make.asp
http://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-beginning--photo-1908
http://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-beginning--photo-1908
http://etc.usf.edu/clipart/49700/49736/49736_cam_obscura.htm
https://nickspicsblog.wordpress.com/tag/sir-john-herschel/
https://www.behance.net/gallery/6807201/Negativ-Pozitiv
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Atkins
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UČITELJ UČENCI UČNE METODE, SREDSTVA, 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Uvodna motivacija: 

Učence vprašam ali 

uporabljajo fotoaparat. Kaj 

največkrat fotografirate? 

 

 

 

 

Vprašam jih za definicijo 

''selfija''. 

 

 

Pojasnim, da je beseda 

''selfie'' prevzeta beseda, ki 

v slovenskem jeziku 

označuje fotografski portret, 

ki ga portretiranec posname 

sam. 

 

Učence vprašam, ali kdaj 

fotografije natisnejo. Ali 

imajo posnete fotografije za 

njih veliko vrednost, ali pa 

jih čez nekaj časa, ko se jim 

napolni spominski prostor, 

izbrišejo. 

 

Nato se vrnemo v čas, ko so 

fotografijo izumili. 

Vprašam jih, ali menijo, da 

je bila takrat vrednost 

fotografije večja in ali so jo 

ljudje bolj cenili in zakaj. 

 

Učence povprašam o 

njihovem poznavanju 

zgodovine fotografije (v 

katero leto segajo njeni 

začetki, kako so izdelovali 

prve fotografije, s kakšnimi 

 

Odgovorijo, da fotoaparat 

uporabljajo vsakodnevno, 

saj ga imajo na mobilnem 

telefonu vedno pri roki.  

Največkrat fotografirajo 

prijatelje in delajo ''selfije''.  

 

Negotovo odgovarjajo, da 

se tako imenuje fotografija, 

ko fotografiraš sam sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povejo, da fotografirajo 

hitro in nepremišljeno, tako 

da tudi fotografije nimajo 

za njih kakšne večje 

vrednosti. Razen fotografij, 

ki se jim posrečijo ali pa so 

na njih njim drage osebe.  

 

Odgovorijo pritrdilno. 

Zato, ker še niso poznali 

pravih tehnik in je bil 

proces izdelave fotografije 

dolgotrajen.  

 

 

Učenci ob postavljenih 

vprašanjih razmišljajo in s 

svojimi odgovori 

sodelujejo v pogovoru. 

 

Pogovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga.  

 

 

 

 

 

 

Pogovor.  

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor.  

 

 

 

 

 

 

Pogovor. 



  

-29- 
 
 

težavami so se srečevali  

fotografi, …).  

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Učencem na kratko predstavim 

camero obscuro:  

- latinsko ''temna soba'' 

- je temna soba, škatla, ki ima 

na enem koncu majhno 

luknjico, skozi katero vanjo 

vstopa svetloba. Ta na drugem 

koncu sobe / škatle projicira 

obrnjeno sliko zunanjosti 

-žarki svetlobe , ki gredo skozi 

luknjico, potujejo v ravnih 

črtah, zato je slika obrnjena za 

180
o
 

-barva in perspektiva se pri 

projiciranju ohranita 

 

Prvi zapisi o cameri obscuri 

segajo v 4. stoletje pr. n. št., ko 

je Aristotel pisal o napravi za 

zajemanje slike skozi luknjico.  

 

V 16. stol. So camero obscuro 

začeli uporaljati italijanski 

renesančni umetniki, okrog 

leta 1500 je celo Leonardo da 

Vinci opisal njene lastnosti in 

jo primerjal s človekovim 

očesom.  

 

Kasneje so camero obscuro 

izboljšali z lečami i zaslonko, 

postala pa je tudi manjša. V 

18. stol. so za lečo namestili še 

ogledalo, ki je odbijalo sliko 

navzgor na motno steklo. 

 

Sedaj pa se je pojavilo 

vprašanje, kako projicirano 

sliko ohraniti. S čim so 

poskušali sliko fiksirati? 

 

Potrdim njihovo predvidevanja 

 

 

 

 

 

Poslušajo in ob 

prikazanem slikovnem 

gradivu dopolnijo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmislijo in odgovorijo, 

da najverjetneje s 

kakšnimi kemikalijami.  

 

 

 

 

 

 

 

PPT prezentacija, razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor. 

 

 

 

Razlaga.  
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in povem, da je zgodovina 

eksperimentiranja s 

kemikalijami zelo obsežna in 

da je bilo iznajdenih veliko 

fotografskih tehnik.  

Predstavitev cianotipije: 

Danes bomo spoznali eno 

izmed tehnik, velja za eno 

najpreprostejših in ima 

značilnost, zaradi katere so jo 

fotografi potisnili v pozabo. Ta 

značilnost je modra barva, 

tehnika pa se imenuje 

cianotipija.  

 

Tehniko je leta 1842 izumil 

Anglež Sir John Herschel, 

kateri naj bi tudi skoval 

nekatere fotografske izraze, 

med drugim tudi izraza negativ 

in pozitiv.  

Vprašam za definicijo negativa 

in pozitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrnem se na predstavitev 

tehnike cianotipija. Naštejem 

potrebne materiale in 

pripomočke za izdelavo 

cianotipije in obenem razložim 

postopek: 

Svetlobno občutljivo emulzijo 

(opozorim na previdno 

rokovanje!!) nanesemo na  

grafični papir s pomočjo  

vate, čopiča, ščetke.  

Sušenje premazanega papirja 

pospešimo s sušilcem za lase, 

roke. 

Izdelan negativ vpnemo v 

okvir za slike in pustimo na 

sončni svetlobi.  

Po končani ekspoziciji papir 

razvijemo v banjici z vodo in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci razmišljajo in 

odgovorijo, da iz 

negativa dobimo pozitiv 

in da ima negativ svetla 

polja tam, kjer ima 

pozitiv temna.  

 

 

 

 

Poslušajo in preko 

opornih točk, napisanih 

na PPT, sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, projekcija fotografij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, slikovno gradivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, PPT 
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vodikovim peroksidom ter na 

koncu speremo pod tekočo 

vodo.  

 

 

Razlika med fotografijo in 

fotogramom (primer 

fotografije in fotograma v 

cianotipiji, učence spodbujam, 

da naštejejo čim več razlik): 

- Fotografijo dobimo, ko 

kontaktno kopiramo 

fotografski negativ ali digitalni 

negativ, ki ga natisnemo na 

prosojno folijo. Dobimo več 

modrih odtenkov.  

- Fotogram pa izdelamo tako, 

da na pripravljen papir 

položimo poljubne predmete. 

Ko površino osvetlimo, se 

predmeti na fotografiji izrišejo 

kot beli obrisi, osvetljena 

površina pa je popolnoma 

temna.  

 

Za konec predstavim še 

umetnico Anno Atkins, ki je 

izdelovala fotograme 

britanskih alg.  

 

 

Učence spomnim na modro 

barvo cianotipije in jih 

vprašam, kaj povzroči 

nastanek modre barve.  

 

Potrdim njihove odgovore in 

pojasnim, da značilno modro 

barvo dobimo iz reakcije 

železove soli ki so prisotne v 

kemikalijah. Modra oborina 

nastane pod UV svetlobo, 

oprime se papirja cianotipije in 

tako je ni mogoče sprati. Na 

papirju nam ostane tako le 

modra slika, ki je bila 

izpostavljena sončni svetlobi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ugotovijo, katera 

slika je primer fotografije 

in katera je fotogram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da je 

zagotovo kriva reakcija 

katere od kemikalij, ki so 

v emulziji.  

 

 

 

 

 

 

 

Slikovno gradivo, pogovor 
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Napoved likovne naloge: 

 

Napovem, da bomo izdelali 

fotogram v tehniki cianotipija. 

Najprej si bomo zaščitili 

delovno površino in premazali 

papir z emulzijo ter ga dali 

sušit v temno sobo.  Nato bodo  

imeli na voljo 15 min, da iz 

poljubnega materiala sestavijo 

načrt za motiv, ki ga bomo 

nato položili na papir in ga 

osvetlili na soncu.  

Opozorim na previdnost pri 

nanašanju emulzije, na 

razmišljanje o spremembi 

negativ-pozitiv (temne dele 

pustimo prazne, svetle 

pokrivamo).  

  

 

 

 

Razkrijem tudi motiv: 

avtoportret.  

Povem, da lahko kakšno 

posebno lastnost karikirajo, 

izdelajo portret iz profila, se 

igrajo s temnimi in svetlimi 

polji, …  

 

Napovem tudi kriterije: 

- nanos emulzije: Če je bilo 

naneseno dovolj emulzije in ali 

je bil nanos kreativno nanesen 

- izvedba motiva (podobnosti  

z avtorjem) 

- kreativna uporaba različnih 

materialov  

-  uspešno manipulacija svetlih 

in temnih delov 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo, vprašajo, če je 

kakšna nejasnost.  

 

 

Razlaga. 
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Likovno izražanje:  

Pomembnejše korake, ki so 

ključni za uspešno izdelan 

fotogram, demonstriram 

(nanos emulzije; pazim, da je 

čas osvetljevanja dovolj dolg 

in da imajo vsi svoje okvirje 

na soncu).  

Učence spodbujam h kreativni 

uporabi različnih materialov in 

k samostojnemu delu.  

 

 

 

Učenci pozorno 

spremljajo prikaz 

postopka in nato 

samostojno izdelajo 

fotogram. Pri uporabi 

materialov so kreativni, 

uporabijo več različnih 

materialov. 

 

Snovanje.  

SKLEPNI DEL 

Izdelke skupaj pregledamo, se 

o njih pogovorimo. Po 

kriterijih izdelke skupaj z 

učenci ovrednotimo in se 

pogovorimo o morebitnih 

problemih, ki so nastajali v 

procesu izdelave cianotipije.  

 

 

Še enkrat se spomnijo 

kriterijev in jih 

upoštevajo pri 

vrednotenju izdelkov.  

Podajo svoje mnenje o 

tehniki cianotipija, 

povejo kaj jim je bilo 

všeč in kje so naleteli na 

kakšno težavo. 

Pogovor, vrednotenje.  
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7. ZAKLJUČEK  

 

Cianotipija je enostavni, celovit in praktičen fotografski proces brez uporabe srebra. Odkril jo 

je Sir John Herschel leta 1842 in s tem procesom omogočil trajno pozitivno sliko v različnih 

tonih modre barve. Zaradi preprostosti v tehničnem smislu, lepote in variacij, je cianotipija 

najpogosteje prva tehnika, s katero se vstopi v svet starih fotografskih procesov. Ponuja široko 

paleto možnosti, od tiskanja na blago in ustvarjanja unikatnih izdelkov, prenašanja podob na 

kamen, steklo in seveda tudi na papir.  

Stare fotografske tehnike, kot je cianotipija, nam lahko dajo izredno veliko. Vzamemo si čas 

za ustvarjanje z materiali, ki jih ne srečamo vsak dan, pred našimi očmi se ustvarjajo podobe 

in vidimo čarovnijo, ki je toliko let že potisnjena v kot in ki jo je prerasla moderna tehnologija 

brez duše. Ta pa raste vsako leto hitreje in pušča za sabo generacije, ki ne poznajo drugega 

kot ''instant'' fotografije in do fotografije kot izraznega medija ne čutijo kaj dosti. S tem, ko 

jim omogočimo stik s fotografskimi tehnikami iz preteklosti, pa naj si bodi to le analogna 

fotografija ali pa kakšna stara fotografska tehnika, jim podarjamo možnost, da odkrijejo svet 

neizmernih možnosti, filtrov, ki jih njihov mobilni telefon ne premore in v njih vzbudimo 

ljubezen do fotografije.  
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