Techniek
Nieuwe media in de 19e eeuw

!Robert de Vaan 2010"

In de 19e eeuw volgden de uitvindingen en ontdekkingen, mede aangedreven
door de industriële revolutie, binnen het domein van de media, elkaar razendsnel
op. Nooit eerder of later werd er op dit gebied zoveel geëxperimenteerd en
uitgevonden. Er ontstonden ook onenigheden over wie eerder was met een
uitvinding of welke uitvinding beter was, bijvoorbeeld de hevige oorlog tussen
gelijk en wisselstroom, met de elektrische stoel in de hoofdrol.
In dit schrijven worden de technische media verworvenheden uit deze tijd
aangegeven en ingezoomd op het gebruik van de camera, van lucida tot
filmsequentie. Het is deel 2 van 2 behorend bij het audiovisuele onderdeel.
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Audio
1835 Morsecode
1860 Au clair de la lune eerste papier opname
1863 Tonenleer
1863 Helmholz resonator
1861 Reis Telefoon en Microfoon
1869 Dynamo
1874 Speaker
1876 Microfoon
1876 Telefoon
1876 Elisha Gray Musical Telegraph (eerste elektronische instrument)
1878 Fonograaf
1885 Muziekdoos
1887 Platenlabel (eerste)
1892 Muziekstudio
1895 Marconi Radio/Draadloze telegrafie
1897 Cahill Telharmonium
1898 Magnetische opname (op staaldraad)
Foto
1816 Eerste foto Niepce
1826 Eerste Bitumen (asfalt) foto
1831 Daguerre Jodiumjodide
1834 Talbot negatiefpositief procedé
1837 Daguerre gejodeerde verzilverde koperplaat belicht en boven kwikdamp
gehouden
1839 Robert Cornelius eerste (zelf)portret
1850 Zilverhalogeniden op glas
1861 Maxwell m.b.v. kleurenfilters kleurenfoto
1871 Maddox droge methode (glas met zilverbromide en gelatine (basis film
gelegd)
1891 Lippman door interferentie reproduceren kleuren
Video
1878 Muybridge Horse in motion
1878 Muybridge Zoopraxiscope (eerste filmprojector)
1889 Celluloid rollen en victoriaanse naaimachines
1893 Edison Kinetoscoop
1894 Eerste bioscoop (film vertoont aan 25 personen)
1895 Annabelle’s dance door Edison ingekleurd
1895 Lumiere eerste filmproducenten in de Salon Indien van het Grand Café aan
de Boulevard des Capucines in Parijs
Animatie
1832 Phenakistoscoop Joseph Plateau
1893 Phenakistoscoop Muybridge
1911 Windsor McCay (Before Mickey)
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Camera Lucida en Camerta Obscura

William Wollaston Camera Lucida 1806

David Hockney onderzocht in 2000 het bestaan en gebruik van spiegels en
lenzen (of een combinatie hiervan) door kunstenaars vanaf 1420. Met zijn
onderzoek, vastgelegd in het boek en documentaire “Geheime kennis, de
herontdekking van de verloren gegane technieken van de oude meesters”
bevestigde hij dat de basis van de fotografie al veel eerder gelegd was dan er
voorheen werd aangenomen.
Het begint als hij gefascineerd raakt door tekeningen van de Ecole des BeauxArts geschoolde schilder Jean Auguste Dominique Ingres. Het werk doet hem erg
denken aan werken van Andy Warhol, waarvan bekend is dat hij dia’s overtrok.
Zou Ingres ook zo te werk zijn gegaan? Opvallend was in ieder geval het kleine
formaat van veel van deze werken. In 1999 experimenteert hij met een
uitvinding van William Wollaston uit 1806, de camera Lucida. Dit is niet veel
meer dan een heldere kamer waarin een prisma en twee lenzen op een
standaard gemonteerd zijn waardoor projectie mogelijk is. Het lastige van deze
techniek is dat, wanneer de kunstenaar beweegt ook het beeld veranderd. Hij
moet dus snel te werk gaan en de belangrijkste vormen vastleggen. De rest kan
later worden ingevuld op de klassieke manier. Net zoals bij fotografie hebben
optische gereedschappen een sterke belichting nodig, dit brengt diepe
schaduwen met zich mee. Hockney constateerde dat Carravagio en Velasquez
veel aandacht hadden voor de belichting van hun onderwerpen, mede gezien de
diepe schaduwen.

David Hockney “De grote muur” 2000

Hij plaatste foto’s van werken van Ingres en Warhol, van Duhrer en Carravagio
en van Velasquez en Cranach naast en maakte hiermee het begin van een
chronologisch overzicht van “verdachte” kunstwerken op een muur die
uiteindelijk 21 meter lang werd.
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David Hockney “Hoe de Camera Obscura werkt” 2000

Naast de camera lucida zijn er meer projectie instrumenten ontwikkeld, zoals de
camera obscura. Dit is een donkere kamer waarin het licht en dus ook het
onderwerp door een een klein gat binnenkomt en ondersteboven op de
tegenovergestelde muur wordt geprojecteerd. Van Johannes Vermeer bestond
het vermoeden dat hij gebruik maakte van een camera obscura. Hij onderzoekt
wie er nog meer van deze techniek gebruik maakte en het valt hem op dat het
schilderen op een meer fotografische manier heel plotseling zijn intrede deed.
Portretten van Jan van Eyck uit 1420 zijn opeens levensechter, gedetailleerder
en het perspectief is opeens goed. Het kan haast niet anders dan dat er gebruik
werd gemaakt van projecties, mede omdat lenzen al in de 14e eeuw gebruikt
werden.

Albrecht Duhrer “Het tekenen van een luit” 1525
Gemma Frisius “De Camera Obscura” 1558

De eerste nu nog bekende afbeelding van de camera obscura, dan nog zonder
lens, komt uit 1558. Gemma Frisius gebruikt deze om de zonsverduistering van
24 januari 1544 in Leuven te bestuderen.
Optische instrumenten zoals de microscoop (1590) en de telescoop (1609)
ontstonden veel later. Ook de bolle lens, zoals later gebruikt in de camera
obscura, vindt zijn ontstaan in deze periode.
Naar algemeen werd aangenomen waren er in de tijd van Jan van Eyck dus nog
geen bruikbare lenzen. Wel zien we op schilderijen uit deze tijd bolle
(verkleinende) spiegels afgebeeld en nooit holle (vergrotende). Hockney ontdekt
het natuurkundige feit dat een holle spiegel de andere kant van hetzelfde stuk
glas is, waarvan het beeld ondersteboven wordt geprojecteerd. Hij
experimenteert met een scheerspiegel en het valt hem op dat de grootte van het
beeld afkomstig van een holle spiegel met betrekking tot de scherpte beperkt is.
Veel werken uit die tijd hebben dezelfde afmetingen.
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Jan van Eyck “Giovanni Arnolfini and Giovanna Cenami” 1434

Fotocamera
In 1816 kwam het fenomeen fotografie, dat de wereld in een merkwaardige
verdubbeling laat verschijnen, dus niet zomaar uit de lucht vallen. Getuige de
camera lucida en de camera obscura was spiegeling niets nieuws. Het vastleggen
ervan was echter altijd een moeizaam karwei geweest.
Fotografie bracht in de kunst een radicale verandering van werken. Alles kon
letterlijker en werkelijker worden en in stond in verhouding. Er was meer
detaillering en de schaduwen werden beter weergegeven. Ook konden er betere
databases over planten en dieren worden aangelegd. Het bracht andersoortige
invalshoeken en er ontstond, letterlijk, een nieuwe kijk op werkelijkheid.
Nu is dat haast niet meer voor te stellen. We zijn zo gewend geraakt aan
fotografie, dat we de magie van het medium bijna vergeten zijn. Want eigenlijk
is fotografie optische tovenarij.
Door de huidige massamediacultuur is van de oorspronkelijke betovering weinig
over. De intrede van digitale technieken dragen hieraan ook hun steentje bij. Je
gaat op vakantie en thuis zie je aan de hand van zo’n 2000 foto’s en een stel
films wel waar je geweest bent. Hoe anders was dat in 1816 toen de mens met
de eerste foto van Niepcé werd geconfronteerd en in 1839 toen een foto van
Daguerre ook nog eens een helder plaatje liet zien.

Joseph Niepcé “Uizicht door raam” 1816 en Lois Daguerre “Boulevard du Temple Parijs” 1838

De magie van een foto was in het analoge tijdperk het moment waarop het beeld
verschijnt op het lichtgevoelige papier dat in het ontwikkelbad wordt gedompeld
in een donkere kamer met rood licht met een geur van chemicaliën.
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Robert Cornelius “Zelfportret” 1839!

Portretfotografie
Aan de foto’s van de eerste portretfotografen valt af te lezen dat velen ook
portretschilder waren. Overeenkomsten tussen beide disciplines zijn onder
andere dat de geportretteerde zich vanwege de lange sluitertijden lange tijd niet
mocht bewegen. De houdingen (de fotograaf bepaalde in welke houding er
geposeerd moest worden), de rekwisieten op de achtergrond en de compositie
zijn hetzelfde.
Fotosequentie
Een fotosequentie is een reeks opeenvolgende foto's, waarin één handeling of
beweging van het begin tot het einde wordt weergeven. Sequentie betekend
gevolg en is afkomstig uit de filmwereld, waar het woord gebruikt wordt voor een
reeks filmbeelden met één handeling. !
De fotograaf Eadweard Muybridge maakte honderden fotosequenties om de
bewegingen van mens en dier te analyseren en te illustreren.!

Muybridge: een bewogen leven
Wat meteen opvalt als er in een mediatheek naar hem gezocht wordt is de
verscheidenheid aan rubrieken waarin hij te vinden is. Zo vind je hem natuurlijk
bij fotografie, maar ook bij film, video en animatie en bij studies naar modellen
van mens en dier. Of als een van de eerste photoshoppers en 3D
stereofotograaf. Ook kun je informatiedragers van hem tegenkomen bij
wetenschap en techniek als uitvinder van de zoöpraxiscoop en de eerste
“polaroid” (lees mobiele donkere kamer). Misschien zelfs bij de rubriek jaloerse
echtgenoten die moordenaar werden en ermee weg kwamen. Of gelukszoekers.
Hij was een pionier voor de fotografie en filmkunst die veel experimenteerde en
een sensor voor speciale plekken had. Hij was bovenmatig geïnteresseerd in het
natuurlijke landschap en de dieren.
Muybridge werd op 9 april 1830 in Kingston (Londen) als Edward James
Muggeridge geboren en veranderde zijn naam later in Edward Muybridge en weer
later in Eadweard Muybridge. In 1850 emigreert hij naar Amerika waar hij in
eerste instantie werkt als boekenverkoper. Nadat hij in 1861 betrokken raakt bij
een ongeluk met een koets, gaat hij terug naar Brittannië. Mogelijk volgt hij daar
een opleiding fotografie. Wanneer hij in 1866 terugkeert naar Amerika gaat hij
aan de slag als fotograaf. Hij fotografeerde het ruige landschap in het NoordCarlifornische Yosemite Valley en maakte een serie foto’s van indianen van de
Stam van de warme bron in het landschap. Ook beroemd zijn de panorama foto’s
van San Francisco.
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Leland Stanford, een van de vier investeerders van de Central Pacific Railroad en
voormalig gouverneur van California bezit in die tijd een ranch (Palo Alto, op de
plaats van het huidige Stanford University). In 1872 vraagt hij aan Muybridge of
hij het voortbewegen van zijn paarden kan onderzoeken. Komt een paard,
wanneer het galoppeert, met alle poten van de grond? Het is niet helemaal
duidelijk waarom hij dit wil weten. De grondslag kan liggen in een weddenschap
of uit onderzoek naar betere trainingsmethoden.
Vanwege de trage sluitertijd bij het gebruik van wet plates waren de resultaten
in eerste instantie niet naar tevredenheid. In 1877 pakte hij deze opdracht weer
op. Hij had ondertussen geëxperimenteerd vanaf een schip op open zee.
Stanford financierde de voorwaarden van wat later de eerste sequentie bleek.
Muybridge maakte gebruik van een intense witte achtergrond, carlifornische
zonneschijn, grote lensopeningen (diafragma), sluiters bediend door veren en
stroken van rubber, wet plates met hogere gevoeligheid voor belichting van
2/1000 seconde en 12 tot 24 camera’s.

Het paard verbrak de bevestiging van de rubberen strook die op zijn beurt de
sluiter van een van de 24 camera’s bediende. De foto’s waren een enorm succes
en Muybridge kon met geld van Stanford verder experimenteren. Deze foto’s van
dieren en van een man werden wereldberoemd. Muybridge gaf vele lezingen en
demonstraties in Amerika en Europa, waarbij hij een gemodificeerde zoetrope
gebruikte om de sequences te projecteren. Dit speelgoed was de basis van de
Zoopraxiscope, een van zijn andere uitvindingen.
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Zoetrope en Zoopraxiscope met daarnaast het nieuwste speelgoed: de muybridiser app
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In 1884 en 1885 maakt Muybridge, met hulp van sponsors als de Universiteit
van Pennsylvania meer dan 20,000 foto’s van mannen, vrouwen, kinderen,
dieren en vogels in bijna elke voor te stellen beweging. Hij gebruikte hiervoor
een techniek waarmee hij uit drie hoeken tegelijk een foto kon maken. In 1887
werden deze foto’s gepubliceerd met als titel “Human and animal locomotion”.
(1887) met zich meekreeg. In zijn laatste levensjaren, wanneer hij weer terug in
Kensington is, publiceert hij nog twee boeken: “Animals In Motion” in 1899 en
“The Human Figure in Motion” in 1901.
Op 8 mei 1904 overlijd hij in Kingston. Zijn bezittingen waaronder zich de
originele Zoöpraxiscoop en zijn schetsboek bevinden worden aan het Kingston
Museum nagelaten.

Muybridge “The horse in motion” 1878

Marcel Duchamp “Nude descending a staircase” 1912
Francis Bacon “Paralytic child walking on all fours” 1961
Sam Taylor-Wood “Bram stoker's chair 2” 2005
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Muybridge inspireerde vele kunstenaars waaronder Francis Bacon, Marcel
Duchamp en Sam Taylor Wood. Anderen, zoals Edgar Degas, gebruikte zijn
studies om te zien hoe lichamen bewegen. Man Ray borduurt voort op het werk
van Muybridge en wanneer videokunst in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn
intrede doet is Muybridge weer helemaal hip. Philip Glass baseerde zijn opera
“The Photographer” uit 1983 op Muybridge’s leven.
Muybridge was en is een belangrijke kunstenaar die vanuit een technische
verworvenheid experimenteerde en nieuwe mogelijkheden ontdekte. Hij zal
steeds weer opnieuw herontdekt worden. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat de
kunstacademie van nu, mede ingegeven door multimedia, internet en politiek,
steeds meer techniek in het onderwijs is op gaan nemen.
Tot 16 januari 2011 is er een expositie met het werk van Muybridge in Tate
Britain. Het is zijn eerste grote expositie aldaar. Op Kingston University is de
expositie Muybridge revolutions te zien, met uitvindingen en dia’s van zijn
lezingen.

Eadweard Muybridge “Contemplation Rock Glacier Point” 1872 en “Zelfportret” 1885

Eadweard Muybridge “Part of panorama of San Francisco” 1878
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Bronvermelding
Boeken
Eadweard Muybridge Human and animal locomotion Boeken 1887
Documentaires
David Hockney Geheime kennis Boek en Docu 2002
The weird world of Eadweard Muybridge Imagine BBC Scotland 2010
Websites
dekluizenaar.mimesis.nl / tate.org.uk / american hurray /
Sequenties
http://amferneeballer.blogspot.com/2010/04/eadweard-muybridge-man-whomade.html!
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