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Zajàc z warszawskiego Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki ASP.

Wywo∏anie tego tematu w Pol-
sce jest wa˝nym krokiem w roz-
woju dzia∏alnoÊci edukacyjnej
GCI, w ramach której latem
2008 r. rozpocznie si´ program
„Konserwacja fotografii dla
paƒstw z Europy centralnej, po-
∏udniowej i wschodniej”. 

Âwiat fotografii doÊwiadcza∏ 
w ostatnich latach rewolucyj-
nych zmian, których wszyscy do-
Êwiadczamy tak˝e na innych po-
lach. Znalaz∏o to odbicie w s∏ow-
nictwie, które warto rozszyfro-
waç. Amerykanie mawiajà: BD –
Before Digital, czyli „przed erà
cyfrowà”, oraz AD – After Digital,
czyli „po erze cyfrowej”. Zmiany
te sà tak dalekosi´˝ne w ca∏ej
cywilizacji i komunikacji mi´dzy-
ludzkiej, ˝e mo˝emy porównaç je
do prze∏omu, jaki spowodowa∏o
wynalezienie czcionki drukar-
skiej przez Gutenberga w 1455 r. 

Konfrontacja z problemami
zachowania mediów cyfrowych
rodzi powa˝ne zagadnienia kon-
serwatorskie, które rozpatry-
wane sà od poczàtku lat 90.
ubieg∏ego stulecia w kontekÊcie
zachowania sztuki wspó∏czesnej.
Niezale˝nym zagadnieniem jest
badanie i zachowanie obiektów
wykonanych w tradycyjnych
technologiach fotograficznych.
180 lat istnienia fotografii przy-
nios∏o dorobek wielki i nie do 
zaprzepaszczenia. W muzeach, 
archiwach i tak˝e w naszych pry-
watnych kolekcjach pozostajà
miliony fotografii wykonanych 
w tradycyjnych technologiach,
które wymagajà uwagi zarówno
ze strony konserwatorów foto-
grafii, jak i naukowców. Celem
ich dzia∏aƒ b´dzie zabezpieczenie
fotografii zabytkowych dla przysz-
∏ych pokoleƒ, mi∏oÊników sztuki 
i fotografii, a tak˝e dla history-
ków, którzy próbujà zrekonstru-
owaç i zrozumieç obraz fotogra-
ficzny z XIX i XX w., zachowa-
ny na nietrwa∏ych materia∏ach.
Dr Dusan Stulik z Getty Con-
servation Institute podzieli∏ si´ 
z uczestnikami konferencji 
najbardziej spektakularnymi
odkryciami. Mówi∏ o ma∏o zna-
nych obszarach dziedzictwa, ta-
kich jak dagerotypia i jedenaÊcie
lat starsza, zagadkowa „hillo-
typia”, której przyk∏adem jest
unikatowa kolorowa fotografia
Levi Hilla z 1851 r. badana przez
naukowców.

Rozwój strategii konserwa-
torskich s∏u˝àcych d∏ugofalowej
ochronie Êwiatowego dziedzic-
twa fotografii nie by∏by mo˝liwy
bez zrozumienia sk∏adu chemicz-
nego i wewn´trznej struktury ka˝-
dej fotografii przeznaczonej do 

K onferencja na ten temat,
zorganizowana przez Getty

Conservation Institute we wspó∏-
pracy z Wydzia∏em Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP 
w Warszawie, odby∏a si´ 4 paê-
dziernika 2007 r. w Oran˝erii
Pa∏acu w Wilanowie.

Jej g∏ównym punktem by∏a
prezentacja, przygotowana przez
prof. dr. Dusana Stulika z GCI.
Dotyczy∏a ona zagadnieƒ zwià-
zanych z zachowaniem fotografii
jako integralnej cz´Êci dziedzic-
twa kultury i rozwojem strategii
ochrony kolekcji fotograficz-
nych w centralnej, po∏udniowej 
i wschodniej Europie.

Celem spotkania by∏o zapo-
czàtkowanie mi´dzynarodowej
wspó∏pracy w dziedzinie tworze-
nia programów kszta∏cenia teore-
tycznego i praktycznego, które po-
mogà zabezpieczyç bogate dzie-
dzictwo fotografii europejskiej.
Koordynacjà polskiej cz´Êci
programu ma zajàç si´ Izabela

„OCHRONA ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA FOTOGRAFII.
WYZWANIE DLA XXI WIEKU” 

Konferencja, Warszawa, 4 paêdziernika 2007 r.

1. Wyk∏ad prof. dr. Dusana Stulika z Getty Conservation Institute. Fot. P. Zambrzycki.
1. The lecture of prof. dr Dusan Stulik from Getty Conservation Institute. Photo: 
P. Zambrzycki.
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2. Prof. dr. Dusan Stulik podczas przeprowadzania Rtg analizy fluorescencyjnej (XRF)
fotografii pallodiotypowej Ed. Westona, w ramach wspó∏pracy mi´dzy GCI oraz
Smithsonian Institute w zakresie badaƒ nad fotografià i procesami fotograficznymi 
w projekcie „Era chemicznej fotografii”. Fot. A. Kaplan.
2. Prof. dr Dusan Stulik performing the X-ray fluorescent analysis (XRF) of
Ed.Weston’s palladiotype photographs during GCI -Smithsonian collaborative project
focused on an analytical investigation of photographs and photographic processes of
the „Chemical Photography Era”. Photo: A. Kaplan.

zabezpieczenia i przechowywania.
Prace prowadzone przez nau-
kowców z GCI w Los Angeles 
nad najwa˝niejszymi obiektami,
w tym m.in. pierwszà fotografià
wykonanà w 1826 r., wspo-
mnianà powy˝ej tajemniczà foto-
grafià w technice „hillotypii” 
i pierwszymi fotografiami ko-
lorowymi, przyczyni∏y si´ do
rozwoju metod identyfikacji pro-
cesów fotograficznych, których
rozpoznano ponad 150, a które
na przestrzeni trwajàcej 181 lat
„ery chemicznej fotografii”, zo-
sta∏y wynalezione, wprowadzo-
ne do u˝ytku, a potem w wielu
przypadkach zapomniane.

Zrozumienie potrzeby d∏ugo-
terminowej ochrony Êwiatowego
dziedzictwa fotografii jest powo-
dem, dla którego GCI ma zamiar
rozwinàç mi´dzynarodowà wspó∏-
prac´ oraz zrealizowaç projekt
naukowy, majàcy na celu rozwój
i wspieranie konserwacji foto-
grafii w centralnej, po∏udniowej 
i wschodniej Europie. Kolejnym
etapem naukowego przedsi´wzi´-
cia by∏a konferencja, która od-
by∏a si´ 7-8 listopada 2007 r. 

w Bratys∏awie. Podczas tego
spotkania swoje wyk∏ady o his-
torii fotografii i problemach jej
konserwacji, spostrze˝enia i do-
Êwiadczenia zaprezentowali przed-
stawiciele krajów-uczestników

projektu. Materia∏y z realizacji
ca∏ego projektu, jak i konfe-
rencji uka˝à si´ drukiem w Getty
Center po zakoƒczeniu cyklu ba-
dawczego.

Iwona Szmelter

C onference related to these 
issues was held on 4th of

October 2007 by Getty Conser-
vation Institute in cooperation
with Faculty of Conservation and
Restoration of Works of Art con-
nected with Academy of Fine Arts
in Warsaw. The place of con-
ference was in Wilanow Palace.
During the meeting of more than
200 people was a lecture of
prof.dr Dusan Stulik from GCI
and the discussion. The goal of
conference was the inauguration
of international cooperation in
this field and establishing of

training program in central, south
and eastern Europe in theory and
practice. Coordination of Polish
part of this project will make
Izabela Zajàc from Warsaw’s 
Faculty.

Working with the most 
important photographs of the
“chemical photography era”
such as the world’s First Photo-
graph from 1826, the mysterious
Hillotype photographs from the
1850’s which represented the
first attempt to create photo-
graphs in colors, and studying
the most beautiful photographs

in some of the world’s most im-
portant photographic collections,
scientists of the Getty Conserva-
tion Institute in Los Angels are
developing a scientifically based
methodology for identification of
more then 150 different photo-
graphic processes and process
variants that were invented, intro-
duced and often abandoned dur-
ing now 181 year old “chemical
photography era”. The overall pro-
ject strategy and its many innova-
tive aspects was also introduced.

Transl. by 
Iwona Szmelter, Dusan Stulik

“PRESERVATION OF THE WORLD’S PHOTOGRAPH HERITAGE:
CHALLENGES FOR THE 21st CENTURY” 
Conference, Warsaw, 4th of October 2007


