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-Una mica d'història
Les impressions al blau o cyanotipies es un proces fotogràfic 

històric que fou descobert pel científic britànic John Herschel a l'any 
1842, ajudat pel Dr Alfred Smee. Aquestos senyors van observar 
que unes sals fèrriques, concretament les dels citrats fèrrics  eren 
sensibles a la llum del sol i es transformaven amb altres 
subproductes, canviant el seu color inicial, després d'haver estat 
insolades durant un temps,...i que al ser dissoltes amb aigua es 
transformaven amb blau /cyan: l'anomenat blau de prusia.

Un any després, al 1843, va ser la botànica Anna Atkins la qui va 
utilitzar aquest descobriment per fer els seus primers fotogrames, o 
siluetes, de mes de 1000 plantes, passant a l'historia com la primera 
dona fotògraf. 

Aquest descobriment va passar per un període d'uns 30 anys 
sense pena ni gloria. A la mort del Sr Herschel va ser quant aquesta 
tècnica va aconseguir una gran popularitat i reconeixement mundial.



  

-Descripció del proces
-Es prepara una solució A a base de 20gr de ferricitrat 

amonic que es dissolen amb 100cc d'aigua destil·lada i 
-un altra solució B a base de 8 gr de ferricianur potasic 

que es dissolen amb 100cc d'aigua destil·lada
Els líquids A i B es  guarden amb botelles fosques on es 

poden conservar per temps indefinit.
Per preparar l'emulsió de treball es barreja volums 

idèntics d'A i de B. Una vegada es te l'emulsio A+B s'aplica 
sobre un paper neutre tipus aquarel·la, lo mes uniforme 
possible sobre la superfície que es vol imprimir i es deixa 
assecar, resguardat de la llum del sol o dels fluorescents 
de llum ultraviolada 
Amb el negatiu que un vol imprimir s'insola, per contacte, el 
paper abans emulsionat durant un temps  que pot ser de 3 
a 40 minuts, segons la font de llum utilitzada
Després d'insolar es passa el paper per una cubeta on es 
revela amb aigua durant uns 10-15 minuts... i llestos¡¡



  

Algunes bondats del proces

-Aquest proces no es agressiu, ja que no utilitza química 
tòxica, es molt simple, i a la vegada adaptable ja que 
permet al revelar salvar negatius encara que no siguin  
massa adequats pel proces. 

-Permet treballar còmodament amb llum normal de 
tungstè sense treballs a les fosques. 

-Un pot modificar el seu color propi, que es el blau de 
prusia, amb viratges molt simples d'aplicar amb els tanins 
del vi o simples infusions de te o cafè.

-El cost dels productes químics per preparar l'emulsió es 
pràcticament nul; lo mes costos es el paper.

-La qualitat i definició del proces es comparable a la 
fotografia amb sals de plata, amb l'avantatge que els blaus 
tenen una permanència amb el temps ...de segles.

-El paper utilitzat pot ser el típic d'aquarel·la, que l'hi 
dona un valor afegit  a l'impressio, o qualsevol altra sempre 
que sigui neutre.
 



  

Autor:Desconegut       Exemple de Cyanotipia clasica



  

Fotograma de plantes d'Anna Atkins



  

Cyanotipia Clasica d'una casa victoriana
Autor:Brandon McKinney



  

Autor:Richard Broderick         Cyanotipia  normal



  

Autor:MixedUpMedia             Viratge al violeta



  

Cyanotipia normal

francesc novau

Autor:Amy Rod

      



  

    Cyanotipia virada amb te

Autor:Darius Batulevicius



  

Cyanotipia virada amb tanins del vi

Autor:J Brunner



  

Cyanotipia virada amb amoníac mes tanins

Autor:Peter Mrhar



  

Autor:Mark Voce       Exemples de viratges amb cafè o te



  

      Cyanotipia normal al blau

Autor:Steve Maniscalco



  

  Cyanotipia anterior virada amb te

Autor:Steve Maniscalco



  

     Autor:Desconegut        Definició equivalent a la plata



  

Cyanotipia virada amb te sobre paper amb textura

Autor:John Meadows



  

Autor:Philippe Gautier            Un altra tipus de viratge



  

Un altra viratge amb te sobre paper amb textura

Autor: Richard Call



  

    Un altra tipus de viratge

Autor:Grey Copse



  

          Autor: Gustavo Castilla        Viratge amb te



  

 
Cyanotipia sobre paper fotogràfic baritat fixat

Autor:Craig Koshyk



  

Aquesta presentació te el propòsit d'atreure l'atenció de qualsevol 
afeccionat a la fotografia cap un proces fotogràfic històric que s'anomena 
 Cyanotipia, o impressions al blau, i que va ser molt popular des de finals 
del 1800 fins a mitjans del segle passat i que degut a les seves amplies 
possibilitats tècniques, complementades avui dia pels avenços de les 
tècniques digitals actuals, podria satisfer per una part la nostàlgia del 
passat adaptada a la tecnologia del present, donant un segell personal  
a les creacions fotogràfiques.

La meva intenció es estudiar, perfeccionar, practicar i divulgar  
la tècnica de les cyanotipies creant un grup virtual que pugui reunir 
a persones del nostra país per l'intercanvi de coneixements i 
experiències sobre aquesta tècnica. 

Es per aixo que, si després de  veure i apreciar alguns dels resultats 
d'aquesta tècnica els trobes interessants, et prego et posis  amb 
contacte, a traves del correu aquí indicat , i a la vegada donis difusió a 
aquesta presentació dintre del cercle de les teves amistats o coneguts.

Agraït per la teva col·laboració

Francesc Novau
francesc@novau.cat


