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Апстракт: У чланку је представљена феротипија 
из збирке Завичајног музеја у Јагодини. Посебна пажња је 
посвећена технологији израде, особеностима и историј-
ском развоју феротипије с обзиром на то да у литератури 
на српском језику ова тема није нарочито заступљена. 
Истакнуте су разлике у односу на друге ране фотографске 
технике и указано је на значај даљег истраживања како би 
се добила прецизнија слика о распрострањености 
феротипије на тлу Србије.

Кључне речи: фотографија, дагеротипија, 
колодијум, феротипија (меланотипија, тинтипија), 
портрет 

У збирци фотографија Завичајног музеја у 
Јагодини чува се један примерак добро очуване фероти-

1пије (сл. 1).  У документацији Mузеја нема података о 
томе када је и на који начин овај предмет доспео у збирку. 
То је разлог што до сада нема никаквих прецизних 
смерница о времену и месту настанка феротипије као ни о 

2идентитету фотографисаних личности.
У питању је плочица од гвозденог лима на којој је 

колодијумским поступком добијен позитив тамносивог 
3тона.  На снимку непознатог фотографа су два мушкарца 

средњих година, у грађанском оделу, који седе испред 
затегнутог платна уз чије је ивице осликано дрвеће. 
Између њих је сточић на који су спустили руке. Лим је у 
горњем делу благо пресавијен, али на самој фотографији 
нема напрслина, као ни трагова рђе. По површини око 
фигура постоји урез овалног облика. 

Феротипија је једна од најранијих фотографских 
техника, а заснована је на мокром колодијумском 
процесу. Израђивана је као јефтинија замена за дагеро-

типију, чиме је фотографија постала доступна широким 
слојевима становништва. 

Познато је да је дагеротипија први успешни 
поступак за добијање трајне слике помоћу камере 
опскуре. Овај проналазак, званично објављен 1839. 
године, покренуо је даља истраживања и усавршавања 
технике, а већ 1840. године Димитрије Новаковић, 
трговац из Загреба, Србин по пореклу, снимио је један део 
Београда и ову дагеротипију поклонио кнезу Михаилу 

* Јасмина Трајков, историчар уметности, Завичајни музеј, Јагодина
1Завичајни музеј Јагодина, Историјско одељење, 266/11-1
2Једини податак до којег се могло доћи је тај да феротипија потиче из куће Марка 
Ђорђевића (1879-1949) јагодинског банкара и веома имућног човека. Наравно, 
ово још увек остаје у домену претпоставке јер за сада нема могућности да се 
информација на било који начин документује.
3Димензије плоче су: 62 х 89 mm. Дебљина плоче је 1 mm.
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 Два непозната мушкарца, феротипија,  
    62 х 89 cm, ЗМ инв. бр. 266/11-1

 Two unknown men, ferrotype, 1890–1920, 62 x 89
     cm, 3M Inv. No. 266/11-1

1890–1920
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4Обреновићу.  Потом је Анастас Јовановић у јесен 1841. 
године покушао да направи дагеротипски портрет кнеза 
Михаила, али без успеха. Јосиф Капилери (Josif 
Kapppilleri) је, по свему судећи, најранији путујући 
дагеротиписта који је радио на територији Србије. Његов 

5први оглас датиран је у 1844. години.  Суштина дагеро-
типског поступка своди се на добијање фотографије 
путем сложених хемијских процеса на нарочито препа-
рираној сребрној или посребреној бакарној плочици која 

6је изложена дејству светлости у камери опскури.
Скоро у исто време кад су у Француској Нисeфор 

Жозеф Ниепс (Nicéphore Joseph Niépce) и Луј-Жак Манде 
Дагер (Lоuis-Jacques Mandé Daguerre) истраживали 
могућности трајног фиксирања слике из камере опскуре, 
у Енглеској је Вилијем Хенри Фокс Талбот (William Henry 
Fox Talbot) пронашао талботипију. Овај поступак 
разликује се од дагеротипије пре свега у томе што као 
подлогу користи папир, а израђује се по принципу 
негатив-позитив, чиме су успостављени темељи савреме-
не фотографије. Талботипија је патентирана 1841. 
године, а у нашој земљи се први пут појављује 1850, 
судећи по вестима из тадашње штампе, односно огласа 
фотографа Адолфа Дајча (Adolf Deitsch) у „Србским 

7новинама“.  Значајне радове у техници талботипије 
оставио је Анастас Јовановић, који је ову технику упознао 

8у Бечу.
Осим квалитета које су поседовале и дагеро-

типија и талботипија, обе технике имале су и недостатака. 
Код дагеротипије су проблеме представљали комплико-
ваност поступка израде, немогућност умножавања, као и 
висока цена, а талботипска слика била је без оштрих 
обриса и детаља, некад чак и мутна што је била последица 
структуре папирне подлоге. Такође, нужна примена 
ретуша код талботипије често је доводила до слике која 

9није одговарала стварном изгледу портретисане особе.  
Осим Талбота било је и других који су само-

стално експериментишући успели да добију фотографију 
на хартији, а бројни су били и покушаји да се дагеротипија 

10и талботипија усаврше.

До следећег корака у развоју је дошло у тренутку 
кад су уведене нова подлога и нови носилац фотоосе-
тљивог слоја, чије су последице једноставнији поступак и 
нижа цена фотографије. Самим тим она постаје доступ-
нија ширим слојевима друштва. 

Први велики талас популаризације фотографије 
започео је увођењем колодијума. Назив му је дао 
француски хемичар Луј Никола Менар (Louis – Nicolas 
Ménard, 1822–1901) који је 1846. године открио да се 
памук (нитроцелулоза) може отопити у мешавини етра и 
алкохола, при чему се добија вискозна течност. Када се 
осуши, колодијум оставља тврд, безбојан и провидан слој. 
Своју прву примену имао је у медицини, а први га је 
практично у фотографији 1851. године применио 
Фредерик Скот Арчер (Frederick Scott Archer, 1813–1857). 
Он је, у Лондону, радио као вајар и користио је талбо-
типију да би снимао моделе за своје вајарске студије. 
Незадовољан слабим контрастом талботипске слике и 
дугом експозицијом неопходном за њено добијање, 
усавршио је 1948. године нови поступак. Свој изум je 
објавио у часопису „Кемист“ („The Chemist“) марта 1851. 

11 године, али га није и патентирао.
Као подлога на коју се наносио колодијум 

користило се стакло које је раније већ коришћено у те 
сврхе. Податак о првом практично применљивом 
поступку за добијање фотографије, у којем се користи 
стаклена плоча за наношење фотоосетљивог слоја, 
објављен је јуна 1848. године, а везује се за име Абела 
Ниепса де Сен Виктор (Abel Niépce de Saint-Victor). Као 
везиво за фотоосетљиву емулзију он је користио албумин 
(беланце издвојено из јајета). Било је међутим и других 

12који су експериментисали са стакленом подлогом.  Ипак, 
сам фотослој са албумином није био довољно осветљив, а 
често је квалитет слике зависио од свежине беланцета. 
Колодијум је стога донео много већу осетљивост на 
светлост, а увођењем новог развијача скраћено је време 
експозиције па је тако било могуће и регистровање 
покрета.

Појава фотографије омогућила је да је свако за 
релативно кратко време могао добити свој портрет, чиме 
то више није била привилегија само - аристократије и 

13богатог грађанства.  Ипак, пре него што је завладала 

 

4А. С. Павловић, Прво сликање Београда дагеротипом и Димитрије Новаковић, 
Зборник Историјског музеја Србије, бр. 19, Београд 1982, 225–233.
5Г. Малић, Деловање јеврејских фотографа у српској култури у XIX и ХХ веку, 
Годишњак града Београда, књ. LIII, Београд 2006, 116–118.
6Исти, Слике у сребру, Београд 2001, 31–47. 
7Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд 1977, 9; Г. Малић, Деловање 
јеврејских фотографа у српској култури у XIX и ХХ веку, 120–122.
8М. Тодић, Историја српске фотографије, Београд 1993, 28–40. 
9Г. Малић, Фотографија 19. века, 76–78.
10Исти, Слике у сребру, 30–62.

11H. Gernsheim, A concise history of photography, New York, 1986, 16.
12Г. Малић, Фотографија 19. века, 27–28.
13Историја приватног живота 4, приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд 2003, 
342; М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности. Приватни живот Срба у 
Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006, 508–512; М. 
Тодић, Конструкција идентитета у породичном фотоалбуму, у: Приватни живот 
код Срба у деветнаестом веку, 555–564.
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фотографија формата посетнице, коју је увео француски 
фотограф Андре Адолф-Ежен Диздери (André Adolphe-
Eugène Disdéri), применом колодијума у изради 
фотографије, високу цену и компликовани поступак 
дагеротипије надоместиле су њене јефтиније замене. 
Најпре су Фредерик Скот Арчер и његов сарадник Питер 
Викерс Фрај (Peter Wickers Fry) око 1851. године изумели 
амбротипију. Фотограф из Бостона Џејмс Амброз Кутинг 
(James Ambrose Cutting, 1814–1867) је овај поступак 1854. 
године патентирао, с обзиром на то да је Арчерово откри-

14ће дато без ауторских заштитних ограничења.  При-
ближно у исто време пронађена је и феротипија (мелано-
типија, тинтипија). 

Обе технике заснивају се на колодијумском 
мокром поступку, а основна разлика је у подлози која се 
користи. Код амбротипије је то стаклена плоча, а код 
феротипије је танка гвоздена плочица. Неки историчари 
фотографије феротипију сматрају варијантом амбро-
типије. Она се израђује на тај начин што се стаклена плоча 
прекрије слојем колодијума, а потом потопи у раствор 
сребро-нитрата. Плоча се затим кратко експонира, па се 
овако добијен колодијумски негатив види као позитив 
ако се стави на црни папир или тканину. Да би се 
заштитио, слој емулзије се премаже прозирним лаком, а 
онда се прекрије још једним стаклом. Оба стакла се потом 
поставе у заштитну кутију, сличну оној у коју су постав-
љане дагеротипије и тако се чувају. Амбротипија је изум-
љена као нека врста јефтиније замене за дагеротипију. 
Фотографије израђене овом техником немају рефлекту-
јући одсјај дагеротипије, али заостају за њом по питању 
прецизности детаља и распона тонова.

Корени феротипије налазе се у Француској и 
везују за име Адолфа Александра Мартина (Adolphe 
Alexandre Martin, 1824–1896). Он је настојао да пронађе 
поступак који би олакшао рад граверима. Полазећи од 
Арчеровог открића, почео је 1853. године да користи 
гвоздену плочицу на којој је израђивана фотографија. 
Она је служила граверима као основа за извођење 
графике. Хамилтон Ланфер Смит (Hamilton Lanphere 
Smith, 1819–1903), амерички научник, фотограф и 
астроном, који је радио као професор хемије и физике у 
Охају, користећи Мартинов изум, патентирао је 1856. 
године израду колодијумских уникатних слика на 
гвозденом лиму који је превучен слојем црног лака. 
Предузеће Питера Нефа (Peter Neff) је откупило лиценцу 
и започело са производњом феротипија под именом 

 

меланотипија (грч. melas, црн). Назив феротипија (лат. 
ferrum, гвожђе, грч. typos, отисак) дао је други 
конкурентски произвођач Виктор Моро Гризволд (Victor 

15Moreau Griswold), а термин тинтипија је каснијег датума.
Поступак израде састоји се у томе да се на на 

парче гвозденог лима, премазано посебним црним лаком 
или емајлом, нанесе колодијум помешан са раствором 
калијум-јодида. Тако припремљена плоча се сензиби-
лизује потапањем у сребро-нитрат. Пре него што се 
колодијум осуши, плочица се експонира и на њој се 
ствара тзв. латентна слика. Затим се потапа у одговара-
јуће развијаче – хемикалије и тад се појављује слика у 
позитиву. Следи потапање у раствор за фиксирање како 
би се зауставило даље развијање. Пошто се осуши, 
површина се ради заштите премазује лаком (раствор 

16биљне смоле у терпентину).  
Експонирање плоче као и цео поступак израде, 

укључујући и накнадно наношење боје на неке делове 
снимка, трајао је свега пар минута. Са проналаском 
фотоапарата са више објектива (од 4 па чак до 36) на 
једној плочи се могло добити више фотографија, које су се 
затим појединачно исецале. Из целог формата (216 х 162 
mm) најчешће су рађени формати четвртине, шестине и 
деветине плоче, а велику популарност, посебно у 
Енглеској, имале су феротипије не веће од поштанске 
марке. 

Са увођењем сувих желатинских плоча, почет-
ком осме деценије ХIХ века, почела је индустријска 
производња гвоздених плочица превучених слојем 
бромосребрног желатина. Тиме је знатно упрошћен 
поступак израде феротипских слика јер више није било 
потребе за припремањем и сензибилизовањем плоче. 
Уследила је производња фотографских аутомата који су у 
свом кућишту садржавали све што је потребно да се 
фотографија сними и хемијски доврши. 

Технички, феротипска слика је негатив, али се 
слично као код амбротипије, захваљујући црној основи 
плочице, види као позитив. Попут дагеротипије и 

17 феротипија је окренута као у огледалу. Добијена слика 
нема велики распон тонова и заостаје у квалитету у 
односу на друге ране технике. Квалитет феротипије у 
многоме зависи од вештине фотографа. У мањем броју 
срећу се и колорисане феротипије, мада се углавном боја 
наноси само на поједине делове фотографије, најчешће 

14Г. Малић, Фотографија 19. века, 79.

15Г. Малић, Фотографија 19. века, 80.
16J. Towler, The Silver Sunbeam, Joseph H. Ladd, New York 1864, chapter XXI (репринт 
1974)
17Код амбротипија се овај пробем решава тако што се стаклена плоча окрене и тиме 
се добија правилно оријентисана слика. 
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на образе и усне портретисаног. Ни ова техника, као ни 
дагеротипија и амбротипија, нема могућност умножа-
вања, с обзиром на то да је експонирана плоча крајњи 
производ. Овај проблем су решили фотоапарати са више 
објектива.

Прве феротипије су стављане у кутије, кожне или 
термопластичне, као и дагеротипије и амбротипије, али 
су чешће имале једноставну опрему, картонску кутију 
скромног украса или картонски или папирни оквир без 

18заштитног стакла.  Многе имају засечене углове ради 
лакшег уметања у оквир који је био формата посетнице, 
па је тако феротипија могла да се постави у фотоалбум. 
Феротипије малих димензија уметане су у медаљоне, 
дугмад за манжетне, игле за кравате и прстење.

Ову технику су углавном користили путујући 
фотографи по малим местима, вашарима и сајмовима. 
Била је изузетно популарна у Америци, посебно током 
Грађанског рата (седма деценија ХIХ века). Амерички 
фотографи пренели су феротипију почетком осме 
деценије ХIХ века у Енглеску, где су је осим уличних 
фотографа израђивали и фотографи који посећују одма-

19ралишта на мору и фотографишу по плажама,  мада су 
постојали бројни атељеи који су израђивали феротипије 
формата поштанских марака. Од почетка девете деценије 
ХIХ века израђује се и у Аустралији и на Новом Зеланду.

Феротипија је достигла врхунац популарности 
током седме деценије ХIХ века, али је, иако не више у том 
степену, примењивана све до Другог светског рата.

Разлози овакве популарности су вишеструки. За 
фотографе је било пресудно следеће: посао се могао 
покренути без великог улагања у опрему; поступак је 
једноставнији, бржи и јефтинији у поређењу са другим 
тада постојећим фотографским техникама; добијена 
фотографија није нарочито осетљива и није јој потребна 
већа заштита као амбротипији или дагеротипији; 
материјал који се користи за подлогу лако се сече, па је 
погодан за уметање у медаљоне, брошеве и слично. Дакле, 
радило се о послу који је доносио брзу зараду без великог 
напора.

Феротипија се могла слати поштом, улагати у 
албуме, носити у џепу, што код дагеротипије и амбро-

типије није било изводљиво. Једна од највећих предности 
ове технике јесте то што је учинила фотографију присту-

20пачном најширим друштвеним слојевима.  Дакле, реч је 
о фотографији која се могла добити без великог чекања и 
по ниској цени. 

Од свих раних фотографских техника фероти-
пија је најдуже опстала, а током њеног постојања било је 
популарно неколико врста. Гвоздене плочице на којима 
су се израђивале меланотипије у Нефовом предузећу биле 
су нешто дебље, односно теже у односу на остале пример-
ке. Имале су дуж ивице утиснут натпис "Melainotype Plate 
for Neff 's Pat 19 Feb 56". Виктор М. Гризволд производио је 
нешто тање плочице. У периоду Грађанског рата у 
Америци (1861–1865) најчешће димензије су шестина и 
четвртина плоче, а фотографије се постављају у специ-
фичне папирне оквире, формата посетнице, украшене 

21патриотским симболима и звездама.  
Крајем шесте деценије ХIХ века па све до око 

1890. године, патентирањем фотоапарата са више 
објектива, почињу да се израђују феротипије величине 
поштанске марке, најпре у Америци а потом и у Великој 
Британији. Често су имале додатак боје, посебно на 
образима или накиту портретисаног. Уметале су се у 
картоне величине посетнице, а постојали су и специјални 
албуми за феротипије овог формата. Ови албуми, 
највише коришћени у Америци, имали су од једне до шест 
феротипија по страници. 

У периоду од 1870. до 1885. године велику 
популарност имале су феротипије смеђег или чоколадног 
тона, а током осме деценије ХIХ века уведене су сликане 
позадине са сеоским или морским пејзажима, дрвене 
ограде, вештачки израђено камење, трава и слично. 

Оно што је још особено за феротипију јесте да су 
у овој техници пре свега израђивани портрети, како у 
енетеријеру тако и у екстеријеру. Рађени су појединачни и 
групни портрети, фотографисана су деца, призори из 
свакодневнице, са села – фарми, плажа, такође се могу 
наћи и post mortem портрети. Занимљиво је, међутим, да 
су у овој техници ретко израђиване венчане фотографије. 
Чини се да је за ту прилику ипак биран фотографски 
атеље и фотограф са више умећа.

Како су ове гвоздене плочице углавном без 
потписа фотографа, тешко их је датирати или утврдити 18Опрема феротипије зависила је од куповне моћи клијента. Постоје и примерци у 

дрвеном раму или плишаним оквирима, затим у ковертама са чипканом 
декорацијом, у картонским постољима са овалним отворима за слику, итд. 
Најчешће, а то је и значајно кад је препознавање технике у питању, феротипске 
фотографије нису постављене испод заштитног стакла, док је оно код 
дагеротипија и амбротипија обавезно.
19П. Холанд, Радничка класа се фотографише,у: Фотографија, приредила Л. Велс, 
Београд 2006, 180–181.

20О радничкој класи и њеној потреби за портретом, као и о месту феротипије у 
историји фотографије, в: M. L. Carlebach, Working Stiffs, Occupational Portraits in the 
Age of Tintype, Washington, D. C,: The Smithsonian Institution Press, 2002.
21О појави, развоју, врстама и датирању феротипије, в: J. G, Schimmelman, The 
Tintype in Americа 1856–1880, Philadelphia 2007.
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22место настанка.  Такав је случај и са феротипијом из 
Завичајног музеја у Јагодини. Једино полазиште за покушај 
датирања може бити изглед особа на фотографији. Будући 
да се мушка мода није тако брзо мењала као женска, 
најмаркантнији детаљ у њиховом изгледу, који би нам 
могао дати ближу одредницу по питању датирања, били би 
уфитиљени бркови које имају оба господина. Наиме, 
оваква мода владала је током последњих деценија ХIХ века 
до око 1904. године, мада их многи носе и даље, до Првог 

23светског рата.  Судећи по овом податку, феротипија из 
збирке Завичајног музеја могла би се датирати у период од 
последње деценије ХIХ века до Првог светског рата.

Истраживање фотографије у Србији досад није 
дало податке о изради феротипија на тлу наше земље. Како 
је реч о путујућим фотографима који су радили по 
вашарима или туристичким местима, мало је података 
који би могли да укажу на њихову делатност. Стога, не 
може се тврдити са сигурношћу да је феротипија из 

24јагодинског музеја настала у Србији.  
Током друге половине XIX века није било 

неуобичајено да становници Јагодине, посебно они из 
богатијих трговачких или занатлијских породица, бораве 
у иностранству. Судећи према другим фотографијама из 
збирке и архивске грађе, одлазило се у Беч, Пешту, Грац, 
Лајпциг, Цирих, Лондон, али и Америку. Могуће је, стога, 
да је овај снимак настао на неком од таквих путовања. 

Како је са појавом фотографија формата 
визиткарте постало уобичајено да се фотографски порт-
рети размењују, остаје, наравно, и могућност да фото-
графисане личности, односно бар једна од њих, уопште 
нису Јагодинци, већ да је фотографија добијена за 
успомену од неког породичног пријатеља или рођака.

Са самог снимка не могу се добити значајнији 
подаци јер је видиљиво само платно у позадини са 
осликаним дрвећем уз ивице и троножни сточић са 
округлом плочом и унакрсно постављеним ногама. 
Фотографија није најбоље компонована што, осим 
технике која је коришћена, упућује на неког путујућег 
фотографа скромнијих могућности. Неједнако опсечене 
странице лима указују на то да није коришћена фабрички 

произведена плочица, већ да је припремана на лицу места. 
Дакле, наш примерак је рађен мокрим колодијумским 
поступком и највероватније је био постављен у неки 
оквир, судећи по овалном урезу на површини снимка. 

Феротипија из музеја у Јагодини има неколико 
оштећења каква се често срећу код фотографија израђених 
овом техником. Уз десну ивицу по средини плочице види 
се отисак прста који је настао још док је емулзија била 
влажна. Затим, често је оштећење код феротипија, па тако 
и наше, што буду пресавијене јер је лим танак и лако се 
савија. Површина снимка је доста потамнела што је 
последица употребљеног заштитног лака којим је 
премазан на крају израде.

Феротипска фотографија је изузетно трајна. 
Највише је треба штитити од влаге, како се не би појавила 
рђа, а површину на којој је снимак од гребања и излагања 
високим температурама. 

Своје место феротипија налази у историји раних 
фотографских техника као покушај да се премосте 
недостаци дагеротипије, пре свега висока цена и 
компликованост израде. Постигла је велику популарност 
и масовно се израђивала, а опстала је чак и када је у 
употребу уведена фотографија формата визиткарте. 
Професионални атељеи нису израђивали фотографије у 
овој техници, већ су то најчешће били фотографи без већег 
умећа, могло би се рећи занатлије. Стога, феротипија врло 
ретко поседује квалитет у уметничком или техничком 
погледу. Већу вредност имају само добро очувани 
примерци какав је овај из јагодинског музеја. 

У нашој земљи, феротипије се више могу пронаћи 
25 по приватним колекцијама него у музејским збиркама.

Историчари фотографије су поклањали мало пажње овој 
фотографској техници сматрајући да није вредна 
озбиљније научне студије. Међутим, у новије време 
феротипија постаје значајан предмет проучавања, пре 
свега у Америци, где се на њу гледа као на први већи 
амерички допринос у развоју фотографије. 

Чини се што би такође био важан рад на 
евидентирању и обради примерака који се чувају по 
музејима у Србији, а ако то буде могуће и у приватним 
колекцијама. Тиме би се дао допринос у изучавању 
историје фотографије на тлу Србије и распрострањености 
феротипије и на територији Балкана. Прегледом 
историјског развоја, типологије и технологије израде ове 
ране фотографске технике, покушали смо да поставимо 
основу за даље истраживање у овој области. 

22Од феротипија које су уметнуте у картонске оквире, свега 20% њих садржи име 
фотографа и место настанка. Најлакше је датирање феротипија насталих током 
Грађанског рата у Америци јер су обавезно морале да имају залепљену таксену 
маркицу на полеђини. То је била пракса од 1864. до 1866. године.
23Захвалност на помоћи дугујем колегиницама мр Бојани Поповић и Милени 
Витковић-Жикић, кустосима Музеја примењене уметности у Београду.
24Да је било путујућих фотографа у земљама у окружењу, сведочи феротипија из 
Музеја за умјетност и обрт у Загребу на којој је снимљена вуковарска породица 
Бартовски, а датирана је у последњу деценију ХIХ века, http://www.mdc.hr/muo/ 
hr/12-fotografija/12-06fotografija.html.

25Д. Драшковић, Фотографије и разгледнице у Народном музеју Краљево, Наша 
прошлост 6, Краљево 2005, 35–36, 53. 
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Summary 

The Collection of Photographs at the Museum in Jagodina 
houses one well-preserved ferrotype picturing two 
unidentified persons. The process used was that of wet 
collodion coated on iron sheets. Ferrotype was an early 
photographing technique devised as result of the attempt to 
create a simpler and cheaper replacement of the 
daguerreotype. It was introduced by Adolph Martin and 
patented in 1856 by Hamilton Smith, an American scientist, 
photographer and astronomer who taught chemistry and 
physics in Ohio. Two American companies rivaled in the 
production and the company run by Peter Neff called them 
melainotypes while that of Victor Moreau Griswold named 
them ferrotypes. Tintype was the third term, which though of 
later date, was in use in literature. The entire process was 
relatively simple and would take only few minutes to 
accomplish. The collodion emulsion mixed with potassium 
iodide would be coated on thin iron sheets varnished black. 
The treated plate was then sensitized by soaking it in solution 
of silver nitrate. While the collodion was still moist, the plate 
was exposed. The exposition lasted for short time only. After 
that the photograph was developed, fixed, rinsed and coated 

by transparent protective varnish. First ferrotypes used to be 
inserted in decorative boxes while later various types of 
frames were made and finally paper and cardboard envelopes 
usually in cartes-de-visite format prevailed. Occasionally, no 
encasement was used. From the United States they expanded 
to England, Australia and New Zealand. They used to be made 
by traveling photographers who worked at fairs, bazaars, in 
tourist resorts or simply in the streets. This was the reason for 
the quality of photograph to entirely rely upon the 
photographer's skills who often were craftsmen in pursuit of 
fast and easy earning. The only object of photography was 
portraiture, and the invention of camera with several lenses 
allowed for small dimensions ferrotypes to be made (as small 
as post stamps) or even smaller which would then be inserted 
into brooches, tie-pins, cuffs and other jewellers. In 
comparison to other early photographing techniques, 
ferrotypes had much longer life extending even to the World 
War II. The importance of ferrotype lies in the fact that it made 
photographs available to broadest social layers. They are 
rarely found in museums in Serbia; however, they are more 
often kept in private collections.
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