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Mitä ovat daguerreotyypit? 
  

• Daguerreotypia oli ensimmäinen onnistunut valokuvausprosessi (1839-
1860). Menetelmä on nimetty keksijänsä, Louis Jacques Mandé 
Daguerren, mukaan.  

• Jokainen daguerreotyyppi on ainutkertainen. Kuva muodostetaan 
hopeoidulle kuparilevylle, ja on suojattu rasiaan tai kehyskoteloon. 

• Daguerreotyyppit ovat tarkkoja ja teräviä kuvia, yksityiskohdat toistuvat 
hyvin.   



Merkitys 

• Muotokuva-ateljeet kuvasivat dagurreotyyppejä 1840-luvulta lähtien. 
Daguerreotyypit olivat arvokkaita, joten ainoastaan hyvin 
toimeentulevilla oli mahdollisuus kuvauttaa itsensä tai 
perheenjäsenensä. Vaikka muotokuvaus oli suosituin aihe, 
daguerreotyyppejä käytettiin myös topograafisten ja dokumentaaristen 
aiheiden, kuten antiikin, luonnon ilmiöiden ja tärkeiden tapahtumien 
tallentamiseen.  

• Eurooppalaiset daguerreotyypit ovat harvinaisia, niitä löytyy yksityisistä 
ja julkisista kokoelmista ympäri maailmaa. 

• Daguerreotyypeissä riittää vielä runsaasti tutkittavaa. Niiden avulla on 
mahdollista nähdä valokuvauksen merkitys Euroopan sosiaali- ja 
kulttuurihistoriassa.  



Daguerreobase –projektin tavoitteet 

• Kerätä korkealaatuisia kuvia ja yksityiskohtaista tietoa eurooppalaisista 
daguerreotyypeistä ja niihin liittyvistä esineistä.  

• Kerätä daguerreotyyppeihin liittyvää kirjallisuutta. 

• Mahdollistaa pääsyn vähintään 75% kokoelmista, jotka ovat hajallaan 
yksityisillä ja julkisilla omistajilla.  

• Tiedonhankintamahdollisuuksien avaaminen laajalle yleisölle 
Europeanan kautta.  



Tavoitteet lukuina 

• 25566 daguerreotyyppiä ja yksityiskohtaiset kuvailut 

• 6945 sivua kirjallista aineistoa 

• 23 esinettä  



Muuta materiaalia 
 
• Daguerrreobase –hankkeen esite 
• Daguerreotyypeistä kertova kirjanen  
• Daguerreobase Journal  
• Europeanan ja Daguerreobase –hankkeen virtuaalinen 

daguerreotyyppinäyttely vuonna 2014 valokuvan 175 
juhlavuoden kunniaksi. 

• Tiedotustilaisuuksien järjestäminen eri puolilla Eurooppaa 
• Daguerreobase –tietokannan jatkuvuuden takaamiseksi 

perustetaan The European Daguerreotype Association (EDA)  
 



Yhteistyöllä tavoitteisiin 

• mukana 18 yhteistyökumppania 13 Euroopan 
maasta 

• 1.11. 2012 – 31.3. 2015 (30 kuukautta) 

• EC –rahoitus 80%  ICT-PSP (CIP) 

 

 

 



Yhteistyökumppanit 
KOORDINAATTORI: 

BELGIA-FotoMuseum Provincie Antwerpen  

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT: 

ALANKOMAAT – Stichting Nederlands Fotomuseum 

ALANKOMAAT – Picturae bv 

ALANKOMAAT – Ortelee Marinus Jan/ Daguerreotypist 

BELGIA – eDAVID  

ESPANJA – Universitat Politecnica de Valencia 

ISO- BRITANNIA – Museum Conservation Services Ltd. 

ITALIA – SMP di Sandra Maria Petrillo 

ITÄVALTA – Institut für Papierresraurierung Schlo Schönbrunn 

LUXEMBURG – Ministère de la Culure 

NORJA – Nasjonalbiblioteket 

NORJA – Universitetet i Bergen 

RANSKA – Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris 

SAKSA – Museum Ludwig / Stadt Köln 

SAKSA – Technische Sammlungen Dresden 

SUOMI – Suomen valokuvataiteen museo   

TANSKA – The Royal Library, The National Library and Copenhagen University Library 

TSEKKI – Národní technické museum  
 



Lyhyt historia 

 Stichting Netherlands Fotomuseum 

– 2004: filemaker -tietokanta 

– 2009: online sovellus, jossa tietoa 
daguerreotyypeistä 

FotoMuseum Provincie Antwerpen 

– Daguerreotyyppien konservointihanke, jota 
Belgian hallitus rahoitti (2007-2009) 



Daguerreobase -tietokanta 2009 



Uudistettu tietokanta ja vaaditut 
ominaisuudet 
• Uusi Daguerreobase, joka on yhteensopiva 

Europeanan kanssa.  
• Ohje, standardi, joka määrittelee mikä on 

daguerreotyyppi. 
• Ohje, standardi, daguerreotyyppien digitointiin 

(työprosessi, digitoinnin parametrit, digitoinnin 
dokumentointi, metadata). 

• Monikielinen sanasto daguerreotyyppien kuvailua 
ja hakuja varten.  
 

 



Yhteensopivuus Europeanan kanssa 

• Samankaltaiset hakuominaisuudet. 

• Europeanaan kuvatiedostoista vain näyttökuvat, ilman 
käyttörajoituksia. 

• Daguerreobaseen kuvatiedostot rajatuilla käyttöoikeuksilla. 

• Sopimukset käyttöoikeuksista, DEA, DDEA, Europeanan, 
Daguerreobase yhteenliittymän ja aineistoja tarjoavien 
tahojen välillä. 



Europeana 
portaali 

 

Daguerreobase 
yhteenliittymä 

 

Muut 
aineistoja 
tarjoajat: 

- Yksityiset omistajat 
- Muut kokoelmat 

 

Daguerreobase 
yhteistyökumppanit, 
edustaessaan muita kokoelmia, 

esittävät DDEA-sopimuksen 
kokoelmien omistajille 

 

DEA 

 

DDEA 

 

DDEA 

 

DDEA 

 Daguerreobase 
yhteistyökumppanit, 

omat kokoelmat  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Data Exchange Agreement, DEA = 
Europeanan ja Daguerreobase 
yhteenliittymän välinen sopimus.  
  
Daguerreobase Data Exchange 
Agreement, DDEA = 
Daguerreobase yhteenliittymän ja 
aineistoja tarjoavien yksityisten ja 
julkisten kokoelmien edustajien 
välinen sopimus.  

 

  

 Sopimusrakenne 



Uudistettu tietokanta 2013 











Daguerreotyyppien tunnistaminen 
 

• Peilimäinen pinta, kuva erottuu positiivisena vain valon 
taittuessa tietystä kulmasta.  

• Aina lasin alla rasiassa tai kehyksessä. Pahvi- tai 
pronssikehys lasin alla erottamassa kuvaa lasista. 

• Sini-vihreä huntu kehyksenreunoilla, hopeasulfidia.  



Piirros T. Pritchard 

 



Esimerkki anglo-amerikkalaisesta  

daguerreotyypistä (suljettava rasia). 

Tuntematon kuvaaja 

Esimerkki eurooppalainen  

daguerreotyypistä.  

Tuntematon kuvaaja 



Convent of Beaumont Le Roger 
en Haute-Normandie, Ranska 
 
Tuntematon kuvaaja  
(n. 1840 – 1855) 

Tunnistamaton muotokuva 
 
Tuntematon kuvaaja 
(n. 1840-1855) 
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Esimerkki eurooppalaisesta 

daguerreotyypistä.  

J.G. Eynard-Lullin (n. 1842-1863)  

Esimerkki anglo-amerikkalainen 

daguerreotyypistä (suljettava rasia) 

Tuntematon  kuvaaja (n. 1840-1865)  
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Suomen valokuvataiteen museon 
tavoitteet hankkeessa 

Liittää Daguerreobaseen: 
• omat kokoelmat 
• kirjallisuus 
• muissa suomalaisissa kokoelmissa olevat daguerreotyypit 
 
 
 
 

 

Järjestää tiedotustilaisuus: 
• naapurimaiden kokoelmavastaavat mukaan hankkeeseen 
• kertoa hankkeesta ja daguerreotyypeistä 
 



Daguerreobase: tule mukaan! 

• Daguerreobase etsii edelleen lisää daguerreotyyppejä. Tule 
mukaan jakamaan aarteesi turvallisessa ympäristössä!  

• Kaikki hyötyvät tästä yhteistyöstä: museot ja yksityiset keräilijät 
voivat jakaa daguerreotyyppinsä laajemmalle yleisölle.  

• On mahdollista hakea tietoa monikielisen työkalun avulla, jopa 
suomeksi, Euroopan hienoimmista daguerreotyypeistä. 

• Suurin osa eurooppalaisista daguerreotyypeistä saadaan koottua 
yhteen käyttäjäystävälliseen tietokantaan. 



www.daguerreobase.org 
www.valokuvataiteenmuseo.fi  

 
 

KIITOS 

 

http://www.daguerreobase.org/
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/

