
HERBARI FOTOGRÀFIC 
Taller de cianotípia

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària i Secundària, 
Batxillerat, Cicles Formatius, Educació 
Especial, públic familiar.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants. 

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

• Conèixer les plantes del jardí i hort del museu  
 i crear un herbari fotogràfic amb aquestes.
• En l’era digital, conèixer un procés fotogràfic  
 analògic descobrint la tècnica de la cianotípia.
• Aprendre conceptes simples vinculats a la   
 fotografia analògica.
• Desenvolupar la creativitat a través de la   
 composició artística.
• Posar en valor el paper de la dona i la seva   
 importància en camps com la ciència. 

Fotografia amb història
 
El 1843 Anna Atkins va publicar el llibre Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions. Era un 
treball científic que bevia de les obres il·lustrades clàssiques de botànica prescrites durant tot el segle 
XIX per les societats britàniques, però amb una diferència molt important i reveladora: el llibre estava 
il·lustrat amb fotografies. Per primer cop s’ometia el dibuix per il·lustrar espècies botàniques.
Seguint les passes d’Atkins, a través de l’antiga tècnica de la cianotípia, visitarem l’hort del museu, 
coneixerem algunes de les seves plantes, en seleccionarem i collirem algunes i realitzarem una 
composició sobre una làmina preparada amb productes químics, que exposarem al sol i revelarem amb 
aigua.



L’HERBARI FOTOGRÀFIC

DESCRIPCIÓ

El 1843 la botànica Anna Atkins va publicar el llibre Photographs of British Algae: Cyanotype 
Impressions. Es tracta d’un treball científic que bevia de les obres il·lustrades clàssiques de botànica 
prescrites durant tot el segle XIX per les societats britàniques, però amb una diferència molt important 
i reveladora: el llibre estava il·lustrat amb fotografies. 

Per primer cop s’ometia el dibuix per il·lustrar espècies botàniques. Atkins fou la primera persona de 
la història en il·lustrar un llibre amb fotografies. Va utilitzar la tècnica de la cianotípia, inventada per 
un conegut seu (el científic John Herschel), per obtenir una imatge directa de les algues.

Amb la voluntat d’apropar fotografia històrica, ciència i pedagogia, al Museu de la Vida Rural farem un 
herbari fotogràfic amb tècniques del S.XIX tot posant-nos en la pell d’un/a botànic/a.

L’activitat consisteix en una introducció al primer llibre de fotografia de la història de la humanitat, 
l’explicació de manera simple i entenedora de conceptes bàsics relacionats amb la fotografia analògica 
i, concretament, de l’elaboració d’una cinaotípia. Al museu us proposem conèixer les plantes de l’hort 
i jardí i fotografiar-les amb aquesta tècnica.

Gaudint d’un dels espais més agradables del museu, farem una visita a l’hort i jardí per conèixer i 
seleccionar herbes i plantes que posteriorment distribuirem sobre papers emulsionats. Exercitarem la 
nostra creativitat per realitzar una composició artística! Un cop fet això, cal exposar-la a l’acció solar 
i seguidament es revelaran les imatges amb aigua per fer aparèixer les precises còpies naturals com a 
pàgines d’un llibre botànic del S.XIX.

Fotogràficament és una experiència fascinant per a petits i grans, un retorn pur a la fotografia analògica 
amb finalitat científica i pedagògica.


