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Hitzaurrea 
 
Argazki koloreztatuak zaharberritzeko paperean erabiltzen diren zenbait 
kontserbazio eta zaharberritze tratamenduren egokitasunaren azterketa 
izenburua duen doktore-tesia 2009ko uztailaren 13an defendatu zen Euskal 
Herriko Unibertsitatean Marta Barandiaran eta Itxaso Maguregui andreen 
zuzendaritzapean. Eusko Jaurlaritzak emandako doktorego aurreko diru-
laguntzari eta Euskal Herriko Unibertsitateak eta Espainiako Hezkuntza eta 
Zientzia Ministerioak emandako ikerketa proiektuei esker 2005ean hasiera 
eman zitzaion argazki koloreztatuak aztertzeko proiektuari.  
 
Hasierako urratsetan Euskal Herrian eta Espainian argazki bildumen 
kontserbazioari buruzko ikerketa eta lan gutxi ezagutzen zirela ondorioztatu zen 
eta are gutxiago XIX eta XX. mendearen hasierako argazki koloreztatuei 
buruzkoak. Horregatik, eskuz koloreztatutako argazkien ikerketa gai 
interesgarria eta ekarpen baliagarria iruditu zaitzagun argazki ondarearen 
zaintzarako. Ordutik, hau da, 2005. urtetik, ikerketak hainbat artikulu eta 
komunikazio aurkezteko aukera eman du eskuz koloreztatutako argazkien 
berariazko problematika eta kontserbatzeko metodologian sakonduz eta 
argazki mota hauen ezagutza kultura ondarearen kontserbazioan finkatuz. 
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ESKERRAK 

 

Eskerrak eman nahi dizkiet nire zuzendariei, Marta Barandiaran eta Itxaso 

Magureguiri, haien pazientzia eta laguntasuna ezinbestekoa izan direlako tesi 

hau gauzatzeko. Egunerokotasunean nirekin izan duten arretagatik eta bere 

esperientziarekin nire burmuineko borborrak bideratzen lagundu didatelako. 

Eta guztiaren gainetik, haien adiskidetasuna bihotzez eskertzen dudalako.  

Halaber, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Pintura Sailari 

eskertu nahi diot tesia onartzea, baita Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa Sailari ere beka ematea. Eta ezin ditut MECko 

MEC05/26 eta EHUko UPV05/18 proiektuak aipatu gabe utzi, ikerketa proiektuoi 

esker tesia burutzeko beharrezko azpiegitura lortzea posible egin dutelako. 

Bestalde, Beatriz San Salvadorri eskerrak eman nahi dizkiot bere jakin-minak eta 

hausnarketarako gaitasunak zeharo kutsatu nautelako. Pilar Legorbururi ere, 

bere adiskidetasuna asko estimatu dudalako. 

Fernando Bazeta, Carlos Venegas, Patxi Cobo, Victor Claver eta Jose Cortési 

asko eskertzen diet argazki koloreztatuen proiektuan parte hartu izana, tesi hau 

posible egin dutelako. Bereziki Patxi Cobori eskerrak eman nahi dizkiot argazki-

prozesuak erakutsi zizkidalako. 

Ezin dut eskerrak eman gabe utzi George Eastman House Museumeko Grant 

Romer (Zaharberritzeko sailaren zuzendaria), Stacey VanDenburgh (Program 

Advanced Residency in Photograph Conservationeko arduraduna), Mark 

Osterman (Advanced Residency Programeko argazki-prozesuen irakaslea), Peg 

Tyler (liburutegiko langilea eta Richard (artxiboko arduradunari), argazki 
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koloreztatuen gaineko ikerketan lehen pausuak ematen ari nintzenean, behar 

nuen guztia eskaini zidatelako herrialde arrotz batean.  

Bestalde, aipatu nahi dut Alazne Porcel, lankide eta laguna, duela urte eta erdi 

agertu zena, gainezka zegoen zaharberritzeko bulegora haize freskoa ekarriz. 

Baita Gorka Iriarte bere agerpena bulegoan errezeta zahar bati saltsa eta 

pipermina gehitzea bezalakoa izan zelako. 

Bukatzeko, maitasun osoz eta bihotzez nire ama eta aitari eskerrak eman nahi 

dizkiet egin dituzten ahalegin guztiengatik. Haiek baitira tesi honen oinarri, 

gorputz eta arima. Momentu on eta txarretan nire ondoan egon direlako. 

Eta ez dut inoiz ahaztuko tesi honek eman dizkidan buruhausteak gainditzeko 

nire ahizpa Karmelek, oraindik bere jakituriaz ohartu ez dena, eman dizkidan 

aholku, laguntza eta maitasuna, aurrera jarraitzeko erregaia izan direlako. Hitz 

hauek bere tesia bukatzeko azken bultzada izatea dute asmoa. 

Jurgiri, tesi honen aurre-pausuetan lagundu zidalako eta bere pazientzia eta 

humore ona asko eskertu nituelako Rochester-ren.  

Iñigori ere eskerrak eman nahi dizkiot, ez dakit nola, baina tesi honetan bere 

errua ere izan duelako. 

Aipatutako guztiei, eta aipatu gabe baina bihotzean ditudan horiei guztiei ere, 

eskerrik asko. 

Bukatu den etapa honen ondoren, etengabe gauza berriak ikasten eta 

esperientzia berriak bizitzen, etorkizunak beste horrenbeste ekarriko dituenaren 

esperantzarekin… ESKERRIK ASKO. 
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1. ATALA. SARRERA 

 

1.1. MARKO TEORIKOA 

1.1.1. Gaiaren aukeraketa 

 

Argazkigintzaren bi mendeko historian ekoitzi diren argazki guztiek ez dute interes 

nahikorik bere kontserbazioa arrazoitzeko, are gutxiago zaharberritzeko. Baina 

beste zenbait kasutan, arrazoi artistiko, historiko, kultural edo emozionalengatik 

gorde behar izango dira eta tratamenduen beharra izango dute 

kontserbatzeko. 

Argazkien kontserbazio-zaharberritzea gutxi garatutako arloa da nahiz eta irudi 

mota hauen presentzia zabala den. Lehen argazki prozesuaren agerpenetik, 

1839an, argazkigintzaren garapena etengabea izan da. Prozesuen 

aurrerapenaren artean argazki koloreztatuak aurkitzen dira, bai XIX. mendean 

baita XX. mendearen hasieran ere. Egun irudi hauek argazki bildumetan 

aurkitzea ohikoa da. Orokorrean paperezko euskarria dute eta prozedura 

artistikoren batek argazki-irudia estali, lausotu edo osatzen du. Argazki mota 

hauen ez jakitea handia da ez baita bere egitura materiala ezagutzen, ezta 

koloreztatzeko oinarri gisa erabili ziren argazki prozesuak  eta kolorea aplikatzeko 

prozedura piktorikoak ere. Hori dela eta, mugako kasu batzuetan, paper 

gaineko pintura-lan arrunten itxura hartzen dute eta identifikazioan errakuntza 

edo nahastea eragiten dute.  
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Argazki koloreztatuen kontserbazio-zaharberritzean paperean erabiltzen diren 

tratamenduak erabiltzeko ohitura arrunta izan da, argazkien euskarria dela-eta 

baina argazki irudiaren ezaugarriak kontuan izan gabe. Noizbehinka, argazkiak 

guztiz koloreztatuta daudenean, azpiko argazki-irudia antzematea eta 

identifikatzea ez da erraza. Hortaz, argazki mota hauen inguruko ezagutza oso 

urria da eta tratamendu okerrak jasateko aukera oso handia dute, narriadura 

itzulezinak jasanez. 

Hurrengo tesiak alde batetik, kontserbazio-zaharberritzeko tekniken ezagutza 

sakona lortzea du helburu, argazki koloreztatuak arriskurik gabe zaharberritu ahal 

izateko. Lortutako emaitzek argazki ondarearen kontserbazioa egokia 

bermatzea du helburu. 

 

 

1.1.2. Gaiaren egoera 

 

Argazkigintzaren agerpenetik mende eta erdi baino gehiagoko argazki 

produkzioaren ondorean, ondare garrantzitsu baten jabe gara eta inguruko 

erasoetatik babestu behar dugu. Bere osotasunean mantendu behar ditugu 

irudiok haien garrantzi edo balio historiko, artistiko, zientifiko eta 

dokumentalarengatik. Nola nahi ere, oraindik ez ditugu bereganatu material 

hauen hauskortasuna eta beraien biziraupenerako beharrezko dituzten 

baldintzak, nahiz eta jadanik genesitik haien egonkortasun arazoak ezagutu.  

Argazkien kontserbazioen ardura 1970eko hamarkadara arte ez zen sortuko. 

Lehen adibideetako bat George Eastman House Museumaren Argazki 

kontserbazio laborategia izan zen, Rochester-ren, AEB. Alabaina, ez dira 

adibide asko ugaldu eta egun oso espezialista gutxi daude esparru honetan 

jarduten dutenak, nahiz eta gero eta mintegi eta ikastaro gehiago ematen 

diren artxibo eta liburutegietako langileak prestatzeko. Herrialde gehienek 

bildumak bere osotasunean kontserbatzeko preserbazio neurriak hartzen 
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dituzte, AEB eta Frantzian egindako ikerketek argitara eraman zituztelako 

argazki ondareak dituen kontserbazio arazo larriak. 

Argazki ondarean egonkortasun arazoak behin ezagutzera eman zirela, 

ikerketa zentro garrantzitsuenak, Rochester-reko Image Permanence Institute 

bezalako erakundeak, agertu ziren argazkiak biltegiratzeko materialen 

kalitatea epe luzera egonkortasun maila aztertzen hasi zirenak. Baina 

kontserbazio-zaharberritzeko tratamenduen efektuak aztertzea oraindik finkatu 

gabeko ataza da existitzen diren erakunde horien artean. 

Argazkiengan tratamendu zuzenen efektuaren gaineko arreta ezaren ondorioz, 

paperezko euskarria duten argazkien kasuetan sistematikoki paperean 

erabiltzen diren tratamenduak aplikatzen dira, argazki-irudietan eragiten den 

erasoa kontuan izan gabe eta are gutxiago kolorea emateko substantzietan. 

Are gehiago, guztiz koloreztatutako argazkien kasuetan azpian argazki-

irudiaren existentziaz ohartu gabe zaharberritu dira zenbait irudi.  

Gure argazki ondarearen portzentaje handi bat koloreztatutako argazkiak dira 

baita guztiz margotuta daudenak ere. Ezaugarri honek argazkiaren egitura 

konplexuago bihurtzen du eta narriatzeko arriskua areagotzen du 

esperientziarik gabeko eskuetan.  

Azterketa bibliografikoen bitartez Argazkigintzaren garapenean argazki 

koloreztatuek izan zuen kokapena aztertuko dugu. Koloretako argazkiak baino 

lehen agertu ziren eta oinarri bezala zein argazki-prozesu erabiltzen zituzten 

aztertuz (gatz-paperak, albuminak eta gelatinak). Alabaina, ez da existitzen 

kronologia zehatza ezta gai honi buruzko berariazko ikerketarik ere.  

Esparru internazionalean badaude ospe bereziko instituzioak (Image 

Permanence Institute, CNRS) argazkien preserbazioa ikertzen dutenak. Alde 

batetik, kontserbazio-zaharberritzeko aldizkarietan argazki koloreztatuei buruzko 

zenbait argitalpen ezagutzen dira, nahiz eta ez den argazki-irudian eta 

prozedura piktorikoan eragiten duten tratamenduen efektu ia aztertzen ezta ia 

zalantzan jartzen ere. Hiru jarrera ezberdin sumatu dira existitzen diren lanetan: 
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a) Orain arteko tratamendu arruntak (garbiketa mekanikoak, 

disolbatzaileen erabilera) aplikatu dituztenak zalantzan jarri gabe. 

b) Tratamendu bat erabili ondoren (hidroxido kaltzikoarekin neutralizatzea) 

emaitza negatiboak jaso eta gero talde bereko beste guztiak 

errefusatzen dituztenak, aurretik ikerketa zabal eta sakonik egin gabe. 

c) Besteek gomendatzen dituzten tratamendu berberak aipatzea 

zalantzan jarri gabe. 

 

 

 

1.2. JUSTIFIKAZIOA  

 

Orokorrean esan daiteke argazkien tratamenduak gutxi garatuta daudela. Ez 

da metodologia egokirik existitzen argazki koloreztatuen ezaugarrietarako, 

haien egitura eta materialen konplexutasunak ez duelako berariazko 

kontserbazio-zaharberritze tekniken ikerketarik erraztu. 

Egun oso ikerketa gutxi daude argazki-irudian tratamendu zuzenen efektua 

aztertu dutenak. Munduko ikerketa zentro garrantzitsuenek, adibidez Rochester-

reko Image Permance Institute-k, baliabide gehiago erabiltzen dituzte 

argazkien egonkortasun maila ikertzeko edo biltegietan gordetzeko materialen 

kalitatea aztertzeko tratamenduen efektua aztertzeko baino. Ez jakite honek 

argazki ondareak narriadurak jasateko arriskua gehitzen du tratamendu 

desegokiak erabiltzeagatik.  

Argazki koloreztatuen kasuan, zaharberritzaileek paperean erabiltzen diren 

tratamenduak sistematikoki aplikatu dituzte euskarriaren izaera kontuan baino 
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ez hartuz1. Gainera batzuetan, lanak zaharberritu dira azpian argazki-irudia 

zegoela jakin gabe. Kasu hauetan prozedura artistikoak argazkia estaltzen du 

eta argazkia antzematea edo identifikatzea galarazten du.  

Esandako honen guztiarengatik ageriko beharrizana dago argazki 

koloreztatuen aurrean jokatzeko, jarraibide argiak ezarri eta tratamendu 

eraginkorrak bermatzeko. 

 

 

1.2.1. Aurrekariak 

 

Argazkien zaharberritzea esparru berria da, duela gutxira arte argazkiei ez 

zaielako behar bezalako baliorik eman. Kasu bakan batzuetan baino ez da 

egin bere garrantzi historikoarengatik. Egun zenbait lekutan argazkiak 

¨zaharberritzen¨ dituzte era digitalean eta originala errespetatu gabe.  

1960eko hamarkadaren hasieran AEB-etan zaharberritzearenganako interesa 

piztu zen arlo guztietan eta argazkien kasuan are gehiago. Ardura horrek 

argazkiak kontserbatu eta zaharberritzeko tratamendu egokiak aplikatzeko 

espezialisten bat-bateko eskaria eragin zuen. 

Espainian eta Euskal Herrian aldiz, egoera ezberdina da. Esan daiteke, gutxira 

arte, artxibo, liburutegi eta museoetan gorderik zeuden bildumei arretarik ez 

zietela jarri. Horregatik, momentu honetan, oso profesional gutxi prestaturik 

daude egun aurkitzen ditugun arazoei aurre egiteko baliabideak dituztenak. 

Honen guztiaren ondorioz, orokorrean bilduma osoa kontserbatzeko bideratzen 

dira erakundeetako baliabideak, alez ale lan egin beharrean.   

Gaineratu behar da, zenbait profesionalek, irizpide internazionalen ez 

jakitearen ondorioz, eskuliburu zaharretatik ateratako formula magikoak 

                                                 

1 M. Barandiaranek frogatu zuen paperean erabiltzen diren tratamenduak zenbait argazki 
prozesutan kalte itzulezinak eragiten dituztela.   
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deskribatzen dituztela, desagertutako irudia indartzeko errezetak, orbainak 

kentzeko produktuak, etab. Hauek guztiak XIX. mendean erabiltzen zituzten 

argazkilariek prozesuaren akatsak konpontzeko eskuliburuetatik jasoak daude. 

Baina orokorrean produktu eta eragiketa oso gogorrak ziren, eta ondorio 

itzulezinak (irudiaren tonuaren aldaketak, partikulen tamaina...) eragiten 

dituzte. Horrelako tratamenduek gainera, argazki-irudia eratzen duten 

substantzietarako baino ez daude pentsatuta, baina ez dituzte beste zenbait 

osagai edo elementu kontuan hartzen gelatina edo argazkia koloreztatzeko 

erabilitako materialak bezala.  

Halaber, XIX. mendeko argazki kopia gehienek paperezko euskarria dute eta 

zaharberritzeko grabatu eta marrazkietan erabiltzen diren tratamenduak 

aplikatu zaizkie. Baina, ez dugu ahaztu behar argazkiek haien izaera 

bereziarengatik berariazko beharrizan batzuk dituztela. Hau dela eta, 

paperaren kontserbazio-zaharberritzean erabiltzen diren tratamendu arrunt 

askok kalte itzulezinak sortzen dituzte.  

Gaiaren garrantziarengatik, 1997. urtean M. Barandiaranek “Estudio de varios 

tratamientos de conservación-restauración aplicados a las copias en papel 

salado, cianotipos y platinotipos¨ tesia argitaratu zuen. Bertan, paperaren 

kontserbazio-zaharberritzeko tratamenduen artean lehen bereizketa burutu 

zuen kalteak sortzen zituztenak baztertuz eta sortzen ez zituztenak gehiago 

ikertzeko gomendatuz. Barandiaranek bere ikerketa geruza bakarreko irudietan 

oinarritu zuen beste geruzak (emultsioak, koloreak) aztertu gabe. Izatez, argazki 

mota horiek dira narriadura gehien jasan dezaketenak, zilar metalikoa 

paperaren zuntzen artean murgildurik dagoelako inolako babes-geruza barik, 

oso hauskorrak bilakatuz.  
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1.2.2. Lanaren hipotesia edo abiapuntua 

 

Orokorrean, paper gaineko argazkien zaharberritzean paper gaineko marrazki 

eta grabatuak zaharberritzeko tratamenduak aplikatu dira esku-hartzearen 

efektua argazki-irudia sortzen duen substantzian ezagutu gabe. Zenbait 

ikerketek tratamenduei buruz dagoen ez jakitea erakusten dute. 

Barandiaranen tesiak 1997an ikerketa lerroa zabaldu zuen eta tesi honek ildoa 

jarraitzeko asmoa du. 

Argazki koloreztatuen kasuan gabezia areagotzen da ez delako existitzen haien 

ezaugarrietara egokituriko metodologiarik. Zaharberritzaileak sistematikoki 

paperaren kontserbazio-zaharberritze tratamenduak aplikatu dituzte 

euskarriaren izaera baino ez baloratuz, argazki-irudia eta estaltzen duen 

prozedura piktorikoa kontuan izan gabe. Bestetik, ohikoa da haien itxura 

marrazki edo pintura batetara hurbiltzea haien identifikazioa zailduz. Askotan 

argazkia antzematea ez da erraza eta horregatik zenbait kasutan argazki lan 

arruntak bezala zaharberritu dira. 

Agerikoa da argazki mota hauei buruzko ezagutza urria dela: konposaketa 

materiala, aplikazio teknikak eta oinarri bezala erabilitako argazki-prozesuak. 

Haien konplexutasunak ez du berariazko kontserbazio-zaharberritze 

tratamenduak ikertzea bultzatu. Beraz, tratamendu egokiak eta fidagarriak 

bermatzeko eta tratamendu desegokien ondorioz narriadura itzulezinak 

ekiditeko pausuak ezartzeko beharrizana agerikoa dela uste dugu. 
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1.3. HELBURUAK 

 

Hurrengo tesiak paperean erabiltzen diren kontserbazio-zaharberritze 

tratamenduak paper gaineko argazki koloreztatuak zaharberritzeko egokiak 

diren aztertzea du helburu, desberdintze argia eta zorrotza burutzeko. Alde 

batetik, baztertu behar direnen artean eta baliozkoak aukeratu eta bestalde, 

kontserbazio-zaharberritze esku-hartzeko metodologia ezarriz berme guztiekin 

aplikatu ahal izateko. 

Tratamenduen egokitasunaren azterketa aurrera eramateko tratamenduek 

argazki koloreztatuengan duten efektua analizatuko da bai zilarrean baita 

geruza piktorikoan ere. Esku-hartzearen eragina neurtzeko argazki koloreztatuak 

erreproduzitzeko erabilitako probetetan tratamenduek eragin dituzten kolore 

eta dentsitate aldaketak neurtuko dira. Lortutako emaitzek argazkien 

tratamendu adeitsuak eta aldi berean eraginkorrak bermatzea ahalbideratuko 

dute eta emaitzen ebaluaketa zehatzak tratamendu okerren erabilera 

saihestuko du.  

Zehazki, ikerketa honetan hurrengo helburuak lortu nahi dira: 

1. Argazki koloreztatuen ezagutza sakondu, bai argazkigintzaren historian 

izan zuten lekua baita haien egitura materiala ere, erasotzen dituzten 

narrieragile eta jasaten dituzten narriadurak ulertu eta zehazteko. 

2. Kontserbazio-zaharberritze tratamendu arruntenen efektua aztertu bai 

prozedura piktorikoetan baita gatz-papera, albumina- eta gelatina-

kopien osagai eta materialetan ere. 

3. Argazki koloreztatuen kontserbazio-zaharberritzeko metodologia ezarri, 

berme guztiekin aplikatzeko, irizpide internazionalen arabera.  

4. Emaitzen hedatzea argazki bilduma gehiagotan kalte berriak saihesteko. 

5. Argazki koloreztatuak identifikatzeko metodologia ezarri, zenbait 

kasutan, kolorez guztiz estalita daudenean, zaila suertatu daitekeelako 
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azpi irudiaren existentzia antzematea, tratamenduan zehar kaltea 

bideratuz.  

 

 

 

1.4. EGITURA 

 

Lana hurrengo eskema jarraituz gorpuztu da: sarrera, tesiaren gorputza eta 

ondorioak.  

Tesiaren gorputza lau ataletan garatu da. Lehen atalean argazki koloreztatuen 

testuinguru historikoa aztertu da, bigarrenean argazki koloreztatuen egitura 

materiala xehatu da, hirugarrenean argazki koloreztatuek pairatzen dituzten 

narriadurak bildu ditugu eta laugarrenean argazki koloreztatuak 

zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa burutu da alde 

esperimentalaren bidez.  

Atal bakoitza honela garatu da:   

 

2. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUEN TESTUINGURU HISTORIKOA  

 

Argazki koloreztatuak zaharberritzeko haien testuinguru historikoa aztertzea 

ezinbestekoa da. Argazki-prozesuen garapenean zer nolako lekua bete zuten 

ikustea, nolako eragina izan zuten eta nolakoak ziren ikertzea da atal honen 

helburua.  

Lehen atal honek argazki koloreztatuen nondik norakoak ulertzea du bere 

izatea, nortzuek egin zituzten eta zergatik galderei erantzuteko. 
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3. ATALA: ARGAZKI KOLOREZTATUEN EGITURA MATERIALA 

 

Kontserbazio-zaharberritzeko arloan, edozein esku-hartze burutu ahal izateko, 

lanaren egitura materiala ezagutzea berebizikoa da edozein tratamenduren 

egokitasuna aintzat hartzeko. Argazki koloreztatuak nolakoak diren eta zer 

materialez osaturik dauden aztertzea du helburu bigarren atalak. 

 

4. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUEN NARRIADURA MOTAK 

 

Argazki koloreztatuek pairatzen dituzten narriadurak eta erasotzen dituzten 

eragileak askotarikoak diren arren, orain arte burutu gabeko lana da. 

Horregatik atal honek datu hauen bilketa eta azterketa du helburu.  

 

5. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUAK ZAHARBERRITZEKO PAPEREAN ERABILTZEN 

DIREN ZENBAIT KONTSERBAZIO-ZAHARBERRITZE TRATAMENDUREN 

EGOKITASUNAREN AZTERKETA 

 

Argazkien zaharberritzea oraindik sakondu gabeko arloa da. Argazkigintzaren 

barnean, argazkiak koloreztaturik egon direnean oso kasu bakanetan tratatu 

dira kolore eta argazki-kopiaren presentziak oso konplexua bilakatzen dutelako 

lana. Horregatik, atal honek zenbait tratamenduren egokitasuna aztertzea du 

helburu, kolore eta dentsitate aldaketak eragiten dituzten tratamenduak  

baztertzeko eta egokiak balioztatzeko.  
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1.5. ITURRIAK 

 

Ikerketa burutzeko erabilitako iturriak hurrengoak izan dira:  

- XIX. mendeko eta XX. hasierako argazkigintzako eskuliburuen azterketa 

bibliografikoaren bidez argazkiak koloreztatzearen inguruko datuak 

bildu ditugu. 

o George Eastman House Museum-ean dagoen liburutegian burutu 

da bilketaren lan nagusia. 

- Argazkiak eta paperak zaharberritzeko argitaratutako aldizkari, liburu, 

atal eta kongresuetako ponentzien bidez, kontserbazio-zaharberritze 

tratamenduen azterketa burutu dugu. 

- Argazki koloreztatu originalen bilketa eta azterketa burutu da lan hauen 

gaineko ezagutza teorikoa oinarritzeko.  

 

 

 

1.6. METODOLOGIA  

 

Ikerketa burutzeko lehenik, bilketa bibliografikoa burutu da. Aldi berean, argazki 

koloreztatu originalak lokalizatu eta aztertu dira. Ondoren, datu guztiekin 

azterketa historikoa eta materiala burutu da. Hori guztia egin ondoren, alde 

esperimentalari ekin zaio probeten erreprodukzio, tratamenduen aplikazio eta 

emaitzen bilketarekin. Burututako lanaren ondoren, ondorioetan lorpenak eta 

ondorio nagusiak bildu ditugu. 
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2. ATALA: TESTUINGURU HISTORIKOA 
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2. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUEN TESTUINGURU 
HISTORIKOA  
 

 

Argazki koloreztatuen testuinguru historikoa kokatzeko atal honek 

Argazkigintzaren bilakaerari begirada arina ematea du helburu, bere nondik 

norakoak ulertzeko. Kontuan izan behar dugu argazkien koloreztatzea ez zela 

momentu bateko joera izan, aurrera ikusiko dugunez, ezta sasoi bakar batekoa 

ere, aipatutako garapenarekin batera aurrera egin zuen joera baizik.  

 

 

 

2.1. PAPER GAINEKO ARGAZKI-PROZESUEN GARAPENA 
ARGAZKIGINTZAREN HISTORIAN 
 

Argazkigintzaren asmakizuna ez zen bat-bateko aurkikuntza izan. Luzaroan 

errealitateko irudia finkatzeko beharrizanak ikerketa eta saio asko bultzatu 

zituen. Ezinbestekoak izan ziren ordura arte egindako aurkikuntza eta 

asmakizunak (kamera iluna, zilar nitratoaren argiarekiko sentikortasuna, etab.), 

zuzenean argazkiak asmatzeko helburuarekin egin ez zirenak baina berebiziko 

garrantzia izan zutenak, paper oso garrantzitsua jokatuz. 

Argazkigintzaren garapena oso arina izan zen eta denbora gutxian argazki-

prozesu eta material berriak etengabe sortzen eta erabiltzen hasi ziren. 
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Ugaritasun horrek produkzio izugarria eragin zuen eta prozesuen 

industrializazioak ekoizpena handitu zuen. XIX. mendean produkzio artistikoak 

ere gorakada izugarria egin zuen Artean, hein batean gizartean ezartzen ari 

zen klase ertaina edo burgesiak bultzatua. 

Argazkigintzaren historia ikertu duten egileek, argazki-prozesuen garapena 

mende eta erdiko historian hainbat alditan banatzen dute. Ez dute denek 

banaketa bera egiten datak ezartzean (nahiz eta urte gutxiren aldea izan), 

nahiz eta beraien artean asko gerturatu. Ideia orokor bat eskainiz hurrengo 

taulan ikus daiteke Lavedrine-k proposatutako eskeman (taula 1) zuzeneko 

positiboak, argazki-prozesu negatibo eta positiboen bizikidetasuna 1839. urtetik 

1990eko hamarkadara arte. 

2.1. taula: Argazkigintzaren bilakaera Lavedrinen arabera 
La conservation des photographies liburuan (Lavedrine, 
1990:12). 
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Reilly-k aldiz, Care and Identification of 19th-century Photographic Prints 

liburuan (1986) hurrengo denbora lerroa proposatzen du (2. taula), lan 

honetarako egokiena iruditzen zaiguna: 

 

2.2. taula: Reillyren argazki prozesuen banaketa edo denbora lerroa (Reilly, 1986:1). 

 

 

Ikus dezakegunez, aldiek ez diote elkarri jarraitzen era lineal eta ordenatu 

batean prozesu guztiez ari garenean (kamerako positiboak, paper gaineko 

kopiak eta negatiboak), gainjarri egiten dira baizik. Ikerlariek banaketa 

geografikoa, argazkilarien preferentzia, gizartearen joera, prozesuaren 

egokitasuna, materialen eskuragarritasuna, burutzen diren ikerkuntza eta 

asmakizunen arabera banatzen dituzte. 

Atal honen helburua ez da Argazkigintzaren gertaera historikoen azterketa, 

ezta argazkilariena ere. Testuinguru historikoa esatean, argazki-prozesuen 

garapenaz arituko gara. Atal honen xedea argazki-prozesuen historiaz ideia 

orokor bat ematea baino ez denez, era laburtuan paper gaineko prozesuen 

garapena aztertuko dugu, paper gaineko argazki koloreztatuekin harreman 

zuzena izan zutelako. Prozesuen ezagutza materialak koloreztatzeko sortu ziren 

beharrizanak ulertzen lagunduko digu. Horretarako Reillyk Care and 

Identification of 19th-century Photographic Prints (1986) lanean burutu zuen 

paper gaineko argazki-prozesuen banaketa hartuko dugu erreferentzi puntu, 

bera izan delako paper gaineko kopiak sakonkien aztertu dituena. 
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2.1.1. Lehenengo argazki kopiak paper gainean: irudi 

fotogenikoak 

 

1830eko hamarkadatik XIX. mendean zehar, argazki inpresioa zilar konposatuen 

sentikortasunean oinarritu zen. Bazekiten zilarraren konposatuak argitan belztu 

egiten zirela, baina 1839. urtera arte ez zen behar bezalako prozesurik agertu. 

William Henry Fox Talbot-ek irudi fotogenikoaren prozesua egiteko, beharrezko 

teknologia iragarri zuen zilar-irudiak paper gainean eratzeko. Ordutik aurrera 

irudi fotogenikoaren eratzeko prozesua, XIX. mendeko paperean egindako 

belzte zuzeneko argazkien oinarri izango zen.  

Talbotek zilar kloruroa argazki inpresioak egiteko konposaturik egokiena zela 

antzeman zuen eta modu efektiboenean erabiltzeko bidea aurkitu zuen. 

Irudi fotogenikoen prozedurak hiru elementu behar zituen: paper orria, sodio 

kloruroa (gatz arrunta) eta zilar nitratoa. Kalitate oneko eskutitz papera sodio 

klorurozko soluzio batean sartu eta lehortzen utzi behar zen. Gero paper orria 

zilar nitratozko soluzio kontzentratu batez tratatzean, zilar kloruroa sortzen zen, 

papera argiari sentikor bihurtuz. Talbotek kloruro eta zilarraren arteko 

proportzioa oso altua izan behar zuela ulertu zuen, ahalik eta sentikortasun 

gehiena lortzeko. Paper sentikorrak azkar iluntzen ziren eguzkiaren argitan jarriz 

gero. Irudia berez agertzen zen esposizioa irauten zuen bitartean, errebelatu 

kimikoren beharrik izan gabe. Errebelatzeko paperak beranduago agertu ziren, 

tratamendu kimikoaren beharra zuten irudia ikusgarri egiteko. 

Esposizioa amaitzen zen argazkilariak berak ikuskatu eta irudia egoki ikusten 

zela irizten zuenean. Ondoren argiak aktibatu gabeko zilar kloruroa eliminatu 

behar zen eta irudia finkatu. Irudia finkatzeko metodoak irudi fotogenikoa eta 

gatz-paperak desberdintzen ditu. Talbotek hasierako garaietan sodio 

tiosulfatoa edo ¨hipo¨a ez zuen ezagutzen. Irudi fotogenikoetarako Talbotek 

sodio klorurozko soluzio kontzentratuak erabiltzen zituen. Azken emaitza tonu 

more-marroixka zuen irudia zen eta zilar-irudirik ez zegoen zonetan tonu moreak 

hartzen zituen. Baina prozesu honetan zilar kloruroak inaktibatu egiten zirenez 
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eta ez eliminatu, irudi fotogenikoak oso ezegonkorrak ziren eta maila txiki 

batean sentikorrak izaten jarraitzen zuten. 

 

  

2.1. irudia: Irudi fotogenikoa, William Henry Fox Talbot, 1839. Royal Photographic Society, 
Bath, Ingalaterra. 
2.2. irudia: Irudi fotogenikoa, William Henry Fox Talbot, 1835. Fox Talbot Collection, 
Ingalaterrako Zientzia Museoa. 

 

 

2.1.2. Gatz-paperen kopien aldia, 1840-1855 

 

Irudi fotogenikoekin Talbotek positiboak egiteko bidea aurkitu zuen, baina 

negatiboak kameran egiteko ahaleginek porrot egin zuten. 1841. urtean bi 

aurkikuntza garrantzitsurekin dena aldatu egin zen: negatiboak egitea 

errebelatzaile kimikoaren bidez eta irudi fotogenikoen prozesua paper-

gatzatuen prozesuan transformatu zen. Kalotipoaren asmakizunarekin Talbotek 

prozesatzea bi urratsetan bihurtu zuen: irudi negatibo batetik nahi beste kopia 

positibo atera zitezkeen. 

Aldi berean Sir John F. W. Herschel lehena izan zen sodio hiposulfatoa deiturikoa 

finkatzaile moduan erabiltzea iradoki zuena. Hipoak zilar kloruroak kentzen 

zituen kopiari egonkortasun gehiago ematen zion eta 1841. urtetik finkatzaile 

unibertsal bihurtu zen. Hipoak sodio kloruro soluzio kontzentratuak ordezkatu 
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zituen irudi fotogenikoak finkatzeko eta horrela paper-gatzatuak sortu ziren. 

Talbotek bere negatiboetatik kopia positiboak egiteko bide bikaina lortu zuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. irudia: Gizon baten erretratua, 
William Fox Talbot, 1843. urtea. Victoria 
Galeria Nazionaleko kolekzioko 
argazkia. 

 

Paper-gatzatua esaten dugunean beraz, tiosulfatoz finkatu den belzte 

zuzeneko paper kopia batez ari gara, non eta paperaren zuntzen artean zilar-

irudia murgildurik dagoen. Tiosulfatoak finkatzen duen irudiak tonu marroi-

gorrixka hartzen zuen eta irudi gabeko aldeak zuri uzten zituen. Prozesu honen 

erabilera 1840ko hamarkadan hasi eta hurrengora arte hedatu zen. 

Negatiboak egiteko teknikak hobetuz joan ziren eta horrek asko lagundu zuen 

prozesu honen hedapenean. 

Sodio kloruroz bustitako eskutitz papera egindako kopia hauek 1840ko 

hamarkadan erabili ziren. Esposizioa egiteko teknikek XIX. mendean zehar iraun 

zuten. Inpresioa marko edo bastidore batean egiten zen. Egitura honek, 

negatiboa eta sentikorra zen papera kontaktu zuzenean mantentzea zuen 

helburu. XIX. mendeko kopia gehienak belzte zuzeneko kopiak dira. Inpresioa 

egun argiz soilik egin zitekeen. Beraz, beharrezkoak ziren orduak urtaroaren, 

eguraldiaren eta negatiboaren kalitatearen menpe zeuden. 

Gatz-paper onak egiteko papera oso garrantzitsua zen. Leuna eta zapiez 

egindakoa zen gehien nahiago zena. 1864an Davanne eta Girardek idatzitako 

Recherches Theoriques et Pratiques sur la Formation des Èpreuves Positives 

Photographiques liburuan paperak aprestatzea kopiaren itxuran eragina zuela 
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zioten. Almidoizko aprestuak tonu marroiak ematen zituen, gelatinak, aldiz, tonu 

gorrixkagoak. Kaseina, gazurra eta agar-agar, Irlandako goroldioa, eta abar 

luze bat ere erabili ziren. Hasieran prestaketa paper ekoizleek egiten zuten, 

baina 1850eko hamarkadaren hasieran argazkilariek beraiek aparteko geruza 

ematen hasi ziren dentsitate edo distira handiagoa lortzeko. Aplikatzen zen 

kantitateak kopiaren azaleraren gainean geruza sortzeko haina lodiera ez 

zuenez, paperak bere izaera mantentzen zuen. Oso zaila da bisualki 

prestaketaren izaera asmatzea material asko erabili baitziren helburu 

horretarako. Prozesuan lehenengo gatzezko soluzioan papera sartzeko pausua 

baztertu zuten, gatza eta prestaketa batera eta aldi berean aplikatuz, 

paperaren alde batean bakarrik. 

Gatz-paperaren prozesua paper (kalotipoak) eta beirazko negatiboak egiteko 

ere erabili zen. Paperezko negatiboetatik positibatutako kopiak bikortsuak eta 

arinki jaspeztatuak izaten ziren paperaren ehundurarengatik. Paperezko 

negatiboak 1840ko hamarkada amaieratik 1860ko hamarkadaren hasierara 

arte erabili ziren. 

 

 
2.4. irudia: Belzte zuzeneko prozesuaren pausuak deskribatzen duen irudia (Reilly, 
1986:2). 
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2.1.3. Albumina-kopiak, 1850-1895 

 

Esperimentatzeari inoiz utzi gabe Argazkigintzaren lehen hamarkadan beste 

argazki-prozesu berria heldu zen, paper-gatzatuen oso antzekoa baina 

prestaketa mota ezberdinarekin: arrautza zuringoa. Albumina XIX. mendeko 

material garrantzitsuenetarikoa izan zen. Argazkilari frantses batek aditzera 

eman zuen lehenengoz, Louis Desire Blanquart Evrard, 1850eko maiatzaren 

27an (Reilly, 1986:4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. irudia: Gizon baten 
erretratua. R. Masaguer 
argazkilaria, Girona. Bisita-
txartela, albumina kopia, c. 
1870-1880. 

 

 

Albumina gatza eta arrautza zuringoa elur-punturaino irabiatu eta gero ukitu 

gabe likido egoerara itzuli arte itxaronez prestatzen zen. Aglutinatzaile hau 

paperean aplikatzen zen flotazioaren bitartez, hau da, orri bakoitza soluzioan 

flotatzen utziz, kontuz altxatu eta eskegi egiten zen lehortzeko. Albumina 

paperak  % 10eko zilar nitrato zuen soluzioan sentikor egiten ziren. Operazioa 

egun berean egin behar zen albuminak ez zuelako ondo mantentzeko 

gaitasunik. 

Albumina-kopiak paper-gatzatuak baino hobeak ziren. Substantziak aparteko 

geruza osatzen zuen eta zilar-irudi definituagoa eratzen zen. Albuminak posible 
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egin zuen kontraste eta dentsitate gehiago lortzea, azalera distiratsua eta 

kolore tonu gama ezberdinak sortzea. Beraz, agertu eta gutxira gatz-paperak 

baztertu zituen.  

Argazki hauek hain ezaugarri onak izateak bere erabilera zabaldu zuen eta 

laster prozesua oso famatua egin zen. 1855. urtetik aurrera argazkilari gehienek 

aukeratu zuten, gatz-paperak gero eta ez ohikoago bihurtuz, desagertu ez ziren 

arren (Reilly, 1986:5). 

Albuminaren sorrerarekin beste produktu eta prozesu batzuk agertu ziren. 

Urretan biratuak, adibidez, irudia partzialki urre bihurtzen zuen urre kloruroarekin. 

1841ean erabiltzen hasi zen dagerrotipoak hobetzeko eta 1847tik aurrera paper 

kopiekin. Irudiaren tonua marroi-gorrixka izatetik morera pasatu zen eta 

kopiaren egonkortasuna hobetu zuen. Horrela, albumina prozesuak hurrengo 

pausuetan batzen zen:  garbiketa, biratzea, finkatzea eta azken garbiketa. 

1850eko hamarkadan negatibo-positibo sistemak gorantz egin zuen 

negatiboak egiteko kolodioi hezearen aurkikuntzarekin. Plaka hezeak deitzen 

ziren beira gaineko negatibo hauek. Albumina-kopien distira eta negatiboaren 

kalitatearengatik lortzen zuen xehetasun maila altuak bien konbinaketa 1855tik 

1880 urteen inguruan erabili zen, gelatina plakak agertu arte (Reilly, 1986:5). 

Albumina-kopien garaian zilar-irudiak errebelatzeko prozesuak ere agertu ziren 

(1840-1885). Hala ere, 1840ko hamarkadan irudiak sortzeko errebelatzailea 

erabiltzea erabat ezohikoa zen. Zenbait zailtasun teknikorengatik eta kopiek 

hartzen zuten tonu beltz neutroak ohizkoak ez zirela ziren arrazoiak. XIX. 

mendeko argazki gehienak belzte zuzeneko prozesuaren bidez egin ziren, non 

irudia argiaren esposizioarengatik baino ez zen sortzen, eta tonua, marroi epela 

edo morea (biratua) lortzen zen. Irudi negatiboak aldiz, ezin ziren belzte 

zuzenaren bidez egin, ez zelako argi nahikorik sartzen kameran esposizio 

denborak gehiago luzatuz. Horrela, negatiboak errebelatu eta kopiak belzte 

zuzenaren bidez sortzen ziren. Sasoi horretan errebelatutako irudi gutxi egin 

ziren: kopia eguraldia oso txarra zegoenean egin behar zelako, edo bestela 

argazkilariak kopiaren irudiaren egonkortasuna hobetu nahi zuelako. 
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Errebelatzeko prozesuarekin, batez ere handitutako argazkiak egin ziren, 

crayon enlargement portraits direlakoak ditugu horien artean. Irudi mota hauek 

argazki-irudi ahula oinarri hartuta, ikatzez edo pastelez lantzen ziren kopiak 

ziren, eta horrela aipatzen dute argazkigintzaren historiari buruz aritzen diren 

liburuek. Irudiok 1860ko hamarkadatik XX. mendearen hasierara arte egin ziren. 

Errebelatzeko sistema biak erabili ziren oinarri gisa gero koloreztatzeko, baina 

tamaina naturaleko koloreztatutako handitzeak egiteko, normalean beltz 

neutroa erabiltzen zen, errebelatzeko paper matean egindako irudia erabiliz 

zirriborro moduan. Orokorrean errebelatutako oso paper gutxi egin ziren 1840ko 

hamarkadatik 1885era (Reilly, 1986:5). 

1860ko hamarkadan tindagai sintetikoen aurkikuntzarekin albumina paperak 

tindatu egiten ziren, arrosa, urdina eta bioletaz, albuminaren horitzea nolabait 

disimulatzeko. Hurrengo hamarkadan modan jarri ziren oso distiratsuak ziren 

albumina-kopiak, batez ere erretratuetan, bigarren albumina geruza bat 

emanez lortzen zena eta gero leundu egiten zena prentsen bidez.  

 

 

2.1.4. Prozesu alternatiboak, 1860-1900 

 

Zilarrezko irudiek zuten arazo nagusia irudia desagertzeko joera zen. Horregatik, 

prozesu egonkorragoak aurkitzeko ikerketak ez ziren inoiz gelditu eta zilarra 

behar ez zuten beste argazki-prozesuak garatu ziren. 

Ikatz-kopiak. Bikromatoaren argazkiarekiko sentikortasuna ezaguturik (1839an 

Mungo Ponton-ek aurkitua) gelatina, arabiar goma edo beste antzeko 

substantzia batekin batera argitan jarri ondoren geruza disolbaezina eratzen 

zuen. Ikatz kopietan bikromato-gelatinak pigmentu bat aglutinatzen zuen (ikatz 

pigmentua lehenetariko bat izan zen) eta negatiboaren azpian argitan jartzen 

zen. Gero gelatina kontuz ur epeletan garbitzen zen, argiak ukitu gabeko 

aldeak disolbatzeko. Teorikoki edozein pigmentu erabil zitekeen baina 
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pigmentu ezorganikoak erabiltzen ziren batez ere. Kopia hauek oso egonkorrak 

ziren eta batzuetan albumina-kopien itxura izateko pigmentuak aukeratzen 

zituzten. Nahiz eta oso ezaugarri onak izan, ez ziren nahikoa erronka zilar-irudien 

aurrean. 

 
      2.6. irudia: Ikatz-kopia. Bisita-txartela. 

 

Goma bikromato-kopiak. Ikatz prozesuaren antzekoak, Frenchman Alphonsine 

Poitevinek 1850eko hamarkadan egindako aurkikuntzan oinarritutako kopiak 

dira. Kasu honetan aglutinatzailea arabiar goma da. 1890eko hamarkadan 

piktorialistek  prozesu hau erabili zuten efektu leunak sortzen zituelako eta 

irudiak manipulatzeko eskaintzen zuen erraztasunarengatik. Aukera asko 

eskaintzen zituzten, hainbat alditan inpresiona daitezke pigmentu ezberdinak 

erabiliz orri berberean. Batzuetan platinotipoarekin konbinatzen zituzten. Hala 

ere, XIX. mendean ez ziren asko egin nahiz eta egonkortasun handiko kopiak 

izan. 
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2.7. irudia: Eduardo Susana. 
Asisko San Frantzisko, 1946. 
urtea. Goma bikromatatua, 
22 x 28 cm.  

 

Platinotipoak edo platino-kopiak. XIX. mendeko azken bi hamarkadetan 

platinoa oso garrantzitsua izan zen zilarra erabiltzen ez zuen argazki-prozesua 

honetan. Irudia eskuratzeko bidea zenbait burdin gatzen argiarekiko 

sentikortasunean oinarritzen da. Argitan jartzean platino metalikoan erreduzitu 

egiten da eta egonkorra den platinozko irudia lortzen da. 1880an erabiltzen 

hasi ziren eta jarraitzaile asko izan zituen. Azalera matea dute, irudi leuna eta 

grisa. Prozesuaren bariazio asko daude, irudi marroia bihurtuz. Prozesu honen 

bidez egindako irudiek xehetasun handia dute baita iraunkortasun handia ere, 

platinoa aldaezina delako. 1880 eta 1890. hamarkadetan prezioek bizi izan 

zuten gorakadaren ondoren garestiegi egin zen platinoa prozesu komertziala 

bihurtzeko. Metalaren etengabeko igoerak eta 1914. urtearen ondoren (Lehen 

Mundu Gerra hasi zen urtea) prozesua erabiltzeari utzi behar izan zitzaion 

(Lavedrine, 1990:69).  

Kalitate oneko paper orriaren gainean burdin oxalato eta sodio kloroplatinozko 

soluzioa zabaltzen da. Lehortu ondoren papera negatiboarekin kontaktuan 

argitan jartzen da. Denbora argi iturriaren indarraren araberakoa da, minutu 

asko izan daitezkeelarik. Gero papera oxalato potasiozko bainu batean 

errebelatu, azido klorhidrikozko soluzio batez finkatu eta azkenean urez 

garbitzen da (Lavedrine,1990:70). 
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1890eko hamarkadan irudi hauen arrakasta ikusirik, zilar paperak kopia mota 

hauen azalera matea eta tonu neutroa imitatzen saiatu ziren. Horrela belzte 

zuzeneko eta errebelatutako paper mateak agertu ziren, POP (belzte zuzeneko 

prozesua ingelesezko laburdura erabiliz) bidezko kopiak egiten gehiago saiatu 

ziren. 1895etik 1905era oso ospetsuak egin ziren belzte zuzeneko kolodioi mate 

paperak. 

Zianotipoak. John Herschelen ekarpena izan zen. 1840ko hamarkada hasi 

baina 1890eko hamarkadara arte ez zen erabili. Burdin gatzen sentikortasunean 

oinarritzen den prozesua da. Irudia ferrozianuro ferriko eta ferrizianuro 

ferrosoaren nahasketa da, Prusiako urdina eta Turnbull-urdina. Azalera matea 

dute eta irudiaren egonkortasuna ona da baina ez platinotipoa bezain beste. 

Argitan irudia arin desagertzen da baina iluntasunean itxura berriro 

berreskuratzen du. 

Irudia urdina da eta horrek argazki kopien artean bigarren mailan uzten zuen. 

1890eko hamarkadan famatu egin zen eta XX. mendearen hasieran, batez ere 

argazkilari amateurren artean, ospe handia izan zuen oso erraza eta merkea 

zelako. Oso arrunta zen hosto eta landareen argazkiak egiteko erabiltzea. 

 

 

2.1.5. Zilar-irudien inpresioen hobekuntzak, 1880-1900 

 

1880 eta 1890ko hamarkadetan hainbat faktorek argazki-paperen salmenta 

igotzea eragin zuen. Aldi horretan zehar egindako hobetze teknikoek zilar 

paper guztietan eragin zuten. 

Hobekuntza garrantzitsuenetarikoa prestaketa geruza baten erabilera izan zen: 

barita. Gelatina eta pigmentu zuriz prestatutako geruza, paperaren gainean 

ematen zen, emultsio sentikorra aplikatu aurretik. Baritadun papera 1880ko 

hamarkadan agertu zen, gelatina eta bario sulfatoz (SO4Ba) eraturiko 

prestaketak paperari azalera bikaina eskaintzen zion. Pigmentu hauts honen 
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izen arrunta barita da eta gelatinarekin batera prestatzen diren paperei 

baritadun paperak deritze. Aparteko geruza honek distira eta kontraste 

gehiago eskaintzen zizkien kopiei, geruza isolatzaile gisa jokatzean paper eta 

geruza sentikorraren artean. Paperak izan zitzakeen ezpurutasunetik babesten 

zuen baritak eta kalitate txarreko paperak ere hobetu egiten zituen. Prestaketa 

geruza honi ehundura leuna, zimurtsua eta latza eman ziezaiokeen geruza 

sentikorrak bere izaera errepika zezan. 

Argazki-papera geruza jarraituan. Beste aurrerakuntza bat zuzenean makina 

batekin era jarraian geruzak aplikatzea izan zen. Albumina paperak ordura arte 

banaka egiten ziren, eskuz. Baina 1880ko hamarkadan agertutako paperak, 

errebelatzeko bromuro paperak, kolodioizko eta gelatinazko belzte zuzeneko 

paperak bezain onak ziren eta makinaren bidez barita geruza eta geruza 

sentikorra jasotzen zituzten. Modu honetan paperen kostuek behera egin zuten 

eta kalitatea eta trinkotasuna hobetu. 

Beste alde batetik, geruza sentikorra bera zen izugarrizko aurrerakuntza jasan 

zuena. Albumina paperak eta paper berriek benetako geruza sentikorra zuten: 

aglutinatzailea (gelatina edo kolodioia) eta argiarekiko sentikor ziren zilar 

gatzen arteko konbinazioa. Paper hauei emultsio paperak deritze. Lehenengo 

aldietan gatz-kola soluzioa ematen zen eta zilar nitratozko geruza sentikorra 

aparteko pausua zen. 

Garai honetan burutu ziren hobekuntzak (emultsio sentikorrak, barita-paperak 

eta geruzak emateko makinak) Argazkigintza modernora heldu dira. Gaur 

egun zilar-irudi paperak egiteko metodoa 1890eko hamarkadakoaren 

antzekoa da. 

Belzte zuzeneko paperak eta albuminaren beheraldia. Albumina paperen 

arrakasta 1855-1895 bitartean kokatu izan zela aipatu dugu. Tarte horretan 

albumina paperak erretratuak eta bista-estereoskopikoak egiteko erabiltzen 

ziren gehien bat. Ez ziren oso garestiak eta azalera ezberdinak zituzten: erdi-

matetik distiratsura. Irudien kalitatea ona zen, baina material berrien 

agerpenarekin bere gabeziak nabarmenago egin ziren.  
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Albumina-kopiak belzte zuzeneko beste paper batzuek ordezkatu zituzten, 

baina ez ziren bromuro-paperak izan, 1880ko hamarkadan merkaturatutakoak. 

Bromuro-paperak famatuak egin ziren beraien errebelatzeko gaitasun 

arinarengatik. Eguzki-kamerak, handitzeak egiteko, beharrezko egin ziren. 

Hasieran, belzte zuzeneko kolodioi eta gelatina paperek kalte gehiago egin 

zieten albumina-kopiei. Lantegietan jadanik sentikor produzitzen zituzten eta ez 

zuen argazkilariak egin beharrik. Irudi onak eskaintzen zituzten eta egonkortasun 

hobea. Gainera ez zuten horitzeko joera eta platinora biratuak egonkortasun 

bikaina ematen zien kolodioizko paperei. Guztiz utzi arte albumina-kopiek 

beherakada luzaroan jasan zuten eta 1920ko hamarkadaren bukaera arte 

ekoiztu ziren. 

 

 

2.1.6. Belzte zuzeneko paper gaineko emultsio motak, 1885-

1900 

 

Belzte zuzeneko gelatina eta kolodioi paperak albumina ordezkatu zuten 

1880ko hamarkadatik 1920ko hamarkadaren amaierara arte.  

Belzte zuzeneko kolodioi paperak kolodioizko emultsioa dute. 1851. urtean 

Frederick Scott Archer izan zen Argazkigintzan aplikatu zuen lehenengo 

pertsona. Kolodioia piroxilina (zelulosa nitratoa) alkohol eta eter nahasketa 

batean disolbaturik sortutako substantzia likatsua da. 1861. urtean hasi ziren 

paper gainean probak egiten baina ez zen paperean ondo itsasten. Azkenean 

baritaren asmakizunarekin arazoa gainditu zuten eta kolodioi paperekin 

egindako esperimentuek berebiziko garrantzia izan zuten barita geruzaren 

garapen teknologikoan. 1867an eskuz emandako kolodioizko geruza zuten 

belzte zuzeneko paperak saltzen zituzten, baina 1880ko hamarkadaren 

amaierara arte ez zuten fama irabazi. 
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Belzte zuzeneko kolodioi paperek barita geruza zuten eta azido zitrikoarekin 

egonkortutako zilar klorurozko emultsio sentikorra zuten. 1880ko hamarkadako 

belzte zuzeneko emultsio guztiek azido zitrikoa erabiltzen zuten kopia egonkorra  

egiteko zuen kapazitatearengatik. Emultsio mota hauek (gelatina eta 

kolodioizkoa) urte bateko iraunkortasuna zuten baldintza egokietan.  

Lehenengo kolodioi paperak eskala handian produzituak oso distiratsuak ziren 

garaiko gustuaren arabera. Pertsona batek leundu egin zezakeen RC (Resin 

Coated) paper modernoen antza hartuz. Kolodioiak ez zuen ura xurgatzen ezta 

handitu ere hezetasun egoeran. Honek, lan egitean, kiribiltzeko joeraren arazoa 

sortzen zuen eta horregatik lan egiteko fama txarra hartu zuen. Arazoa gutxitu 

egin zen kolodioiari plastifikatzaileak gehitu zitzaizkionean. Kolodioi paper 

distiratsuak gelatina paper distiratsuen oso antzekoak ziren, bai azaleraren 

izaeran baita irudiaren tonuan ere. Gainera prozesatzea eta akabera teknika 

berberak ziren. Urre biraketa bietan egiten zen eta irudiren tonua marroi-

gorrixkatik morera joaten zen.  

Kolodioi paper distiratsuak, merkaturatu ziren lehen emultsiodun paperak, 

belzte zuzeneko paperak izan ziren. Arrakasta goiz heldu zitzaien baina 1890eko 

hamarkadan belzte zuzeneko gelatina paperek paper distiratsuen merkatua 

oztopatu egin zuten. 

1890eko hamarkadaren erdialdean publikoaren gustua aldatu egin zen belzte 

zuzeneko kolodioi paper matearen etorrerarekin. Platinotipoak imitatu nahian 

platinoa aipatzen zuten bere izendapenaren barnean saltzerako orduan, 

platinotipoen xarmaz baliatzeko. Belzte zuzeneko irudiaren kolorea, biratzeko 

erabilitako materialaren menpe zegoen. Urrezko biratzaileek tonu ia beltzak 

ematen zituzten, gomendagarritzat zituztenak. Gero, urrearekin batera platino 

biratzeak egikaritzen ziren eta prozesu mota honen estandar bihurtu ziren. 

Tratamendu hauek zilar-irudiak urre- eta platino-irudi bihurtzen zituzten. Urre 

biraketa eskasa zenean irudien kolorea beltz-oliba epela zen eta itzalak 

marroiak ziren. 
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Berehala asko zabaldu ziren kolodioi paper mateak eta 1890eko 

hamarkadaren amaieran merkatuan nagusitu ziren, 1870eko hamarkadan 

albumina-kopiek egin zuten moduan. Erretratuak egiteko material bezala 

aukeratuak izateak 1910. urte ingurura arte iraun zuen, errebelatu arineko 

paperek ordezkatu zituzten arte. Kolodioi paper mateen kalitatea bikaina zen 

eta biratze bikoitzarekin, paperek iraunkortasun maila oso altua zuten. 

Belzte zuzeneko gelatina paperak, zilar kloruroz sentikor egindakoak, 

kolodioizko emultsioen aldi berean egin ziren. Ezberdintasun bakarra 

aglutinatzailea gelatina zela zen eta ez kolodioia. 1880ko hamarkadan 

errebelatzeko bromuroa paperekin egindako lana belzte zuzeneko gelatina 

paper hauetan aplikatu zen. Paper hauek 1880ko hamarkadan agertu ziren eta 

azalera distiratsua zuten, normalean urrez biratzen ziren eta irudien tonua 

marroi-morea zen. Kopiek albumina- eta belzte zuzeneko kolodioi-paper 

distiratsuen antza handia zuten. Prozesuaren arazoa zen gelatinarekin kontu 

handia behar zela erraz urratu eta marratu egin zitekeelako. Gogortzailea 

(alunbrea) gehitzeak hein batean arazoa arintzen zuen. 

Belzte zuzeneko gelatina paperek kolodioi paperak merkatutik atera zituzten 

1890eko hamarkadan, paper distiratsuak modan jarri zirenean. Bi materialak 

bereizezinak dira, baina belzte zuzeneko gelatina paperek ezin zuten 

azaleraren kalitatea imitatu, irudiaren kolorea, eta orokorrean kolodioi 

matearen itxura. Azkenik merkatuaren zati handiaz jabetu ziren 1890eko 

hamarkadaren erdialdean, albumina paper eta belzte zuzeneko gelatina 

paperen gainetik gailenduz. Gelatina paper mateak produzitu egin ziren, baina 

eskaintzen zuten azalera matea kolodioi matea baino mateagoa zen, agente 

mateak gehitu behar zitzaizkiolako (arroz almidoi eta goma laka bezala) 

emultsioari (Reilly, 1986:13). 
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2.1.7. Errebelatzeko bromuro-paperak, 1885-1900 

 

1880ko hamarkadaren erdialdean errebelatzeko paperak agertu ziren. Kopia 

hauek zuten emultsio sentikorra plaka lehorrek zuten antzekoa zen. 

Aurrerakuntzei esker, oso sentikorrak ziren gelatina emultsioak lortu ziren. Lehen 

paper mota hauek, 1885-1895 bitartean erabilitakoak, ez zuten barita geruzarik 

eta batez ere, handitzeak egiteko eta dokumentuak erreproduzitzeko erabili 

ziren. Geroago, batzuk kenduta, barita geruza izango zuten eta azalera matea 

eta distiratsua eskaintzen zituzten. 

Nahiz eta bromuro paperak arrakasta komertziala izan XIX. mendean zehar, 

erabilera nahiko mugatua zuen amateurren artean, batez ere handitzeak 

egiteko erabiliz. Kopia hauen tonua beltz neutroa zen eta irudiaren 

egonkortasuna albuminarena baino hobea. 

 

 

2.1.8. Errebelatu arineko paperak, 1890eko hamarkadatik 

aurrera 

 

Errebelatzailearen abantaila belzte zuzenaren aurrean izugarria izan zen, eta 

1905. urte inguruan errebelatu arineko paperak belzte zuzenekoak gainditu 

zituzten. Bere kostu baxuak (inolako metal preziaturik behar ez zelako biratzeko) 

eta azkartasunak produkzio fidagarria eskaintzen zuten. Gainera, amateur asko 

erakarri zituen ez zelako egun argirik behar. 

1890eko hamarkadan zehar errebelatu astiroko paper ugari agertu ziren eta 

urte batzuk lehenago bromuro paperak baino jende gehiago erakarri zuten. 

Astiro, kontaktu arineko errebelatzeko paperak ezagunak egin ziren, gaslight 

paperak bezala, bi argi motatan jarri zitezkeelako: argi naturalean eta gas 

bidezko argitzaileetan. Errebelatu moteleko paperen tonuak beltz-gris epeletik 
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beltz-urdin hotzera bitartean bariatzen zuen. Paper hauek zilar kloruroa edo zilar 

kloro-bromurozko gelatina emultsioak erabiltzen zituzten barita-paper gainean. 

Azalera leuna eta distiratsuak zituzten. Paper hauen salmenta asko igo zen XIX. 

mendeko azken 3-4 urteetan, amateurren kopuruaren gorakadarengatik. 

 

 
2.8. irudia: Zilar kopiak errebelatzeko (DOP) prozesuaren deskribapena (Reilly, 1986:3). 
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2.2. ARGAZKI KOLOREZTATUEN TESTUINGURU HISTORIKOA ETA 
HURBILTZE MATERIALA 
 

Argazkigintzaren historian paper gaineko argazki-prozesuak deskribatu 

ondoren, argazki koloreztatuen gaian barrena joko dugu. Hala ere, aurrera 

egin baino lehen, zenbait azalpen aurreratuko ditugu segidan zehatzago 

landuko diren atalen sarrera gisa.  

XX. mendera arte, koloretako argazkiak agertu arte, argazkiak irudi zuri-beltzak 

ziren. Nahiz eta 1861ean lehen koloretako argazkia agertu zen1, benetako 

dirutza gastatu zen prozesua komertzialki lantzeko baina ezinezkoa izan zen 

(Coe, 1978:6). Horregatik eta beste zenbait arrazoirengatik (muga teknikoak, 

gizakiaren akatsak, etab.) argazki zuri-beltzak aparteko materialekin landu ziren 

ukituz eta koloreztatuz. Bien arteko ezberdintasuna batzuetan ez da argia 

baina 1.2.1. atalean argituko dugu. 

Isidoro Coloma Martin-ek La forma fotográfica liburuan azaltzen duenez 

koloretako argazki-kopien bilaketa etengabea izan zen: 

 

“…la percepción de los colores en fotografía polícroma puede basarse 
en esa misma correspondencia colores-foto, colores-naturaleza. Esto 
explica los intentos desde el mismo momento de su invención de hacer 
de la fotografía una imagen en color. Primero «virando», después 
coloreando a mano sobre el positivo, más tarde con las tricomías de 
Lumiere y Cajal, para terminar con la película negativa en color” 
(Coloma, 1986:66-67). 

 

Argazkiak koloreztatzea zerbait arrunta zela ikusiko dugu. Argazkilariek edo 

beraien laguntzaileek egiten zuten argazkiei bizitasun handiago emateko 

asmoz. Estudio handiek aldiz, artista profesionalak zituzten argazkiak gainetik 

margotzeko. Artisten lanaren bitartez argazki-kopiek akuarela- edo olio-

                                                 

1 Koloretako lehen argazki iraunkorra 1861. urtean egin zen. James Clerk Maxwell-ek Londresen 
aurkeztu zuen sistema aditiboa koloretako argazkiak egiteko eta trikomia izena jaso zuen.  
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pinturaren itxura hartzen zuten. Beste batzuetan ordea, bakarrik xehetasun 

txikiak ukitu edo koloreztatzen zituzten: bitxiak, masailak edo loreak2. Hortaz, 

helburuaren arabera (irudien kontrasteak handitzea, irudien desagertzearen 

aurkako neurri moduan, zenbait akats estaltzea, etab.) koloreztatze maila 

ezberdinak zeuden. 

 

 

 

 

2.9. irudia: Albumina-kopia kolore ukituekin: masailetan, ezpainetan eta 
emakumearen lazoan. 

 

Euskarriei dagokienez argazkiak euskarri askoren gainean ekoitzi ziren. 

Argazkigintzaren hasieratik metal eta beira xaflak izan ziren argazki-irudien 

oinarri. Aldi berean, paper gaineko negatibo eta kopiak ere agertu ziren. Ez-

ohikoak ziren beste euskarri batzuk ere erabili ziren: bolia, portzelana, oihala 

(mihise edo beste oihal batzuk, zeta bezala) eta abar. Horren guztiaren lekuko 

asko geratzen dira, baina aipatutako guztien artean papera izan zen gehien 

erabilitako euskarria, baita koloreztatzeko eskaintzen zituen ezaugarriengatik 

                                                 

2 About Hand Colouring, http://users.sa.chariot.net.au/~rjnoye/Colorist/Clst_mai.htm, [Kontsulta 
data: 2005-10-19]. 
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gehien erabili zena ere. Laurent-ek, 1856an jadanik argitaratu zuen liburuan 

paper gaineko irudiak dagerrotipoenak baino hobeak zirela esaten zuen. 

Horretaz gain, guk zera gehitu nahi dugu: papera koloreztatzea Dagerrotipoa 

koloreztatzea baino errazagoa zela.  

Arte tradizionalak paper gaineko artelanak ekoizten zituen, eta beraz, artistek 

teknika eta materialak ezagutzen zituzten. Akuarelistei adibidez, hurbila egiten 

zitzaien gatz-paperak margotzea. Koloreztatzaileak beraz, kontuan izan behar 

zituen horiek guztiak eta artisten lan modu berak hartu zituzten (teknikak, 

pigmentu berberak, etab.) aurrerago ikusiko dugunez (Henisch, 1996:54). 

Le Heart-ek, 1923an egindako hausnarketa biltzen dugu hemen. Egilearen 

arabera argazkien koloreztatze eta tindaketa ez zen denbora pasa soila, arte 

komertziala baizik. Bere ustez, sormenaren oinarriak marrazketa eta pintura 

zirenez argazkiak lan artistikoen oinarritzat (hots, sormena) zituen. Bestetik, 

kontuan izango dugu oraindik 1923. inguruan koloretako argazkiak ez zeudela 

oso garatutarik eta oraindik koloretako argazkien produkzioan hutsartea 

existitzen zela. 

Bestalde, hurbiltze materialari dagokionez, kontuan izango dugu sasoi 

bakoitzean lantzen ziren prozesu eta formatuak askotarikoak izan zirela. 

Hobekuntza teknikoak eman ziren eta horien artean tamaina handiko 

erretratuak (1860ko hamarkadatik aurrera handigailuaren erabilerarekin) 

agertu ziren. Handitutako argazkiak modan jarri ziren beraz. Kartoi edo egur 

xafla edota mihisean itsatsi eta bastidorean muntatzen ziren, gero olio-kolore, 

akuarela eta klarionak erabiltzen ziren pintura lan bihurtzeko. Erretratu hauek 

ezagunak egin ziren zeren esku hutsez egiten ziren marrazkiak baino 

merkeagoak eta denbora laburragoan egiten baitziren. Gainera 

antzekotasuna eta errealismoa lortzea besteetan baino errazagoa zen. 

Argazki-prozesuen garapena eman zen heinean, koloreztatze prozesuak ere 

bilakatu ziren. Erabilitakoen artean ikatz-ziria, pastelak, akuarelak eta olio-

pinturak zeuden. Argazkilariek batzuk hobesten zituzten eta bakoitza erabiltzeko 

moduan joera ezberdinak zeuden. Akuarela, adibidez, paper gaineko kopia 
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arruntetan erabiltzen zen; ikatz-ziria handitutako kopietan. Olioz koloreztatutako 

argazkien kasuan, sarritan, papera bastidore edo mihisea gainean muntatzen 

zen pintura-lanaren itxura jaso zezan.  

Erabilitako materialez gain, koloreztatutako argazkien artean, askok oso 

akabera maila ezberdinak zituzten. Akabera hori koloreztatzailearen formazio 

artistiko eta abileziaren araberakoa zen alde batetik, eta argazki-irudiaren 

estaltze mailaren araberakoa bestetik.  

“La habilidad en la iluminación y el retoque de las fotografías —tanto 
negativos como positivos— era una de las bazas de los grandes estudios 
de retrato en el siglo XIX, incluso una de las atracciones de las salas 
donde esperaban los clientes antes de entrar a retratarse” (García, 
2006:323).  

 

 

  
2.10. eta 2.11. irudiak: Bata (ezkerra) tintaz koloreztatutako kopia eta bestea (eskuina) 
akuarelaz koloreztatutako albumina-kopia. Agerikoa da bien arteko koloreztatzearen 
kalitatea oso ezberdina dela. 
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Argazki berberak, koloreztatzailearen arabera, oso emaitza ezberdinak 

eskaintzen zituen. Zenbait kasutan, argazkiaren koloreztatze maila 

handiarengatik argazki-irudia ezin da antzeman, guztiz estalirik dagoelako. 

Besteetan, koloreztatutako kopia kalitate oneko pintura ez izan arren, 

familiarentzat ia balio bera zuen eta adeitasunez hartzen zuten.  

 

  
2.12. eta 2.13. irudiak: Irudi berberak koloreztatzearen arabera oso itxura ezberdina 
jasotzen du. Kasu honetan, Veneziako bista berdina da eta argazki bakoitzak duen 
koloreztatzeak erabat aldentzen ditu.  

 

Jarraian, koloreztatzearen kontzeptua definituko dugu eta bere jatorria eta 

inguruko jarrerak aztertuko ditugu. Ondoren, aipatutako hurbiltze materiala 

egingo dugu argazki-prozesu eta prozedura artistikoak azalduz. 
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2.2.1. Koloreztatze kontzeptuaren definizioa eta mugatzea 

 

Argazki koloreztatuei buruz hitz egitean zenbait kontzeptu argitzea beharrezkoa 

da lanaren bilakaera ulertu ahal izateko. Hizkuntzaren arabera argazki 

koloreztatuak izendatzeko era ezberdinak daude. Ingelesez, retouched, 

colo(u)red, (hand-) painted edota overpainted terminoak erabiltzen dira. 

Frantsesez, retouchée, rehaussée, colorie eta peinte erabiltzen dira. 

Gaztelaniaz retocado, iluminado, coloreado eta pintado eta euskaraz, ukitu, 

koloreztatu eta margotu erabiltzen ditugu.  

Hizkuntza guztietan ukitzeak duen zentzua berdina da. Hala ere, argazkien 

ukitzea eta koloreztatzearen arteko ezberdintasuna definituko dugu lehenik. 

Lan honen ardatza argazki koloreztatuak dira baina, koloreztatze eta ukitze 

terminoak nahasteko arriskuaren aurrean, bien arteko ezberdintasuna azaltzea 

abiapuntutzat hartuko dugu.  

Argazki baten ukitzea, ukiera edo ukidura, modu zehatz eta mugatuan egiten 

den hobekuntza, zuzenketa edo aldaketa da. Argazkigintzan aldaketa fisiko 

hori, bai negatiboan, bai kopian egin daiteke. Henischen arabera, jarduera 

hau 1841. urtean Henry Collenek asmatu zuen. Horrek ondorioz zera adierazten 

du: ia lehen argazki-prozesuen hasieratik hobekuntzak egiteko beharra ikusten 

zutela.  

Garaiko animo baten hitzez, oso arraroa zen argazki erretratu batek ukituren 

baten beharrik ez izatea. Eta, batez ere, handitzeen kasuetan ohikoa zen 

(Anonimoa, 1870b:44).  

Ukitzearen barnean oso ezberdina da negatiboa edo positiboa ukitzea. 

Negatibo bat ukitzen denean existitzen den irudi bakarra aldatzen da eta 

bertatik egingo diren kopia guztiak irudi berdinak izango dira. Negatiboaren 

ukitzea bi arrazoiengatik egiten zen: prozesuaren edo argazkilariaren akatsak 

zuzendu edo estaltzeko, eta bestetik, gaiaren edo figuraren berezko akatsak 

estaltzeko.  
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2.14. irudia: Negatiboen ukituak kopietan nabaritzen dira sarritan. Kasu 
honetan negatiboaren ukitzea asko nabaritzen da modeloaren gerrian 
gorputza fintzeko asmoz burutu dena. 

 

Kopia bat ukitu edo koloreztatzeak ez zuen negatiboan eraginik eta negatibo 

berberetik egindako kopia gehiago aurki ditzakegu itxura ezberdinekin. 

Horregatik, kolekzio edo artxiboetan ukitutako kopia bat aurki daiteke akats txiki 

bat zuzentzeko asmoz egina, beste kopia batek, aldiz, ez du zertan ezer ukiturik 

izango, beste batek ukitu batzuk eginda izango ditu zenbait ezaugarri 

nabarmentzeko eta beste bat guztiz koloreztatua egon daiteke. Horregatik, 

Henischek dio: 

“In the end, the boderline between remedial retouching (eliminating 
blemishes) and full-blown overpainting (adding imaginative 
embellishments) was never defined nor, indeed, were there any calls for 
such a definition; photographers thrived on the ambiguity...” (Henisch, 
1996:53-54). 
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2.15. eta 2.16. irudiak: Kasu hauetan argazki kopien ukitzea zabala ikus daiteke. Baina hain 
handia izan da landutako azalera azkenean koloreztatze eta ukitzearen erdibideko lanak 
bilakatu direla.  

 

Dunmorek The Photographic Timesean 1890ean argitaratu zuen artikuluan 

argazkien ukitzeak ekar zezakeen eztabaidaz aritzen da. Paradoxa: 

batzuentzat ukitzeak argazkiak galdu eta kalitatea gutxitu egiten zuela, 

negatiboa ukitzeak aldiz kopia perfektua lortzea laguntzen zuela kalitaterik 

galdu gabe (Henisch, 1996:56-57). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17. irudia: Argazki-estudioa. 
Argazkiak ukitzeko mahaia 
estudioen ezinbesteko aparatua 
zen. 
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Argazki baten koloreztatzea, margotzea, kolorea eman edo jartzea, argazki 

bat kolorez hornitzeari deritzo, dagoen irudia beti zuzentzeko asmorik izan 

gabe. Arestian aipatu dugun legez, hizkuntzek bere adierak dituzte; ingelesezko 

coloured, hand-painted edo overpainted hitzak erabiltzen dira. Kasu honetan, 

overpainted terminoa erabiltzen duten egileek argazkia gainetik margotuta 

dagoela nabarmendu nahi dutela ondorioztatzen dugu. Eta suposizioetan 

jarraituz koloreztatze horretan argazkia kolorez estalita dagoela ere azpimarratu 

nahi dutela dirudi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.18. eta 2.19. irudiak: “Left: A pair of 
heavily overpainted cartes de visite 
from Saul Solomon's Adelaide School 
of Photography. Some of the paint 
has fallen from the gentleman's 
shirt.”3 Koloreztatutako bisita-txartel 
bi. Haiei buruzko aipuan overpaint 
terminoa irakur dezakegu. Kasu 
bietan koloreztatzeak argazki-irudia 
estaltzen du. 

 

Frantsesez, colorie eta peintez gain, koloreztatutako argazkientzat rehaussée 

adjektiboa erabiltzen da ere argazki-irudia liraindu eta indartzeko zentzuarekin. 

Gaztelaniaz, iluminar terminoa ere erabiltzen da sarritan. Aditz hauek duten 

zentzu eta esanahi positiboa argia da: edertzea hain zuzen.  

Argazki koloreztatuak izendatzeko hizkuntzek erabil ditzaketen terminoak zein 

direla ere, argazki koloreztatuak lan indibidualak dira azken batean. Eskuz 

margotutako argazki-irudi errepikaezinak dira. Horregatik, ez ditugu inoiz argazki 

                                                 

3 http://www.artgallery.sa.gov.au/noye/Colorist/Clst_mai.htm  
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koloreztatu bi berdinak ikusiko, ezta argazkigintzaren garai komertzialenetan 

ere4. Horretaz guztiaz gainera, koloreztatzea bultzatzen zuten arrazoiak oso 

ugariak izan zitezkeen (aurrerago aztertuko dugun bezala) eta argazkia 

koloreztatzearen izaeran eragina zuzena zuten.  

 
2.20. eta 2.21. irudiak: Nahiz eta bi postal hauek ia berdinak 
diruditen eta koloreztatzea plantillarekin egin den, koloreztatzea ez 
da berdina. Kolore guztiak ez daude intentsitate berean eta argazki 
kopiek ere tonu intentsitate ezberdinak dituzte.  

 

Argazkiak ukitzeko eta koloreztatzeko material artistiko berberak erabili ziren 

arren (akuarelak, tintak, etab.) lortutako irudiek helburu ezberdinak zituzten. 

Koloreztatzean argazkiaren itxura aldatzen zen, agerikoa zen kolorearen 

presentzia. Ukitzean aldiz, argazki itxura ahalik eta gehien mantentzen saiatzen 

ziren, irudiaren tonuak imitatzen zituzten koloreak erabiliz: “La pintura y la 

fotografía deben brillar por sí solas aunque reconocemos la conveniencia de 

que en ciertos casos presten mutuo auxilio” (Fontanella, 1981:163).  

                                                 

4 Bisita-txartelak eta posta-txartelen sasoietan kopia ugari produzitu ziren eta ohikoa zen 
koloreztatzea. Hala ere, eskuz burututako lana izanez, inoiz ez zen kolore kantitate berbera 
aplikatzen.  
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Baina erretratuak ukitu eta bere akabera lantzeak, azkenean pintura arlora 

hurbiltzen zituen nahitaez. Argazkiak erretratu artistiko baten itxura har zezan, 

asko saiatzen ziren. Maiz azken emaitza oso arraroa zen, pigmentuak aplikaturik 

zituen argazki xumea baino ez. Zenbaitetan pintatutako argazkiak 

erakusketetan onartzen zituzten eta horrek nahastea sortzen zuen argazkilarien 

artean. Hala ere, nahiz eta onartu ez ziren maila berean sartzen, 

Argazkigintzaren esparruan beste kategoria bat okupatzen zuten (Feilner, 

1880:151-152). 

Ukitze eta koloreztatzearen arteko ezberdintasuna argitu ondoren, beste puntu 

bat aztertuko dugu. Argazkiak koloreztatu ondoren zuri-beltzeko irudi 

monokromatikoak izaten jarrai zezaketen ala kolorez hornituriko irudiak. Hau da, 

koloreztatzeak irudi monokromatikoak edo polikromoak sor zitzakeen. 

Horregatik, oso garrantzitsua deritzogu koloreztatze monokromo eta 

polikromoaren arteko ezberdintasuna ezartzea eta argitzea atal honetan. 

Monokromo termino berak dioen moduan, edozein prozedura artistiko kolore 

bakarrean aplikatzea esan nahi du. Kasu honetan, argazki-irudiaz gain, 

erabilitako prozedura artistikoak ere kolore bakarrean erabiltzean datza: ikatz-

ziria, pastel beltzak, grafitoa, txinatar tinta, etab. 

Polikromo terminoak kolore bat baino gehiagoren erabilera adierazten du, 

kolore ezberdinetako pigmentu eta koloratzaileak erabiliz. 
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2.22. irudia: Lau gazteren taldea. 
Argazki koloreztatua, Moline eta 
Albareda, 1859. urtean egina. Miguel 
de Palau Puig bilduma 
(Fontanella,1981:167). 

 

Koloreztatzean kolore bakarra edo hainbat kolore erabiltzeaz gain, beste 

ezaugarri batek eragin handia zuen bere izaeran. Argazkiak irudi zuri-beltzak 

ziren. XIX. mendeko argazki-prozesuak monokromoak ziren. Baina, argazki-

prozesu bakoitzean erabilitako material sentikorraren arabera eta erabilitako 

errebelatu sistema eta eragileen arabera, argazki monokromoaren tonua 

ezberdina zen. Horrenbestez, kopiaren tonuak eragin handia zuen 

koloreztatzean. 

Aipatutako termino hauen guztien ulertzea oso garrantzitsua da argazki 

koloreztatuei buruz ari garenean, argi gera dadin zer adierazi nahi dugun 

termino honekin.  

 

 

 

 



2. Atala   Argazki koloreztatuen testuinguru historikoa 

 60

2.2.2. Argazkiak koloreztatzearen jatorria 

 

Aurreko atalean ukitzeak eta koloreztatzeak helburu eta emaitza ezberdinak 

zituztela esan dugu. Baina, nahiz eta kontrajarri dirudien, aldi berean tresna eta 

material berberak erabiltzen zituzten bata zein bestea burutzeko. 

Argazkigintzaren lehenengo garaietan, oraindik erratzea erraza zela eta zuri-

beltzeko irudiak arraroak egiten zirela kontuan hartuz, ohikoa zen kolorezko 

ukituak ematea edo akatsak zuzentzea. Gaur egun, gure eskuetara heltzen 

zaizkigun argazkiak oso ukitu eta trazu nabarmenak dituzte. Kopiaren sorreratik 

akatsak zuzentzeko edo ezaugarriak indartzeko erabili ziren material horiek, 

egun agerian geratzen dira argazki-irudiaren zilar dentsitatea gutxitu delako. 

Irudiaren koloregabetzeak, ukitu eta koloreztatuko argazkien egungo itxura 

ulertzea zailtzen du, baina XIX. mendean beste motatako harrera izan zuten 

jarduera hauek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.23. irudia: Argazki-irudia koloregabetu 
denez agerian geratu dira sasoian 
egindako ukitzeak. 
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Lehen argazki prozesuaren sarreratik 1839. urtean kolorerik gabeko argazki 

monokromoen bizitasun faltarengatik kolorea gehitzen hasi ziren. 1839. urtean 

agertutako bi argazki prozesuetatik Talbotena zen koloreztatzeko errazena. 

Irudi-fotogenikoaren prozesuak paper orri sentikorrak erabiltzen zituen, denbora 

luzez kameran argitan eduki eta negatiboak sortzen ziren. Gero paperen kopia 

positiboak egiten ziren. 1840an sortzen ziren gatz-paper horiexek akuarelaz eta 

olio-kolore gardenez ondo koloreztatzen ziren. 1843tik Talbotek Reading herrian 

eta  Londresen zuen argazki dendetan, Nicholas Hennermann bere 

laguntzaileak, gatz-paper koloreztatuak saltzen zituen, bai erretratuak baita 

paisaiak ere. Hala ere, Talboti antza, ez zitzaizkion asko gustatzen (Coe, 1978:8).  

Bezeroen jarrera oso ezberdina zen ukitu eta koloreztatzearen aurrean eta 

batzuetan erdibidean geratzen zen esku-hartzea zela ikusiko dugu. Ukitua 

negatiboan eta kopietan gertatutako akatsak konpontzeko egiten zen 

kasuetan argazkilariak zuen errua zuzenean. Baina bezeroek ere, oso harro ez 

zeuden ezaugarriak izanez gero, argazkilaria eta bere artean hitz egiten zuten 

akordio batera heltzeko. Halako kasuetan, koloreztatzeak beste zentzu bat 

zuen askotan, helburua ez zen beti pintura-lana sortzea. 

1858. urteko lan anonimo batean irakur dezakegun moduan, kameraren bidez 

objektuak bere kolore naturaletan erreprodukzioak lortzea askoren arreta jaso 

zuen arren, ez zuen emaitzarik lortu. Erretratuak egitean, akabera dotorea eta 

bizitasuna emateko, artisten lana beharrezkoa ikusten zuten askok, lan bakar 

eta errepikaezin bihurtuz. 

Sarritan, argazkietan figura edo objektu bakar bat baino ez zen koloreztatzen 

gertakizun adierazgarriak nabarmentzeko, urtebetetzea bezala.  
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2.24. irudia: Aïvazovsky-ren argazkia (XIX. 
mendeko Armeniako pintore garrantzitsuena). 
Pintorea bere astoaren aurrean dago berak 
argazkian egindako gouachea begiratuz, 1888 
(CdA 646 ots. 2007).  

 

 

2.2.3. Koloreztatzearen inguruko jarrerak  

 

Hasierako sasoietan jadanik Argazkigintzak berak nolabaiteko gatazka ere sortu 

zuen ordura arte ezagutzen zen arte tradizionalean. Testuinguru berrian 

Argazkigintzak bere esparru propioa aldarrikatzen zuen bitartean, argazkiak 

koloreztatzearen jarduerak aurkako eta aldeko erreakzioak sortarazi zituen:  

“Desde que el medio fotográfico entró en escena se discutió si era una 
forma de representación con capacidad para expresar cualidades 
artísticas. Esta polémica afecto, sobre todo en el genero del retrato, ya 
que para imbuir a la imagen de la artisticidad que muchos le negaban, 
se realizaban una serie de operaciones que realmente enmascaraban 
su autentica identidad o capacidad expresiva” (Díaz, 2008:7). 

 

Argazkigintzaren arrakasta ekonomikoak askoren arreta bereganatu zuen, 

horien artean margolariena, grabatzaileena, litografoena eta beste askorena 

ere bai. Berehalako etekin edo ganantzia iturritzat ikusten zuten Argazkigintza 

baita artisten esparruan lekua egiteko bidetzat ere (López, 1999:58).  
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Argazkien koloreztatzea argazki-estudioek eskaintzen zuten zerbitzuetako bat 

bilakatu zen. Testuinguru horretan, Henischek ez zuen uste koloreztatzea herriko 

gustua baino ez asetzeko jarduera xumea zenik. Hainbat irudiri so eginez goi-

mailako gizarteko kideak irudikatzen zituztela agerikoa da. Horrek jarduera 

honek nolabaiteko prestigioa zuela adierazten du. 1860ko hamarkadatik 

aurrera bisita-txartelen eta albumina-kopien produkzioaren gorakadarekin, 

gizarteko kide horien koloreztatutako argazkien salmenta arrunta zen gainera. 

Hurrengo hamarkadetan txartelak ugaritu egin ziren eta jende arruntaren 

eskura jarri ziren. 

“Estaríamos más ante unas fotografías pintadas que ante unas 
miniaturas fotográficas. Se podría decir que en estos positivos primaba 
más lo pictórico que lo fotográfico, y normalmente el cliente era un 
personaje de la nobleza,  la aristocracia o la alta burguesía, que podía 
permitirse estos encargos” (Díaz, 2008:8-9). 

 

  
2.25. eta 2.26. irudia:. Koloreztatu ziren lehenengotariko argazkiak gizarteko goi-
mailako kideak izan ziren: militarrak, aristokrazia, burgesia, etab. 

 

Beste alde batetik, argazki-kopien bigarren mailako euskarriaren beharrak 

formatuak estandarizatzen lagundu zuen (albumina-kopientzat ezinbestekoa 

zen adibidez). Gehitutako euskarri sendoak ez zuen bakarrik balio irudiari 
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sendotasuna emateko, argazkilariari bere publizitatea jartzeko lekua eskaintzen 

zion, bai atzealdean baita aurrealdeko behealdean edo oin-irudian ere.  

Argazkilari asko eta asko ziren argazkien atzealdean olioz, akuarelaz eta 

crayonez koloreztatutako kopiak eskaintzen zituztenak.  

 

  

2.27. eta 2.28. irudiak: 1860-1900 bitarteko bisita-txartelen atzealdeak koloreztatzeko 
zerbitzua eskainiz. 

 

Sasoiko aldizkarietan argazkilari profesionalek erretratu koloreztatuak edo 

erretratu arruntak eskaintzen zituzten iragarkiak aurkitzea ere oso ohikoa da. 

Hona hemen Coek 1855eko Photographic Institution Londonetik jasotzen duen 

iragarkia. Bertan hurrengoa ikus daiteke: 
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2.29. irudia: Photographic Institution Londonetik jasotako iragarkia. Bertan 
ikus daiteke argazki arruntak zein argazki koloreztatuak eskaintzen zituztela 
argazki estudioek (Coe, 1978: 12). 

 

Fontanellak bere liburuan ere diona esandakoaren erakusgarri hartuko dugu:  

“En Barcelona la casa Fotografía Moderna anunciaba retratos al óleo y al 
carbón, y Emilio Morera, de la misma ciudad, no escondía nada respecto 
a sus procedimientos: “Especialidad en retratos al óleo sobre fotografías y 
tarjetas de visita”, por lo que cobraba ¨8 reales la primera¨ (se supone 
que menos por las siguientes, a base del mismo cliché). Reymundo y Cía, 
de Cádiz, era más ecléctico en sus métodos, pero aplicaba básicamente 
la misma estética a su arte fotográfico, anunciando retratos al carbón, al 
platino, al óleo y a la acuarela. Nal, Chicano y L. Hernández, también de 
Cádiz, anunciaban en la década de 1890 que ellos, igualmente, 
fabricaban ¨retratos pintados¨” (Fontanella, 1981:164).  

 

Baina nahiz eta argazki koloreztatuak ohikoak izan eta estudio askok eskaintzen 

zituzten, aurkako jarrera ere oso agerikoa zen.  

“Por más que el colorido artificial realce el valor de una fotografía 
agradando más a la vista, no brilla para el inteligente todo el trabajo de 
ambas cosas. Una fotografía por mala que sea resulta buena miniatura, y 
en este caso el mérito solo es debido al pintor. Una buena fotografía no 
debe en nuestro concepto miniarse, pues el pincel por hábil que sea, 
jamás dará el resultado que la luz por sí sola. Ni para el fotógrafo ni para 
el pintor, creemos conveniente esta clase de trabajos. El trabajo 
fotográfico queda cubierto y muchas veces desfigurado: por bien 
miniado que esté una fotografía, al fin solo es cuestión de colorido, pues 
la mayor o menor corrección del dibujo es debida a la cámara oscura.” 
Noticias sobre la historia de la fotografía Conde de Benazuza (8 de 
octubre 1859) La América, Vol. III, 15, Pág. 14.5 

 

                                                 

5 (Diaz, 2008:9). 
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Horrenbestez, koloreztatzearen jarduerak jarraitzailea adina aurkari izan zituela 

esango dugu. Argazkiak koloreztatzea argazkiak lurperatzea bezala definitzen 

zuten askok. Zenbait argazkilarik argazkia margotu ondoren argazki izateari 

uzten ziotela uste zuten. Askoren iritziz, argazkia akuarelaz koloreztatzen zenean 

bakarrik onargarria izan zitekeen argazki izaera bereizten uzten zuelako, itxura 

errealagoa emanez. Baina muga horretatik igaroz gero, argazkia suntsitu 

egiten zela uste zen. 

Feilner-ren ustetan, emaitza onak lortzeko argazkia akuarelekin koloreztatu 

behar zen. Koloreek kalitate onekoak izan behar zuten beraien iraunkortasuna 

ziurtatzeko. Arabiar gomarekin nahastuz koloreak gardenago eta distiratsuago 

egin zitezkeen eta horrela argazki-irudia errespetatu eta bere edertasuna 

areagotzen zen: “The colored photographs is not a painting. It is a work of 

original nature and it is a mistaken idea to destroy its original beauty” (Feilner, 

1880:150). 

 

 

2.2.4. Koloreztatzearen helburuak 

 

Argazkiak koloreztatzeak helburu ezberdinak zituela arestian aipatu dugu. 

Jarraian helburu horiek zeintzuk ziren banan-banan xehatuko ditugu argazkiak 

koloreztatzeko arrazoietara hurbiltzeko asmoz. Bildutako informazioa aztertuz 

(idatziko iturriak eta argazki originalak aztertu ondoren) zenbait ondoriotara 

heldu gara. Koloreztatzea bultzatzen zuten helburuen artean nagusiki lau ildo 

bereiz daitezkeela ikusi dugu: edertu eta errealago emateko, iraunkorrago 

bihurtzeko, zuzentzeko eta pintura lanak burutzeko. Koloreztatzeko teknika eta 

prozedura ugari erabili ziren bilatzen zen helburuaren arabera: ukitu txikiak 

egiteko, partzialki koloreztatzeko, ikatzez irudia indartzeko, etab. Egikaritzeko 

erabilitako prozeduren artean: tintak, prozedura lehorrak, akuarelak, tindagaiak 

(anilinak) eta olioak zeuden. 
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Hasierako argazkiak iraunkorrago bihurtzeko asmoarekin koloreztatu ziren. 

Lehen argazki-irudien desagertzeak argazkilariak irudien ezaugarri nagusiak 

ukitzera eramaten zituen: bazekiten argazkia desagertuko zela eta beraiek 

eskain zezaketen berme bakarra koloreztatzea zen. Oso gai garrantzitsua zen 

argazkien desagertzearen arazoa. Hainbestekoa Alberto printzeak arazoa 

aztertzeko batzordea eratu zuela zergatiak eta konponbideak aurkitzeko. Bien 

bitartean argazkilariek ez zuten bere produkzioa gelditu, baina arazo hori 

kontuan izanez, eskuz irudien ezaugarriak indartzen zituzten. Gaur egun ukituak 

gehiagozkoak ematen dute azpiko irudia desagertu delako. Desagertzearen 

arazoak bere garaian burututako ukituak egun nabarmenegiak dira gehiegizko 

protagonismoa hartuz (Henisch, 1996:11-12, 58). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.30. irudia: Akuarelaz koloreztatutako gatz-
kopia. Ez da argazki-irudiaren ia arrastorik 
geratzen baina koloreztatuta dagoenez ez da 
irudia galdu. 

 

Edertzeko helburuari ekinez, kontuan hartzekoa da 1859. urtean Benazuzako 

kondeak egiten zion erreferentzia Reigón, Corro eta beste margolariei esanez 

“que han contribuido infinitas veces a que sus preciosas miniaturas realcen y 

den valor a pruebas fotográficas”, La América, 1859ko urriaren 8a (López, 

1999:276). 

Bizitasuna emateko helburuarekin zuri-beltzeko irudiak koloreztatzea ez da 

gauza berria, Erdi Aroko eta Errenazimentuko grabatuetan ere egiten zen 
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ohitura zela ikus dezakegu. Koloreztatzea eta, aldi berean, horrek eman 

ziezaiokeen balioa ez zen hain gauza berria. Grabatuak ere koloreztatzea 

herrialde askotan nahiko arrunta zen, Susan Dackemanen liburuak erakusten 

digun legez. Bere ustez koloreztatzea grabatuari bereizgarritasuna ematen zion.  

Bezeroen eskaerak asetzeko Ruggles-ek argi zuen argazkietan argazkilariek 

kolorezko ukituak egiten zituztela, masaila, ezpain, hondo eta urrezko eta harri 

preziatuzko bitxiak nabarmentzeko eta errealismo gehiago emateko (Ruggles, 

1985). 

Argazkiei bizitasuna emateko eta naturako koloreetara hurbiltzeko Joé-k argi 

zuen argazkien koloreztatzea ezinbestekoa zela: 

“All readers of photographic literature are cognizant of the attempts 
that have been made to reproduce pictures direct in natural colors. No 
matter how satisfied the experimenters may be with the results of their 
labors, the fact remains that, as yet, these results are not of practical 
value. If a colored photograph is wanted, the professional photographer 
must have recourse to brush and color in order to imitate Nature” (Joé, 
1894:201). 

 

Burnet-en iritziz koloreak izaera errealagoa ematen zien argazkiei, argi ilunak 

baino gehiago, eta kolorearen kudeaketa zentzudunaren bitartez, emaitza oso 

atseginak eta erakargarriak lortzen zirela (Henisch, 1996:58). 

Errealismo gehiago lortzeko koloreztatzea justifika zezakeen helburu bakarra, 

Lock-en iritziz, naturarekiko antzekotasuna gehitzea eta hobetzea zen. 

Horretarako kolore gardenak erabiltzea zen bide bakarra, eta kolore hauts, 

klarion edo olioa baztertuz. Argazki perfektu bat kolore opakuekin zikindu 

egiten zela zioen. Talbotipoek bere fintasuna kontserba zezaten, akabera 

kolore gardenekin burutzea baino ez zegoen. 

“The object in coloring a photograph is to make it more like nature and 
not less so. Flesh should be like flesh, eyes like eyes, satin like satin, and 
cloth like cloth” (Lock, 1855:111). 
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2.31. eta 2.32. irudiak: Argazki berbera koloreztaturik edo koloreztatuta gabe ez du 
zerikusirik. Kasu honetan ikus daiteke koloreak bizitasuna eman diola, batez ere 
uniformea edertzeko edota goraipatzeko.  

 

Baina ez ziren tamaina txikiko txartelak bereziki koloreztatuko zirenak, tamaina 

handikoak baizik, prezio altuagoa zuten horiek, argazkilariaren edo 

koloreztatzailearen esku-hartzea zuten horiek: 

“La moda de estas fotografías de gran formato coloreadas que se 
produjo en la década de los años sesenta pronto se vería superada, ya 
que se vio rápidamente que la imagen fotográfica alcanzaba todo su 
valor, tanto estético como desde el punto de vista de su fidelidad con la 
realidad, sin tener que ser iluminada, sino simplemente retocada” (Díaz, 
2008:8-9). 

 

Argazki koloreztatuak pintura-lanak bilakatzeko garaiko beste egileek diote 

pintura beti izan zela estimatua, eta argazkigintza hain popular bihurtu zenetik, 

argazki koloreztatuak bolizko miniaturak ordezkatu zituztela. Plain Instructions for 

Colouring Photographs in Water Colours and India Ink: Embracing Full Directions 

for Colouring Photographs, Engravings, Lithographs, etc., by the Grecian 

Process, with a Palette of Flesh Tints, and Notes of Explanation eskuliburuan, 

miniaturgileen teknikak zituzten erreferentzi puntu argazkiak koloreztatzeko 

(Simons, 1857). 
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Miniaturgile askok zuzenean erretratuak paper gaineko argazkien gainetik 

margotzen zituzten. Koloreztatutako argazki-miniatura hauek tradiziozko 

miniaturak ziruditen, baina argazki-irudiak eskaintzen zuen aparteko 

laguntzaren lekukotasuna estaltzeko, sarritan oso kargatuak eta leuntasun 

gabeko irudiak izaten bukatzen zuten. Azkenean emaitza benetako miniatura 

baten bereizgarri egiten zutenaren aurkakoa zen.  

1856an koloreztatzearen aldekoa zen Rintoul-en arabera, itzal batzuk baino ez 

koloreztaturik zituzten argazkiek publikoarentzat politak ziruditen. Baina Artearen 

ikuspegitik ikusita, miniaturen mailara heldu edo hurbildu behar ziren, zuten 

argazki itxura guztiz galdu arte. Bere iritziz, Argazki bat koloreztatzea ez zen 

bakarrik haragia eta zenbait itzalen gainean urkolore batzuk ematea, itzalak, 

erdi tintak eta behar zena haragiaren gainetik margotzea baizik (Rintoul, 

1856:19). 

 

 
2.33. irudia: Koloreztatzeak argazkia estali du eta 
argazkiaren izaera galdu da. 

 



2. Atala   Argazki koloreztatuen testuinguru historikoa 

 71

Paper gaineko positiboen garapenak maila altua lortu zuenean Espainian 

1870eko hamarkadan, gairako erretratu askok koloreztatuak izan ziren pintura, 

eta batez ere, miniaturen antza har zezaten. Askotan komentatu izan da 

argazkigintzak miniaturaren heriotza ekarri zuela baina miniaturak betetzen 

zuen helburua ez zen desagertu, garatu baizik; zabaldu eta argazkigintzarekin 

teknikoki hobetu egin zen.  

“Hay que reconocer – escribió Claudet, en 1865- que hay artes que 
están en proceso de desaparición, y que es la fotografía la que les ha 
dado la puntilla.¿Por qué no hay ya miniaturistas? Por la sencillísima 
razón de que, en lugar de retratos más o menos parecidos, la fotografía 
les da una exactitud que, cuando menos, agrada al corazón y llena de 
satisfacción la memoria”. De hecho, la auténtica víctima de la 
fotografía no fue la pintura de paisaje o la de género, sino el retrato en 
miniatura, que había sido una de las más lucrativas especialidades de 
los pintores” (Lopez, 1999:51-52).  

 

Horregatik, hobeto uler dezakegu zergatik miniaturgile asko argazkilaritzara 

birmoldatu ziren. Izatez, argazkigintzak ez zituen miniaturgileak lanik gabe utzi, 

baizik eta lehenak izan ziren teknika berriak erretratatzeko espezialitateari 

eskaintzen zionaz jabetzen. Lehenengo argazkilari hauek miniaturgile eta 

argazkilariak bezala iragartzen zituzten haien buruak, haien lanari ezaugarri 

artistikoak egotziz. Kasu batzuetan horrela zen arren, bi tekniken profesionalak 

kontsideratzen ziren. Aurrerago ez zuten horrela haien buruen berri eman 

beharrik eta haien lanei hurrengo terminoak ematen zizkieten: “Fotografia 

Artística” edo “Arte Fotográfico” (Diaz, 2008:7-8). 

“En su tenaz competencia con la miniatura, el daguerrotipo contaba 
con su cualidad de espejo fidedigno del modelo […] en unos momentos 
en los que se pretendía era la mayor fidelidad en la representación. En 
este sentido, el daguerrotipo  aventajaba decididamente al retrato en 
miniatura al tiempo que, dado su precio – sensiblemente inferior-, se 
convertía en un objeto accesible a los miembros de la emergente 
burguesía” (López, 1999:51-52).  

 

Klary-k zioen argazki kopia monokromoak pintura atsegingarrietan 

transformatzeko, koloreztatzaileek artistek erabiltzen zituzten medioen bitartez 

lortzeko aukera zutela (Klary, 1888:V). Olio-pintura izateko zuzenduta zegoen 
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argazki kopia, zilar-gatz edo beste gatz motaren batez egindakoa, koloreak 

aplikatzeko oinarria zen Klaryrentzat. Bere ezaugarri guztietan artista batek egin 

lezakeen lanaren itxura izan behar zuen, baina era berean, irudiaren 

ezaugarriak eta modeloaren argiztapena, argazki estudioaren menpe egongo 

ziren (Klary, 1888:97). 

“La nature des substances employées dans la peinture à huile rend les 
surfaces un peu rudes. Il y a cependant des cas où certains artistes ont 
acquis par la pratique une si grande desxtérité dans l´exécution que nous 
pourrons remarquer et appreécier quelquefois certaines photographies 
peintes à l´huile, présentant toutes les finesses, toutes les touches délicates 
qu´on admire dans les miniatures sur ivoire” (Klary, 1888:84). 

 

Hasluck-ek 1905ean esaten zuen: “in many cases, the print is used merely as a 

basis for artistic work” (Hasluck, 1905:325). Eta Ayres-ek: “An artist who is able to 

paint a portrait in opaque oils colours requires no photographic basis. The 

advantage of using such a basis is merely in saving of time” (Ayres, 1878)6. 

Azken batean argazkiak pinturaren oinarritzat hartzen zuten lana aurreratzeko 

asmorekin. 

Garaiko artista batek pintatuz gero, lan beraren ospea igo eta ziurtatzen zuen. 

Gainera, handitutako argazkia izanez, antzekotasuna lortzeko aukera asko 

handitzen zen. Ziurra denez, argazki-estudioan kontu hauek guztiak 

langilearekin eztabaidatzen ziren baina gero honen figura ahaztu egiten zen 

azken emaitza pintura-lantzat soilik hartuz (Henisch, 1996:156).  

“Así lo supo ver tempranamente un aficionado a la fotografía que 
señaló la siguiente apreciación en la revista La América el 8 de octubre 
de 1859: «Entre los artistas distinguidos que más se señalan entre 
nosotros… no debemos olvidar al Sr. Dr. Herbert, que es no solo un buen 
fotógrafo, sino un escelente pintor, rivalizando sus obras con los mejores 
vistos. Los señores Reigon, Corro y otros, también distinguidos pintores, 
han contribuido infinitas veces á que sus preciosas miniaturas realcen y 
den valor a pruebas fotográficas” (sic.)” (Díaz, 2008:8-9). 

 

 

                                                 

6 (Henisch, 1994:93) 
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2.34. irudia: Argazki koloreztatua, Kaulak 
argazkilaria eta Isidro Gamonal 
koloreztatzailea, c.1900. Juan Maria 
Ardizone Cánovas del Castillo bilduma 
(Lopez, 1989:52). Argazkia pintura-lana 
egiteko oinarri gisa erabili da. 

 

Olio-koloreak erabiltzen zirenean helburua ez zen argazkiaren iraupena 

ziurtatzea, ezta hobetzea ere, arte objektu ezberdina sortzea baizik. Azken 

emaitza pintura lana izango zen eta egileak edo artistak, lana argazki baten 

gainean egina zegoela gorde egiten zuen. Askotan sekretua zen, artistaren 

sekretua edota jabearena. Oso gutxitan errebelatzen zuten, lanaren balioa ez 

gutxiesteko (Henisch, 1994: 94-95). Bezeroen ustetan, pintoreak gustu ona 

bazuen, argazki bat oinarri izanda azken emaitzaren arrakasta ia ziurtatua 

zegoen. Baina margotzean, margolariek sarritan ez zituzten argazkiaren 

irizpideak onartzen eta beraiek nahi zutena egiten zuten. Besteetan, estudioko 

argazki-kopia arrunt bati koloreztatzaileak hondoa eta zenbait elementu 

gehitzen zizkion lanari luxu puntua eskaintzeko. Valle anai-arrebaren erretratu 

koloreztatuak argi adierazten du sasoiko Madrilgo burgesiaren interesa eta 

moda: argazki estudio famatuenetan erretratu behar ziren paisai idilikoak 

hondoetan jarriz (Diaz, 2008: 17). 
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2.35. irudia: Hugh Allan jauna, Montréal, QC, argazki koloreztatua, 1867. William Notman (1826-
1891). 1867, albumina-papera, 69 x 52 cm7 . 

2.36. eta 2.37. irudiak: Bryce Allan gaztea, William Notmanen bisita-txartela, 1866. Argazki horren 
handitzea egin zen eta John Arthur Praser pintoreak margotu zuen paisaia hondoan eginez eta 
elementu berriak sartuz.  

 

Heberten argazkia oso eredu egokia da adierazteko nola zenbaitetan 

helburua argazkia maskaratzea zen ezaugarri artistikoak egotzi nahian:  

“Tenemos… un perfecto ejemplo de enmascaramiento de la técnica 
fotográfica en aras de imbuirle de las cualidades artísticas de 
manualidad, singularidad y personalidad que en la época se le 
negaban. A su vez, la técnica fotográfica reducía los costes de 
ejecución, y se convertiría en memoria familiar en una época en la que 
precisamente comenzaba a producirse un debilitamiento de la vida 
tradicional a favor del modelo urbano e industrial, de tendencia 
individual.” (Diaz, 2008:18). 

 

                                                 

7 http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/N-1981.16.1 
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2.38. irudia: Valle anai-arreben 
erretratu koloreztatua, argazkia 
estudioko lana da, Antonio eta 
Amelia del Valle Serrano anai-
arrebak dira. Argazkilaria: Pedro 
Martínez de Hebert. Gouachez 
koloreztatuta gatz-papera da, 32,5 x 
24,2 cm, bigarren mailako euskarri 
bati itsatsia 37 x 27,5 cm. 

 

Besteetan, argazki-kopiaren zehaztasunaren gabeziak kopia koloreztatzera 

eramaten zuen  akatsak estaltzeko asmoz: 

“…portraits clearly show the degree of over-painting to which the 
calotype technique was suited, and the approximation of a painted 
portrait that was achieved. The lack of clarity in the calotype process 
was a result of using paper negatives which had to be contact printed 
though the paper's grains onto sensitised albumen or salt paper”8 

 

Crayon-handitzeak9 direlako argazkiak, crayonez marraztutako argazkiak ziren 

eta paper gaineko benetako marrazkien itxura handia hartzen zuten. Irudiok 

bastidore edota mihise gainean muntatzen ziren eta sarritan markoa eta beira 

jartzen zitzaien artelanen kontsiderazioa jasoz. 

Koloreztatzeak zuzentzeko helburuaz ere egin zitezkeen. Argazkiak 

koloreztatzen eta ukitzen hasteko arrazoietako bat formatu handien agerpena 

izan zen. Handitzeak agertzen hasi ziren tamaina naturaleko argazkiak edo 

erretratuak eginez. Baina argazkiak handitzeak arazo batzuk zekartzan 

                                                 

8 Paul Donelly, http://www.powerhousemuseum.com/collection/database/?irn=331237, 
[Kontsulta data: 2008-11-27]. 
9 Aurrerago azalduko dugu zer diren crayon enlargement hauek. 
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berarekin batera: modeloaren eta prozesu beraren akatsak agerian geratzen 

zirela. Kasu hauetan “ukitzeak” akatsak konpontzeko edo ikusezin bihurtzeko 

helburua zuten. Baita zenbait ezaugarri edertzea, bizitasun gehiago ematea 

edota agian obra amaitu baten antza izatea (Henisch, 1996:50). Kontuan izan 

behar da ere argazki zaharrak, txikiak eta zaharturik zeudenak, handitzeko 

joera zegoela moda berriari jarraituz. Argazkiari argazkia berriz ateraz burutzen 

zuten eta kasu horietan agerikoa da zuzendu beharreko hainbat akats egongo 

zirela, batez ere, jatorrizko irudia narriaturik edo nahiko desagerturik bazegoen. 

 

  
2.39. eta 2.40. irudiak: Argazki zaharrei berriz argazkia ateratzen zieten galdu ez 
zitezen edota gero bertatik handitzeak egiteko. Kasu hauetan, dagerrotipo 
edo anbrotipoetatik ateratako paper gaineko kopiak dira. Nabaria da irudiek 
prozesuan galdu duten zehaztasuna gero handitzeetan are gehiago igartzen 
dena. Horregatik argazkilariek handitzeak ukitu edo koloreztatu beharra izaten 
zuten. 

 

Aurrerapen teknikoek posible egin zuten argazkilariek, baita ibiltariek ere, 

arbasoen argazkiei berriz argazkia ateratzea eta irudi handietan bihurtzea. 

Irudiok aberatsen etxeetan bezala korridore, gela eta eskaileretan jartzen ziren, 

oso modu merkean benetako pintatutako erretratuak imitatuz (Henisch, 
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1994:93). Askotan argazki arruntak alboratzen zituzten eta nahikoa zen ukitu bat 

argazki arrunt bat familiako altxor bilakatzeko. 

 

 

 

 

 

2.41. irudia: Gelatina-kopia. 
1890eko hamarkada, Argentina. 
Galdutako senidearen 
handitutako argazkia ikus 
daiteke familiako argazki 
honetan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.42. irudia: Familiako 
argazkia. Hildako kideen 
oroimenez handitzeak 
egiten ziren eta taldeko 
argazkietan gehitzen ziren. 

 

 

2.2.5. Egileak: koloreztatzaileak 

 

Henischek argazkiak koloreztatzen zituzten langileei aipamena egiteko 

overpainter terminoa erabiltzen du. Sasoiko egileek colo(u)rist erabiltzen zuten. 

Azken batean, argazkiak koloreztatzea zen beraien lana edozein zela ere 

erabiltzen zuten metodoa. Hortaz, overpainter gainetik margotzen duena esan 



2. Atala   Argazki koloreztatuen testuinguru historikoa 

 78

nahi duen arren, hitz zabalagoa eta XIX. mendean guztiz onartua zegoena 

aukeratu dugu nahasketarik egon ez dadin: koloreztatzaile terminoa. 

Koloreztatzaileak, irakurritako eta ikusitakoaren ondoren, hiru taldeetan bana 

daitezkeela esan liteke. Alde batetik, argazkilariak izan zitezkeen, bestetik 

hauen laguntzaileak, eta azkenik, bereziki soldatapeko artistak. Azken hauek 

prozeduren ezagutza handia zuten eta normalean Arte munduan arrakasta 

lortu ez zutenak aritzen ziren. Orokorrean ez ziren ezagunak, normalean 

estudioaren itzaletan mantentzen ziren. Hala ere, argazkiak koloreztatzen 

zituzten margolari ezagunak jardun horretan aritutakoak ez ziren ez ohikoak. 

“…podemos hacernos una idea de la importancia que tenía la pintura 
en estos talleres de fotografía en el cambio de siglo, del sorprendente 
numero de «pintores» que trabajaban al servicio de los fotógrafos, y de 
como era su labor cotidiana, incluso de donde procedían;…” (Díaz, 
2007:16). 

 

Koloreztatzen zuten langileek, modeloa estudioan zegoenean egon behar 

zuten bere ezaugarriez eta jantzien kolorez ohartzeko. Bestela ere, xehetasun 

hauek guztiak idatziz jasotzen ziren artistak aurrez aurre ez zeudenean jakin 

zitzan (Ruggles, 1985). 

Koloreztatzen jarduten zirenen formazioa eta abileziaren arabera halako izango 

zen  azken emaitza. Koloreztatzailearen gaitasunaren menpe zegoen erabat. 

“Nadal recuerda que la “Casa Napoleón” tenía «unos retocadores 
notabilísimos, capaces de convertir la ¨Patum¨ de la berga en la Venus 
de Médicis»” (García, 2007:16)10. Nadal se refería a los «retocadores 
notabilísimos» que trabajaban para este estudio […] (García, 2006:323).  

 

Miniaturgile asko eta beste pintore batzuk ere  argazkilari egin ziren: Carlos 

Brambilla, Martinez Herbert, Luis Sellier, Rafael Rocafull, Rafael Castro edo Julian 

Campoman-es lehenengotarikoak izan ziren. Beste batzuk argazkilarien luxuzko 

kolaboratzaileak egin ziren argazkiak koloreztatzeko edo ukitzeko moda ezarri 

                                                 

10 Joaquín Nadal y Ferrer, Mi calle de “Fernando”: Visión sentimental y un poco meditativa de 
una institución barcelonesa, Barcelona, Librería Dalmau, 1943, 1-3 orr.  
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zenean. Claudet-ek bere obran zioenez 1860. urtean argazkigintzak bigarren 

mailako argazkilari asko erakarri zituen azkenean argazkien ukitzaile xumeak 

izatera pasa zirenak. Ignacio Codecasa-k 1849tik Pascual Pérez Rodríguez-ekin 

lan egin zuen; Manuel Moliné Rafael Albareda dagerrotipistarekin asoziatu zen 

1856an. Laurentek Gaumain kontratatu zuen 1861ean “como retocador e 

iluminador a la aguada”. Francisco Geloso Eusebio Juliárentzat lan egin zuen; 

Enrique Rumoroso-k Debas anaientzat lan egin zuen eta Joaquín Sorolla 

Antonio Garcíaren estudioan koloreztatzaile lez hasi zen (López, 1999:58). 

“Fue tal la rapidez de esta mutación, que muchos pintores acabaron 
haciéndose fotógrafos, profesión en la que debieron combinar sus 
supuestas aptitudes artísticas con las de artesanos de un nuevo oficio al 
que – quizás con razón- todo el mundo parecía negarle su categoría de 
arte. Antonio Cosmes, Martínez Hebert, Octavio Codecasa, Rafael 
Rocafull, Geronimo Muñoz, Manuel Moliné y Ángel Diez-Pinés fueron 
algunos de los pintores-miniaturistas que se distinguieron en aquellos 
inicios de negocio fotográfico en España” (López, 1992:45).  

 

Erretratu piktorikoak zuen prestigioarengatik argazkilariak argazkilari-margolari 

izateaz harro agertzen ziren bere lanaren bermetzat joz. Oso arrunta egin zen 

bigarren mailako euskarrietan argazki-margolariaren izaera eta sarritan horren 

erakusle elementu sinbolikoak (paleta eta pintzelak) ere jartzen zituzten. (López, 

1999:58). 

“La realidad de la dualidad entre ser fotógrafo y pintor  fue mucho más 
dramática. Era frecuente que un fotógrafo asumiera la etiqueta de 
fotógrafo y pintor. B. Almejun (San Sebastián), F. Armengon (Manresa), J. 
Astray (Madrid), C. Domínguez (Madrid), R. G. Duarte (Avilés), J. Girones 
(San Feliu de Guixols), Augusto Guyot, M. Huerta (Madrid), F. Jiménez 
(Madrid), E. Milá (Barcelona), Carlos Monney (Murcia), J. G. Ros 
(Madrid), F. Ruiz del a Hermosa, Antonio Selfa (Madrid), J. Texidor 
(Barcelona), Gabriel Torres (Tarragona) y Ventura Hermanos (Barcelona) 
– todos estos, de alguna forma u otra, se llamaban fotógrafos-pintores, 
una confluencia de dos modalidades que, suponemos, satisfacía a un 
público en trance de decidir cuál de los dos rumbos desearía seguir 
para lograr una justa representación de su figura.” (Fontanella, 
1981:163).  

 

Azken batean koloreztatzeak publikoak eskatzen zuenari erantzuten zion, baina 

argazkilari guztiak ez zeuden ados. W. J. Bakerrek 1871ean zioen jendeak 
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kolorerako zaletasuna zuela eta horrek argazkilariak asko ernegatzen zituela. 

Horregatik, argazkilariek, haien burua behartuta ikusten zuten asteroko 

soldatapean artistak kontratatzera. Gizon honek parasitotzat hartzen zituen, 

sasi-artistak beraien lan legitimoaren lepotik bizi zirelako. Ez zituen benetako 

artistak kontsideratzen, argazki koloreztatzaileak marrazketa ikasketarik gabe, 

pintzelak eta crayonak erabiltzen baino ez zekitelako (Baker, 1871:373-374).  

Argazkilari gutxik artista bat manten zezaketen argazkiak olioz pintatzeko. 

Philadelphian A & G. Taylor konpainiak iragartzen zuen olioz koloreztatzeak eta 

handitzeak hainbat estilotan. Scannell-ek era oso kritikoan hartu zituen, baina 

1885eko anonimo baten artikuluak dio, izatez, olio-kolorez margotutako 

handitzeek itxura ona zutela eta horrela iraunkorragoak zirela uste zela 

(Anonimoa, 1885:101) 

Baina argazkilari denek ez zuten formakuntza artistikorik. Hala ere, edozeinek, 

ausardia pixka batez, bere burua gai ikusten zuen jarduteko “Si es verdad – 

escribió Alophe, 1861 – que entre los pioneros de la fotografía existieron 

verdaderos artistas, la mayoría de los que hoy la practican son simples 

mercaderes de fotografías” (López, 1999:58). 

“…, decenas de profesionales con unos conocimientos básicos de la 
técnica, establecieron sus estudios en los pueblos y ciudades del país 
[…] con el propósito principal de producir y vender muchos retratos” 
(López, 1999:59). 

 

2.43. irudia: Napoleonek Bartzelonako Santa 
Monica auzoan 1895. urtean argazki-estudioan 
ezarri zuen pintura tailer berria. 

2.44. irudia: Napoleonen argazki-estudioaren 
itxarongela.  
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“De hecho, uno de los anuncios frecuentes en la prensa es el que 
ponen los fotógrafos buscando pintores (no ayudantes de fotografía, 
sino pintores). Así, lo que al principio, en los años del daguerrotipo, se 
limitaban a unos toques de color en la cara y las manos, o unos dorados 
en las joyas, era ya, a finales de siglo, toda una labor de pintores, y el 
estudio del fotógrafo un lugar de encuentro” (García, 2007:16).  

 “Pero no sólo había retocadores «de clixés», como los que buscan 
en los anuncios, sino también pintores que trabajaban en el estudio y 
convertían las fotografías en pinturas al óleo, a la aguada o a la 
acuarela […] Éstas se exponían en el escaparate de la calle Fernando, 
se cambiaban cada semana, y merecían comentarios (siempre 
elogiosos) en la prensa” (García, 2006:323).  

 

Saking-ek zioen edertzeko eta pinturak sortzeko helburuarekin koloreztatzen 

zirela argazkiak, batzuen ustez, ez zela arte jasoa, edozeinek egin zezakeela 

abilezia eta kolorearen ezagutzarik izan gabe (Saking, 1888:226-227). 

“… A partir de la introducción del daguerrotipo y la carte-de-visite, con 
lo que la mayoría de los pintores de segunda fila acabaron 
convirtiéndose en fotógrafos, profesión en la que debieron combinar sus 
supuestas aptitudes artísticas con la de artesanos de una nueva forma 
de representación de la realidad, a la que todo el mundo parecía 
negarle su categoría de arte. Y es, precisamente,  esta previa 
instrucción artesanal a la que debemos la calidad y el alto nivel de los 
retratos fotográficos de los años preindustriales. Según A. Scharf, de 59 
daguerrotipistas establecidos en Berlín y Hamburgo antes de 1859, al 
menos 29 habían sido pintores, y otro tanto ocurría en países como 
Francia y Gran Bretaña.” (López, 1999:52). 

 

Gaur egun argazkien koloreztatzeari buruz hitz egiten duten garaiko eskuliburu 

eta artikuluak kontsultatuz gero, hain jarduera isolatua ez zela konturatuko 

gara. Pentsa dezagun koloreztatze prozesuak azaltzen zituzten egileak 

koloreztatzaileak zirela era berean. Horren adibide Gihon dugu Photographic 

Colorist’s guide 1878ko argitalpenean bere esperientzia pertsonala abiapuntu 

harturik idatzi zuen liburua. Bere hitzaurrean honela idazten du:  

“I well remember that when I was but a youth, and became infatuated 
with photography, I imagined that all sorts of mysteries were connected 
with the process of coloring a photograph. I recollect too, how badly I 
was led astray by the advice of an amateur, and the ridiculous methods 
with which he led me to experiment”.  
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Atal honetan hainbat izen bildu eta zenbait argazki original sinaturik ikusi 

ditugun arren, koloreztatzailearen lana, argazkilariarenaren alderantziz, 

orokorrean anonimoa zen. Esandakoa argi ikusten da aztertutako argazkietako 

portzentaia txikiak baino ez duelako izena ageria den lekuren batean. Oso 

erreferentzi gutxi daude (salbuespenak salbuespen) koloreztatzea burutzen 

zuten argazkilari edo artistei buruz eta horrek pentsatzera eraman lezake ez 

zela ez prestigio edo ospe handiko lanbidea.  

John Wood Dodge (1807-1893), New Yorkeko argazkilaria eta erretratugilea, 

pintura eta miniaturak margotzen ikasi zuen. Miniaturagile famatu eta 

arrakastatsu bihurtu zen. Baina 1850eko hamarkadatik argazkigintzak gero eta 

kalte handiagoa egiten zion bere negozioari eta argazkiak koloreztatzea bere 

lanaren atal handia bihurtu zen.  

Lehen ere aipatu dugu argazkilaritzak tratu egina zuela miniaturgileekin eta 

horregatik askorentzat argazki koloreztatzaileen arrakastak mehatxu handia 

adierazten zuen. Horrela John Leightonek 1861ean esan zuen:  

“The miniature painter’s occupation is nearly gone, and we may perhaps 
see the second-rate portrait painter also superseded, and the same 
negative made to print pictures for the walls of the town-hall or mansion, 
or for the album of the lady’s boudoir” (Leighton, 1861). 

 

Diez-Pinés mantxatarra Angel Alonso Martínez-en estudioren arduraduna izan 

zen eta Manual práctico de fotografía (Madril 1864), liburuaren egilea, 

Espainian egile espainiar batek egindako lehen argazki-tratatuetako bat. 

López-en arabera argazkigintzak lekua kendu zion miniaturari nahiz eta 

miniaturak mendean zehar egiten jarraitu ziren. 
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2.45. eta 2.46. irudiak: Koloreztatutako erretratuak, c. 1860. 28 x 34 cm, 
Argazkilaria Alonso Martinez, Madril. 

 

Argazkiak koloreztatzen zituztenen artean, zenbait izen ezagunak dira, baina ez 

zen ohikoa datu hori ezagutzea. Aipagarria da emakumeek ere argazkiak 

koloreztatzen zituztela: “algunas de las mujeres que todavía en los años 

cincuenta del siglo XX coloreaban fotografías” (García, 2007:16). Agian 

bigarren mailako jarduera bezala harturik, emakumeen presentzia 

ulergarriagoa izan daiteke. Kasu askotan argazkilarien emazteak eta alabak 

izaten ziren estudioetan kolorea emateko ardura jasotzen zutenak.  

“Con mucha frecuencia, eran mujeres las que se ocupaban de esta 
labor, incluso hasta tiempos muy recientes, como ha contado la 
fotógrafa Ana Muller en 2005. La fotógrafa empezó ayudando a su 
padre (Nicolás), entre otras cosas, a «positivar y a retocar esos positivos, 
que era lo que más me entretenía a mí», Parreño (ed.), 2005, p. 139. 
(García, 2006:323). 

 

Munduan zehar bidaiatzen zuten argazkilariek bisitatzen zituzten herrialdetan 

egindako argazkiak koloreztatzea ohikoa zen, herrialdeen  xarma irudikatu 

nahiko balitz bezala. Adibide ditugu: Beato, Stillfried o Kusakabe. Japoniara 

egindako bidaian, Beatok bi argazki-liburuki egin zituen: Native Types eta Views 

of Japan, ehun argazkirekin bakoitza. Native Typesen ezaugarria argazki 

guztiak eskuz margotuak izan zirela da. Beato ez zen bakarra izan argazki 
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japoniar koloreztatuen bereizgarri egiten, 1877an, Von Stillfried baroiak, 

argazkilari austriarrak, Japonian estudio eta argazki-artxiboa ezarri zuen. 

Espainian ezagutzen diren argazki-margolari horien artean Pedro Martínez de 

Herbet dugu. Estudioa zuten argazkilarien lehen belaunaldietako argazkilari 

garrantzitsuenetakoa izan zen. Madrilen lan egin zuen 50eko hamarkadatik 

80ko hamarkadara bitartean. miniaturgile eta argazkilari honek argazkilaria ere 

zen beste anai bat zuen. 50eko hamarkadaren hasieran, Madrilen miniaturgile 

zela, etorri zitzaion arrakasta. Isabel II.aren miniatura erretratua egin zuen eta 

ordutik hasi zen errege-etxearekiko harremana, urte berean errege-etxearen 

errege-ganberaren miniaturgile izendatuz (Díaz, 2008:9-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.47. irudia: emakumeak ziren sarritan 
koloreztatzaileak, batez ere XX. mendearen 
hasieran. 

 

 

2.2.6. Argazki koloreztatuen kokapena Argazkigintzaren 

historian 

 

Argitaratu diren lanak eta jatorrizko argazkiak dira erreferentzi puntu atal 

honetan. Sarreran aipatu dugu koloreztatzea argazkigintzaren hasieratik eman 

zen jarduera izan zela.  

“Sabido es que en los primeros años de la década de 1850 el retoque 
fue inadmisible pero que luego, en la década siguiente, la de la tarjeta 
de visita, el retoque estaba permitido, sobre todo cuando se hacía bien 
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y de un modo profesional… ¿Quien sabe, en fin, cuántos de los que 
ponían “fotógrafo-pintor” al dorso de sus tarjetas querían decir en 
realidad que usaban sus habilidades para retocar sus fotos?” 
(Fontanella, 1981:164). 

 

1860-1880ko hamarkada bitartean urrezko aldia bizi izan zuten koloreztatutako 

txartelek. Gero, handitze sistemen hobekuntzarekin handitutako argazkiak 

koloreztatzea arrunta bilakatu zen 1860ko hamarkadatik XX. mendearen 

hasierara arte. Zenbait data orientagarri ezartzea lagungarri izan daiteke. 

 

2.3. taula: Argazkien koloreztatzea jadanik bere sorreratik eman zen jarduera 
izan zen. Denbora lerro honetan argazki koloreztatuak orokorrean, eta 
handitutako argazkiak edo Crayon enlargement delakoak garatu ziren (Reilly, 
1986:1). 

 
····· Argazki koloreztatuen aldia            - - - -   Crayon enlargementen aldia 

 

Paper gaineko argazki kopien garapenean ez ditugu bakarrik argazki-

prozesuak kontuan izan behar baita argazkien formatuak ere. Horiek ere datu 

oso garrantzitsuak eskaintzen dituzte muntatzeko sistemekin batera.  

Lehen prozesua, gatz-papera, koloreztatu zenaren lekukoak ez dira asko baina 

existitzen dira. Horien artean, 2.48. eta 2.49. irudiak ditugu: bata,  1844an 

egindako kalotipo batetik inpresionatutako gatz-papera da. 1847an 

koloreztatua izan zen. Bertan soldaduak ikusten dira Napoli hirian. Bestea, 

akuarelaz koloreztatuko gatz-papera da 1853an datatua (ikus 2.49. irudia). 

Bestetik, 1850-55 urteen inguruko Jonathon Croft militarraren gatz-paper 
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koloreztatua, Australiako Power House Museumeko kolekzioan11. Baita 1855. 

urte inguruko beste koloreztatutako gatz-paper frantziarra ere. 1850eko 

hamarkadakoa ere Pennsylvaniako crayonez koloreztatutako beste gatz-

papera aurkitu dugu. Eta azkenik, argitalpen berri baten arabera, 1858-60 

bitarteko gouachez koloreztatutako beste gatz-paper bat ezagutu dugu 

Espainiako Cerralbo Museoan.   

 
2.48. irudia: Soldaduak formazioan, Chiatamon, Napoli. 1847an 
koloreztatutako gatz-papera, 15, 5 x 20, 32 cm. 

 

                                                 

11 Kontuan izan behar dugu 1850. urtera arte ez zela kalotipoa heldu Australiara: “The portrait 
could possibly be an example from the studio of William Hetzer, who introduced the calotype to 
Sydney in 1850” (Donnelly, P.) 
http://www.powerhousemuseum.com/collection/database/?irn=331237 [Kontsulta data: 2008-
11-22].  
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2.49. irudia: 1853ko azaroa. Mandazain espainiarrak, akuarela 
eta kopia gatzatua, 110 x 150 mm (Coe, 1978). 

 

Albumina-kopiek gatz-paperak arin ordezkatu zituzten, baita koloreztatzeko 

ere. Bartzelonako argazki artxiboan 1856an albumina-kopia koloreztatua dute. 

Dodero familiaren erretratua da eta kasu honetan Moliné eta Albareda izan 

ziren egileak. 1860an ere oso kalitate handiko beste koloreztatutako albumina-

kopia bi ezagutzen dira. Hauek ere, bestearekin batera lehen albumina-kopia 

mateak ziren. Kasu bietan akuarela eta txinatar tintarekin koloreztatuak izan 

ziren.  

Beraz, 1840ko hamarkadan argazkiak koloreztatzen ziren eta 1850eko 

hamarkadan koloreztatzearen jarduera finkatu zen. Gatz-paperekin eta lehen 
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albumina-kopiekin ere bai. Horren hainbat lekuko aurkitu ditugu liburu eta 

artxiboetan. Hurrengo hamarkadetan albumina kopien arrakasta eta bisita-

txartel eta beste hainbat txartelen gorakadari estu-estuan jarraituz, 

koloreztatzearen jarduera ez zen eten. Hasierako argazkigintza, dagerrotipoak 

suposatzen zituen gastuak publikoaren atal txiki batek (burgesia) baino ezin 

zuen ordaindu. 1854ean Disderik patentatu zituen bisita-txartelak eta 1858tik 

ezagutzera eman ziren argazki-erretratuak demokratizatuz. 1856an 

Photographic Societyk antolatutako erakusketan 600 iruditik hiru baino ez ziren 

dagerrotipoak izan. AEBetan aldiz, dagerrotipoak gehiago iraun zuten, oraindik 

1860an 300 dagerrotipo estudio zeuden eta dagerrotipogilearean lanbidea ez 

zen 1860ko hamarkadaren erdira arte desagertu. Espainian, dagerrotipoa 

1860ko hamarkadaren amaiera arte iraun zuen (López, 1989:45). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.50. irudia: Koloreztatutako bisita-
txartela. 1860tik oso popularra egin zen 
formatua eta koloreztatzea arrunta 
bilakatu zen. 

 

Aurreko atalean crayon-handitzeak aipatu ditugu, hau da, “crayonez” 

koloreztatutako argazkiak. Crayon-handitzeak 1860tik 1920ra gutxi gorabehera 

eman ziren. Darrah-ren ustetan erretratuak hobetzeko metodoek fama handia 

lortu zuten 1867-1873 urteetan zehar. Behin eta berriro aipatzen ari garen 

argazki mota hau hurrengo atalean aztertuko dugu. Hala ere, argibide 

moduan esango dugu gehien bat pastelez edo beste prozedura lehorrez 
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koloreztatu ziren handitutako argazkiak zirela. Oso garrantzitsuak dira argazki 

koloreztatuen artean, berariazko izendapena dutelako. 

 

 
2.51. irudia: I. Konpainiako zalditeri 
konfederatuko soldadua, Crayon 
enlargement, 1860-186912. 

 

1880ko hamarkadan gelatina-paperak heldu zirenean albumina-kopiak 

desagertuz joan ziren. Paper berriek ez zuten inolako arazorik koloreztatzeko, 

gelatina geruzak aplikatutako sustantzia xurgatzeko ahalmena zutelako. 

Komertzialki produzitzen ziren posta-txartelak koloreztatzea oso arrunta egin zen 

ere bai. Argazkilari gehienek, XX. mendearen lehenengo erdian, argazkien 

koloreztatzea eskaintzen zuten beraien zerbitzuen parte moduan. Estudio 

handiek demanda handiaren aurrean koloreztatzaile bat baino gehiago 

soldatapean izan zezaketen (Coe, 1978:17). 

Ivankovich-ek Early Twentieth Century Hand-Painted Photography: 

Identification & Values liburuan argazki koloreztatuen momentu gorena 1915-

1925 urteen bitartean izan zela dio. 1900 eta 1940. urteen tarte horretan bere 

                                                 

12http://216.226.178.196/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/photo&CISOPTR=6817&CISOBOX=1
&REC=5  
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urrezko aroa bizi izan zutela eta Amerikako gizarte maila ertaineko medio 

bihurtu zela. Aipuaren sasoiarengatik koloreztatutako posta-txartelez eta 

antzeko argazkiei buruz ari dela ondoriozta daiteke, sasoi horretan mota 

horretako irudien produkzioa itzela izan baitzen (Ivankovich, 2005:12). Modu 

laburrean esanda, posta-txartelen koloreztatzea oso arrunta izan zen XX. 

mendearen hasieran baina argazki koloreztatuen esparruaren barruan atal bat 

baino ez du betetzen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.52. irudia: Koloreztatutako 
posta-txartel arrunta, 1920ko 
hamarkada. 

 

Koloreztatze metodoak 1940 urtera arte erabili ziren irudi monokromoaren 

gainetik. Hemendik aurrera asmakizun berriak agertzen hasi ziren koloretako 

argazkiak egiteko (Coe, 1978:17) 

Argazki koloreztatuen kokapen historikoa burutzeko, bilketa bibliografikoaz gain 

argazki originalak aztertu ditugu. Orokorrean gehienek ez dute datarik eta 

argazkilariaren datuak ere sarritan ez dira agertzen. Horregatik oso 

garrantzitsua da bakoitzaren egitura materiala sakonki aztertzea: euskarria, 

argazki-prozesua, muntaia eta formatua  identifikatzeak asko lagun 

dezakeelako.  
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2.2.7. Koloreztatzeko argazki-prozesuen aukeraketa 

 

Garaiko iturri idatziak kontsultatu eta jatorrizko argazkiak aztertu ondoren, ideia 

nagusi bi nabarmenduko ditugu: prozesu guztiak margo zitezkeela eta formatu 

guztiak erabil zitezkeela.  

Lehenengo ideia horren ildotik Reillyk bere liburuan aipatzen du, koloreak 

argazki mota guztietan aplikatu zirela kolodioizko kopietan izan ezik (Reilly, 

1986:31). Baieztapena uler daiteke kolodioiak dituen ezaugarriak kontuan 

izanez. Emultsio mota honen gainean lan egitea zaila izan zitekeela pentsa 

daiteke. Hala ere, kolodioia prestatzeko eta medium bezala erabili zela XIX. 

mendeko zenbait artikulutan aipatzen da, nahiz eta oso jarduera arrunta ez 

duen ematen. Askotan ere, gelatina eta kolodioiaren arteko ezberdintasuna 

hain da txikia askotan ezin dela kolodioia identifikatu ez bada azterketa 

suntsitzaile baten bidez. 

XIX. eta XX. mendeko eskuliburuak irakurri ondoren, prozesuen aukeraketa 

faktore askoren menpe zegoela ondorioztatu dugu: bezeroaren nahia, 

argazkilariaren trebakuntza teknikoa, garaiko aurrerapen teknikoak eta 

koloreztatzeko egokiagotzat hartzen zena. Hala ere, albumina eta 

errebelatutako gelatinak, ugarienak izan ziren dudarik gabe, bizi izan zuten 

ekoizpen maila handiarengatik. 

Argazki-prozesu bakoitzak bere ezaugarriak zituen: paper mota, aglutinatzaile 

mota, argazki-irudia sortzen zuen materiala, geruza osagarriak, etab. Beraz, 

koloreztatzeko orduan, ezinbestekoa zen bakoitzaren ezaugarriak kontuan 

hartzea prozedura piktorikoaren aukeraketa egiteko eta beharrezko prestaketa 

antolatzeko.  

Orduko egileek beraien irizpideen arabera prozedura batzuk edo besteak 

gomendatzen zituzten. Adibidez, Klaryk uste zuen zilar gelatinobromuro paper 

azkarren eta platino-gatzezko inpresioek arrakasta zutela prestaketarik gabe 
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erabiltzeko (Klary, 1888:VII). 1877an Wake-k zioen Autotipoak13 albumina-kopiak 

baino errazagoak zirela koloreztatzeko (Wake, 1877:299-300). Eta Hauser-rek, 

1875ean, paper-gatzatuan egindako erretratuak akuarelaz margotzeko 

gomendatzen zituen (Hauser, 1875:11). 

Coek Colour Photography: the First Hundred Years, 1840-1940 liburuan (1978) 

dioen bezala azalera matea zuten kopia gatzatuek oso ondo eta erraz hartzen 

zuten kolorea. Paperak kolorea xurgatu eta atzitu egiten zuen tartean inolako 

geruzaren beharrik gabe.  

Orain arte ikusi ditugun prozesuak koloreztatzeko argibideak ematen dituzten 

eskuliburuetan aipatzen dira. Gatz-, albumina- eta gelatina-kopiak koloreztatu 

zirela begi bistakoa da, hauek baitira historian zehar gehien ekoitzi diren 

prozesuak. Baina datu aipagarri gisa, Johnson-ek, 1886ko argitarapenean, 

gelatina- eta ikatz-handitzeak paper leunean egitea orokorra zela zioen, baita 

handitutako gatz-paperak ere, eta zehazki ikatz-prozesuaz egindako 

handitzeak akuarelaz lantzeko aipatzen zituen (Johnson, 1886:83). Rothery-k, 

1905ean ikatz-kopiak zuzenean kolorezta zitezkeela argitzen du, baita olioz edo 

akuarelaz, edota kolorezko klarionekin ere.  

Hasluck-ek, ikatz-, bromuro-, platinotipo, albumina- eta gatz-paper kopia 

arruntak koloreztatzeko egokienak zirela zioen, POP gelatina kopia distiratsuak 

aldiz, ez. Hasteko albuminak edo bromurozko kopiak egokitzat hartzen zituen 

tamaina egokia lortzeko, 12 x 10 hazbete, eta belzte zuzenekoak baldin baziren 

hobe (Hasluck, 1910:340). 

Braithwaite, Bruce, Johnsonek, ikatz, platinotipo eta bromurozko handitzeen 

gainean berdin lan egitea zela azaltzen zuten (Braithwaite, Bruce, Johnson, 

1913:73). 

                                                 

13 Autotype edo autotipoak ikatza eta gelatina bikromatoa erabiltzen duten transferentzia kopiak 
dira. 1860-1890 bitartean komertzialki erabili zen. Nahiz eta argazkiak iruditu ez dira, argia ez baita 
da erabili irudia sortzeko eta ez dute argazkiaren pikorrik. 
http://www.tias.com/12905/InventoryPage/1867495/1.html [kontsulta data 2006-06-01]. 
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Egileen koloreztatzeko aproposak ziren kopien gaineko iritzia nahiko nahasia 

da. Horregatik, hurrengo taulan bakoitzak aipatzen zuena bildu dugu ikuspegi 

orokorra lortzeko: 

 
2.4. taula: Egile bakoitzak aipatzen dituen argazki prozesuak batzen dituen taula. 

Iturria Argazki prozesu mota 

Wake, 1877:299-300 Autotypeak albumina-kopiak baino 
errazagoak ziren koloreztatzeko 

Hauser, 1877 Gatz-paperak 

Johnson, 1886 Gelatina kopiak 
Ikatz-handitzeak paper leunak 
Handitutako paper-gatzatuak 

Klary, 1888:VII Zilar gelatina-bromuro paper azkarrak  
Platino-gatzezko inpresioak  

Rothery: 1905 Ikatz-kopiak  

Hasluck, 1910:340 Ikatz-kopia 
Bromuro papera 
Platinotipia  
Albumina-kopia 
Gatz-paper kopia arrunta 

Braithwaite, Bruce, 
Johnson, 1913:73 

Ikatz-kopiak 
Platinotipiak 
Bromurozko handitzeak  

Coe, 1978 Azalera matea zuten kopia gatzatuak 

Reilly, 1986:31 Koloreak argazki mota guztietan aplikatu ziren 
kolodioizko kopietan izan ezik 

 

Beraz, atera dezakegun ondorioa garaiko iturriak jarraituz hurrengoa da: 

argazki-prozesua guztiak kolorezta zitezkeela.  Bestetik, edozein argazki formatu 

koloreztagarria zela ere ikusi dugu. Argazkiak formatu ezberdinetan ekoitzi ziren, 

argazkigintzaren garapenak aurrera egin zuen heinean. Hala ere, badaude 

batzuk besteak baino arruntagoak zirenak. Baieztapen honetan esan dezagun, 
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koloreztatzeko aukeratzen ziren formatuak ez zirela bereziak, salbuespen bat 

izan ezik: crayon enlargement delakoa. 

 

 

2.2.8. Koloreztatzeko aukeratutako formatuak 

 

Koloreztatzeko eta ukituak emateko formatu guztiek balio zuten. Kabinete-

txartelen negatiboak askotan ukitzen zituzten baina kabinete-txartel positiboen 

koloreztatzea ez zen hain ohikoa. Normala zen bisita-txartelak koloreztatzea, 

baita 1850 eta 1860ko hamarkadetan ezagunak egin ziren bista-

estereoskopikoak ere. Azken hauen kasuan, paisaiak irudikatzen zituztenean 

koloreekin edertu nahi izaten zituzten. Bista-estereoskopikoen arazoa oso paper 

fina erabiltzen zela zen eta bisorean ikusteko oso kalitate txarreko kartoietan 

muntatzen zituztela (Henisch, 1996:50). 

1854. urtean André Disdéri-k (1810-1890) Parisen estudioa zuen eta bisita-

txartelak (Carte-de-Visite) produzitzeko teknika patentatu zuen. Gizon honen 

asmoa txartelen negozioa miniatura erretratuak ordezkatzea zen. Denbora 

gutxian,  31/2 x 21/4  hazbeteko tamainako argazkiak oso famatuak egin ziren 

leku guztietan. Txartel hauek erregetza eta jende gorena irudikatzeko egin 

ziren. Miniatura erretratuak kartoi zuriaren edo pisutsuaren gainean egiten ziren 

miniaturagileentzat, gero beraiek aldi berean gainetik margotu, eta boli 

gaineko miniaturen antza izan zezaten (Ruggles, 1985). 

Argazki kopiak normalean tamainaren arabera sailkatzen dira, zenbait baita 

prozesuarengatik ere (crayon-handitzeak). Hurrengo tauletan (5. taula) 

txartelen formatuak ikusten dira eta bertan agertzen diren asko koloreztatu 

ziren (Ivankovich, 2005:9). 
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2.5. taula: Txartelen 
formatuak eta garaiak 
Ivankovichen arabera 
(Ivankovich, 2005:9). 

 

Bitxien munduak ere argazkien sarrera bizi izan zuen. Brotxeak, medailoiak eta 

zintzilikarietan argazkiak sartzen ziren. Sarritan miniaturak imitatzen zituzten 

argazki koloreztatuak ziren, kolore oso biziekin koloreztatutako gelatinazko 

kopiak ziren, penny batzuk baino balio ez zutenak (Penlake, 191-). 

Azken batean, formatu guztiak kolorezta zitezkeen eta ez zen koloreztatzeko 

formatu aproposik produzitzen. Hala ere, formatuak berak bereizgarritasuna 

ematen zien koloreztatutako brotxe, txartel edo handitzeari. 

 

 

2.2.8.1. Crayon enlargements direlakoak 

 

Orain arte Crayon Enlargement Portraits direlako argazkiak sarritan aipatu 

ditugu, baita berariazko lekua betetzen dutela argazki koloreztatuen taldean 

ere. Oso arruntak izan ziren XIX. mendearen azken herenean eta XX. 

mendearen hasieran. Orokorrean, handitutako, beltzez edo kolore anitzez eskuz 
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landutako kopiak bezala definitzen dira. Formatu angeluzuzen edo obalatua 

izan dezakete, eta kartoian itsatsiak edo mihisean tenkatuak egon daitezke.  

Kabinete- eta bisita-txartel askok iragartzen zituzten crayon prints direlakoak, 

baina bitxia bada ere, kopia mota hauek egiteko teknikei buruzko informazioa 

oso murritza da.  

Crayon portraits direlakoak eskuz koloreztatzen ziren handitutako argazkiak 

zirela esan dugu. Baina kontzeptu honetan sortzen den zalantza hurrengoa da: 

crayon terminoa zehazki zer esan nahi duen. Kontsultatutako XIX. eta XX. 

mendeko liburuek crayon hitza erabiltzen dute zabalki eta zehaztu gabe. 

Crayon ingelesez eta frantsesez erabiltzen den terminoa da. Euskaraz nahiz 

gaztelaniaz crayon itzuli eta ulertzen dugunean, interpretazio ugari egiten dira. 

Gaur egun hitza hiztegietan bilatuz gero, esanahi ezberdin eta, era berean, 

antzekoak aurkitzen ditugu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.53. irudia: Reillyren liburuan 
crayon enlargementa zer 
den argitzeko jartzen duen 
adibidea (Reilly, 1986:6). 

 

Hizkuntza zein dela crayon terminoak barra forman erabiltzen ziren prozedura 

artistikoei aipu egiten die, azken batean prozedura lehor gehienak aurkezten 
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diren modua baita (batzuk egurrezko bilgarria izan arren), pigmentu hutsak izan 

ezik. Horrela, argazkien kasuan barra bidez, edota ia berdina dena, prozedura 

lehorrez koloreztatzen diren handitutako argazkiak direla esango dugu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.54. irudia: Koloreetako crayonen 
prezioen iragarkia (Newman, 
1874). 

 

Crayon-handitzeak zuten ezaugarrietako bat handitutako argazkiak zirela da. 

Tamaina naturaleko erretratuak egiteko berebiziko garrantzia zuen formatu 

handiko argazkiak produzitzea. 

Estébanek margotzeko argazkia beti handitutako argazkia izan behar zuela 

zioen “condition à peu près sine qua non pour un résultat présentable” 

(Estéban, 1909:7). 

Albright eta Lee-ren ustetan, handitzen ziren paper gaineko argazki-prozesu 

arruntenak albumina- eta gatz-paperak ziren, eta mihisea eta ohol xaflen 

gainean ere topa ditzakegu. Bi metodo zeuden handitzeak egiteko: arrunta 

eta errebelatzeko prozesuaren bidez. Arrunta esatean, belzte zuzeneko 

prozesuaz ari gara, garaian erabiltzen zena. Albumina- edo paper-gatzatuak 

kameran argitan jartzen ziren irudia ikusgai bihurtu arte. Gero, garbiketa, 
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biraketa, finkatzea eta berriz garbiketa bainua egiten ziren. Errebelatzeko 

prozesua, argazkilariak argi gutxiko lekuetan bizi zirenean erabiltzen zen. Irudia 

partzialki zuzenean argitan jartzen zen eta gero irudia errebelatu ikusgai 

egiteko. Kopia hauen irudia belzte zuzeneko kopiak bezain leuna zen. Gainera 

kopietan normala baino paper gogorragoak erabiltzea gomendagarria zen, 

manipulazio arazorik ez izateko (Albright, Lee, 1989:30). 

Handitzeen demanda igo egin zen 1860ko hamarkadan erretratuen txartelak 

sorturiko modarekin. Ohikoa zen bezeroek gustuko zituzten txartelen handitzeak 

eskatzea, nahiz eta argazkilariak erretratu berria egin eta negatibo handi 

berritik batetik ateratzea eskaini arren. Bezeroek antza denez, nahigo zuten 

aurretiaz ezagutzen zuten erretratua, argazki berri bat txarto irtengo zenaren 

beldurrez (Gersheim, 1987:236)14.  

Kontuan ere izan behar dugu, crayon-handitzeak maiz, hildako senideen 

oroigarri zirela eta horregatik gordeta zituzten txartelak eramaten zizkiotela 

argazkilari berak handitzeak egin zitzan.  

Crayonez koloreztatutako argazkiak gero eta ezagunago eta arruntago 

bilakatuz joan ziren eta eguzki-kameraren sarrerarekin kopia handiak edo 

tamaina naturalekoak errazago lortzen ziren (Wall, 1861:252). Bazeuden 

handitzeak eskatzeko beste arrazoi batzuk. Welling-en arabera 1864an jada 

albumak albuminaz beterik zeuden eta hormak betetzea zela publikoaren 

gogo berria (Welling, 1978:170)15. 

Burnet-ek zioen eguzki-kameraren agerpenetik, gizarteak gogokoago zuela, 

beraien arreta erakartzen zuten handitutako eta tamaina naturaleko argazkiek. 

Irudi hauek, ustekabeko eta nahitaezko arrazoiengatik, beste edozein argazki 

baino artistaren laguntza gehiago behar izaten zuten (Henisch, 1996:58). 

Eguzki-kameraren sorrerak tamaina naturaleko eta orokorrean handitutako 

argazkiak gero eta onarpen handiago izaten joan zirela esaten du Rootek 

1864ko Camera and The Pencil liburuan. Prozesuan burututako akatsek, eta 

                                                 

14 (Albright, Lee, 1989: 29). 
15 Idem. 
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metodoaren berezko mugek, ezinbesteko egiten zuten artistaren ukituak. 

Okerrak konpontzeko eta bizitasun gehiago lortzeko crayonak erabiltzea 

gomendatzen zuen: koloreetakoak nahiz zuri-beltzak (Root, 1864:295-296). 

“Enlarged portraits, by the solar camera, are commonly, in this country, 
produced by the process of developing-printing, and therefore are on 
plain paper, without an albumen surface. Any kind of paper, with a 
surface somewhat rough which will present a tooth to the chalk, will 
answer. Should the surface, when dried, fail to ¨bite¨ sufficiently, rub it 
with pumice or sepia powder, till a proper surface is obtained” (Root, 
1864:296). 

 

1840-1885 urteetan zilarrean eginiko kopiak errebelatutako prozesuen bidez 

posible ziren baina ez oso arruntak16. Ez zeuden ohituta hartzen zuen tonuari. 

Sasoi honetan dikotomia bat ematen zen: negatiboak errebelatzen ziren baina 

positiboak belzte zuzenaren bidez positibatu egiten ziren. Batzuetan kopiak ere 

errebelatzen ziren, eguraldi txarra zegoenean esposizioa egokiak egiteko argi 

nahikorik ez zegoenean. Besteetan aldiz, argazkilariak metodo hau aukeratzen 

zuen bere irudiaren egonkortasuna handitzeko. Garai honetan agertu ziren 

crayon erretratuak. Reillyk17 dio XIX. mendean errebelatzearen bidez eginiko 

handitutako kopia gehienak handitzeak zirela, non argazki-irudi ahul bat 

erabiltzen zen oinarri giza gero pastel edo ikatz-ziriaz estaltzeko. Egile honen 

arabera irudi hauek 1860ko hamarkadatik XX. mendea hasi arte produzitu ziren, 

batez ere. Tamaina naturaleko crayon erretratuak egiteko normalean, irudiak 

tonu beltz neutroa izatea nahigo zen. Errebelatutako irudia paper mate batean 

erabiltzen zuten azpiko zirriborro gisa (Reilly, 1986:8). Orokorrean, hala ere, 

errebelatutako kopia gutxi egin ziren 1840tik 1885era.  

James Good Tunnyk, Maitland Street-eko 13. zenbakian estudioa zuen eta 

1890. urtean hurrengoa esan zuen:  

“The company's  'Fine Art Photographic Galleries' offered: "Enlargements 
made to any size and coloured in oil, water colours or crayon. 
Indestructible Vitrified Enamels – a Speciality. Photos printed in 

                                                 

16 DOPei buruzko atalean azalduko dugu zertan datza prozesua. 
17 Reillyren liburuari erreferentzia, Leyshonek kontuan hartzen du. 
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permanent platinum - a process that bears a striking resemblance  to  
finely executed engraving." 

 

Argazki edo lan hauekiko onarpenaren inguruan aurkako iritziak ere topatu 

ditugu. Crocke-rek, 1884an aipatzen zuen, crayon lanak gero eta onarpen 

gutxiago hartuz joan zirela publikoak prozesua ezagutu ahala. Eguzki-kopien 

gainean lan egiten zuten artisten lanek ez zuten crayonezko erretratu originalak 

egiten zituzten besteko mailarik. Egilearen arabera argitan egotean 

koloregabetzen zirela aipatzen du edota urte batzuk geroago tonu gorrixkak 

hartzen zituztela, crayonezko benetako irudiak inoiz aldatzen ez ziren bitartean. 

Hala ere, eguzki-kopien gainean lan egiten jarraitu zen (Crocker, 1884:16).  

Klaryk, aldiz, Crockerren aurkako iritzia zuen. Hamarkada bereko egile honek 

handitutako argazkiak crayon beltzez, edo kolorez, guztiz edo erdi amaituta, 

oso preziatuak zirela esaten du (Klary, 1889:4). Mundu guztian ezagutu eta 

preziatzen ziren paper mota hauen ezaugarriak Klaryren ustetan. Izan 

zitzaketen akatsak artistek eta argazkilariek crayon beltzez edo kolorez 

tratatzen zituzten. Bere ustez erretratua ondo eginda bazegoen ezin zen bereizi 

naturatik hartutako irudiaren edota handitutako argazkiaren artean (Klary, 

1889:10). 

Argazkien gainean lan egiteak lana oso arin egitea zekarren, emaitza onak 

lortuz. Artistak argazkiaren diseinua baino ez zuen jarraitu behar lana amaitzeko 

eta ez zuen marrazketaren ezagutza handirik behar. Handitzeek eta paperen 

munduan egindako hobekuntzek, posible egin zuten ia edonork urrats guztiak 

jarraituz gero, crayon erretratuak egitea. Handitutako argazkiak gida bezala 

jokatzen zuen alegia “he has the photographic enlargement as a sure guide” 

(Barhydt, 1892:15-18). 

Crayon-handitzeen jatorrian behar zuten aparteko laguntzaren beharra zen. 

Argazkiak beste txartel batetik edo negatibo txiki batetik egiten ziren. Hortaz, 

ezinbesteko egiten zen modu batera edo bestera akatsak estaltzea. 

Negatiboaren akats guztiak handitzean agertzen ziren, baina are handiago 

handitutako argazki batean. Faktore honek, beste batzuekin batera, 
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handitzeko erabiliko ziren negatiboak modu oso ezberdin prestatzea ere 

zekarren, ahalik eta gehien akatsak kendu edo disimulatzeko. Gehienak 

negatiboaren intentsitatea murrizketan oinarritzen ziren, ahalik eta gehien 

prestatzea ukitu argien bidez. Klaryren ustetan zilar bromuroz egindako 

paperak, emaitza arinagoak ematen zituzten eta horregatik nahiago zituen. 

Zehazki, Rochesterren Eastmanen konpainiak egiten zituena. Bere ustetan, 

paper mota hauek oso ezaugarri onak zituzten edozein generoko argazkiak 

egiteko; tonu ertainetan zuten gozotasuna, argi eta itzalen distira, beltz sakonak 

eta zurien argitasunak ziren bere merituak.  

Crayonez amaitutako argazkiak orokorrean vignette estiloan bukatzen ziren. 

Vignette erretratuei deritze, burua irudi zentrala denean inguruko aldeak 

atzealdearekin funditzen diren bitartean, irudia oso modu suabean mugatuz. 

Azken erretratuaren itxura obalatua da eta inguruko hondoa zuria. 

Argazkia kartoi batean muntatu beharrean, egurrezko egitura batean ere 

tenka zitekeen, olio-pinturan mihiseekin egiten zen moduan. Bastidorea 

lehenengo lihoz estali behar zen, eta bertan kopia muntatu almidoi edo ur-

ahirekin itsatsiz (Wall, 1861:252). 

Mihisearen aukera eginez gero, aprestua kendu behar zitzaion oihalari gero 

kolak itsas zezan. Kotoiez igurtzi % 25eko sosa karbonatozko proportzioa zuen 

disoluzio batekin, eta behin hariak garbi geratutakoan nahikoa izango zen. 

Oihala zen bere malgutasunarengatik hobeto moldatzen zena kartoiaren 

zurruntasunarekin konparatuz. Proba muntatzeko bide erraz bati buruz ere 

informazioa aurki dezakegu Klaryren liburuan.  

Klaryren arabera, handitutako argazkiak muntatzeko moduak, bere 

dimentsioak eta lortzeko medioak hainbeste hobetu zirela, ezen handitzea eta 

crayonekin lan egitea egun berean egin zitekeela. Inpresio fotografikoek 

prozesuaren iraupena murrizten zuten naturako marrazkiak egiteko. Argazkiek 

irudi perfektu bat ematen zuten eta artistak indarra eta erliebea baino ez zien 

ematen. Emaitza artistiko batera heltzeko ez zen anatomiaren ezagutza izan 
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behar, marrazki batean bezala. Irudia guztiz estali behar zen esfuminoaz eta 

crayonez (Klary, 1889:11). 

West-ek argazkilariei crayon portraits delakoak egiteko Steinbach paperaz 

egindako eguzki-kopia erabiltzeko gomendatzen zuen, tenkatua eta muntatua, 

kopia argiak erabili edo bestela zenbait ezaugarri perfilatu. Materialak 13, 14 

eta 15. irudietan ikusten dira: Conté crayon sauce, esfuminoa, goma, gamuza, 

Conté arkatzak, etab. 

 

 

 

 

 

 

2.55., 2.56. eta 2.57. irudiak: St. Louis and Canadian Photographer aldizkarian crayonezko 
erretratuak egiteko ¨Crayon Portraits¨ artikuluan Westerrek argitzeko jarritako irudiak (West, 
1894:183-185). 

 

Esandako guztia biribiltzeko eta crayon-handitzeak zer diren zehazten 

bukatzeko, 1860ko hamarkadatik 1920ko hamarkadara arte prozedura lehorrez 

koloreztatutako argazki-handitzeak direla esango dugu. Argazki koloreztatuen 

barnean izaera propio jaso zuten irudiak izan ziren eta hartzen zuten marrazki 

arrunten itxura handiak bereizgarri egiten zituen. 
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2.2.8.2. Handitze sistemak 

 

Argazkigintzaren garapen teknikoarekin batera, handitze sistemen hobekuntza 

eman zen. Honen garapenak beste alderdi batzuk zaintzea ekarri zuen: 

negatiboaren kalitatea itzal gogorrak ez zitzan, hobe bernizatu gabe egotea 

(oso arrunta zen baina handitzean marrak eta zikinkeriak igartzen ziren), akatsik 

ez izatea, etab. 

Handitzeen agerpenak argazki-kopia handien ukitzea eta koloreztatzea ekarri 

zuen. Prozesu beraren akatsek eta beste zenbait askok, ezinbestekoa egin 

zuten handitzeen lantzea. Horregatik, hainbeste hamarkadatan zehar 

handitzeak lantzeko prozedura artistikoak erabili zituzten. Hala ere, beharrizan 

hori ekiditeko handitze sistema eta argazki-paperen etengabeko ikerkuntza 

eman zen XIX. eta XX. mendearen hasieran. 

Argazkigintzaren asmakizunarekin batera ia, argazkilariak argazkiak handitzeko 

tekniketaz arduratu ziren. 1843an Wolcott-ek dagerrotipoak handitzeko 

patentea erregistratu zuen eta handitzeko beste eguzki-kamera 1850eko 

hamarkadara arte ez zen asmatu. Asmakizunaren aurretik argazki handiak 

lortzeko tamaina bereko negatiboak erabili behar ziren. Hurrengo 

hamarkadetan, eguzki-kamerak egon arren, argazkilari askok nahigo zuten 

tamaina handiko negatibo batetik handitzea egitea. Antza denez, handitzeko 

pausua ez zen erraza eta nahiko astuna zen argazkilarientzat. Izatez, 

handitzeak zenbait argazkilari espezializatuen lan bihurtu zen: zerbitzua 

eskaintzen zuten iragarki asko ikus daitezke gaur egun (Albright, Lee, 1989:28).  

Egungo adituek pentsatzen dute argazki handitzeak oso teknologia aurreratua 

zela eta berandura arte ez zela erabili. Batzuek uste zuten handitzeen garaian 8 

x 10 hazbeteko kopia lortzeko tamaina bereko negatiboa behar zela. Baina 

handigailuak argazkigintzaren hasieratik existitu dira. 1839an, John Herschel 

aberrazioak zuzentzeko lentea asmatu zuen, eta urte berean, Talbotek 
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kalotipoak handitzeko handigailua patentatu zuen. 1857an sei oinetako18 

(1,80m) erretratu osoak Woodward-en eguzki-kamerarekin egin zitezkeen. 

Kamera horrek, 1860ko hamarkadan erabilera oso zabala zuen jadanik baina 

egia da ere lehenengo argazkilariek plaka handiak erabiltzen zituztela 

kameratan. William Henry Jackson-ek 20 x 24 hazbeteko kamera erabili zuen 

westermeko mendiak gurutzatzeko 1875ean (Leyshon, 2001:75-76). 

Argiaren iturria benetako arazoa zen. Argi iturri ezberdinetako handigailuak 

erabili izan dira. Handigailuak garestiak ziren eta argazkilari guztiak ez ziren 

negozio honetara dedikatzen. Esposizioak oso motelak ziren bromuro-paperak 

agertu baino lehen, eta argi iturriak arazo ziren. Argi artifizial mota asko erabili 

zituzten: kandelak, keroseno lanparak, bale olioa, harrikatza, azetilenoa, arku-

argiz indartutako bateria energia, pila indarrezko lanparak, hidrogeno eta 

oxigeno iturria, etab. luzea. Azken hau, karezko zilindro bat zen, kalefakzioarekin 

oxigeno-hidrogeno iturri bihurtuz, argi zuria sortzen zuen, kerosenokoa baino 

hobea zena. Modu orokorrean erabiltzen hasi zen 1826an, eta 1841ean 

kalotipoak argitzen zituen. Argazkilari batzuek 30 urte geroago azetilenoa 

erabiltzen zuten, nahiz eta Edisonek 1879an lanpara elektrikoak asmatu. Argi 

indarra ez zen leku guztietara heltzen, eta argazkilari askok beste argi indar 

batzuengatik zaletasuna zuten, emaitzak hobeak zirenaren ustetan. Gainera, 

lehenengo bonbilla gorien (inkandeszenteen) filamentuak oso handiak ziren 

erabiltzeko (Leyshon, 2001:75-76) 

Hasierako handitzeak nahiko kalitate eskasekoak ziren pikor eta 

aberrazioengatik. Aurrerago aipatu dugunez, argazkilari askorentzat prozesua 

zaila zen. Askotan kopiek laguntza (ukitu edo koloreztatu) behar zuten akatsak 

zuzendu edo disimulatzeko. Leyshon-en arabera, handitutako erretratuak 

hobeto ikusten ziren distantzia batera (Leyshon, 2001:75-76). 

Handitzeko prozesua hurrengoa zen: argiak itzaltzen ziren eta horrela kamerara 

sartuko zen argia baino ez zen ikusiko. Bromuro-papera astoan jartzen zen, 

                                                 

18 Oin (inch) bat 12 hazbete dira (2,54 cm x 12),  30,48 cm (Carlyle, 2001:546). 
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kameraren aurrean. Handitzearen tamaina lentearen fokua eta astoa jartzen 

zen distantziaren araberakoa izango zen. Astoa aurrera edo atzera mugi 

zitekeen nahi zen tamaina lortu arte. Gero handitutako irudia enfokatu behar 

zen ondo ikusi arte eta tapa jarri lentearen aurrean. Beste modu bat leihoan 

obturadore bat egitea zen. Azken batean oinarria bera baitzen. 

 

 

 

 

2.58. irudia: Argazkilariak 
negatiboa nahi duen distantziara 
jar dezake, garrantzitsuena gela 
ilun mantentzea da (Millburn, 
1889:147). 

Milburnen arabera bromuro-paper hoberena Eastman Dry-Plate eta Film 

Companyk produzitzen zuten. Fidagarritzat zituen, merkatuan zeuden bromuro-

paper iraunkorrak bezain beste. Prozesua hurrengo eran deskribatu zuen: orri 

bat hartu eta astoan jarri buru-orratzekin eutsita, estalkia kendu eta esposizio 

egokia burutu: segundo batzuetatik minutu batzuetara izan zitekeen 

negatiboaren indarraren eta argiaren arabera. Emaitzak ziurtatzeko probak 

egin zitezkeen paper zati txikiekin. Esposizio hoberena inoiz ez zen 20 edo 30 

segundo baino gutxiagokoa izango. Milburnek zeritzon bromuro prozesuak 

beste edozeinek baino askatasun gehiago uzten zuela. 

 

Eguzki-kamera 

Handitzen sistemen barnean eguzki-kamera oso garrantzitsua izan zen, honen 

bitartez sortzen ziren handitzeek eguzki-handitze izena (solar enlargement) eta 
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guzti jasotzen zutela. Horregatik ere, crayon handitzeak solar crayon 

enlargement bezala ezagutzen ziren. 

1857an David A. Woodward-ek lehen eguzki-kamera patentatu zuen. 

Woodwarden kamera oso famatua egin zen, batez ere Frantzia aldean. Hain 

ezaguna bilakatu zen AEBan, ezen Woodwarden kamera deitzen zutela 

(Burbank, 1891:109). Hasieran eguzki-kamera patentea zuenez bere erabilera 

asko mugatu zen. Azkenean era komertzialean fabrikatzea lortu zen eta 

denboraren poderioz hobekuntzak egin ziren.  

1865. urtean eguzki-kamerak arruntak egin ziren. Towler-rek, Humphey´s 

Journalen argitaratzaileak, eguzki-kamera handitzeak egiteko sistema 

gogokoena bilakatu zela ohartzen zuen. 1867an  hurrengoa esan zuen: “great 

number of solar cameras now visible on the roofs of photographic 

establishments, as well as in their windows and gardens” (Welling, 1978:192)19. 

David Shrive 1859an Filadelfian patentatu zuen kalean erabil zitekeen eguzki-

kamera. Antzeko diseinuaz Alphonse Liebert Bienako Photographic Fair-ean 

aurkeztu zuen 1864an. Lieberten kamera Filadelfian ekoiztu zen eta 17 ¾ x 23 ¼ 

hazbete tamainako handitzea egin zezakeen bisita-txartel baten negatibo 

batetatik. Kremailera baten antzeko oinarriaz eguzkiaren mugimenduetara 

egokitzen zen, prozesuaren garapena barruan zuen leihatila hori batetatik 

zaintzen zen. Gernsheimen arabera kamera hau izan zen AEBetan gehien 

zabaldu zena (Gernsheim, 1987:237) 20. 

Handitutako bisita-txartelak eguzki-kameraren bidez burutzea oso arrunta zen. 

Eguzki-kamera 12 hazbeteko diametroa zuen lente akromatiko batekin osatuta 

zegoen, eta inklina zitekeen ispilu bat barruan zuen eguzki argia islatzeko. 

Lenteak argi guztia negatiboan kontzentratzen zuen eta kamera ilun arrunt 

batean bezala, irudia paperera igortzen zen erretratu handi bat eginez. Gela 

ilun batean, posizio bertikalean jarrita, edo nahi zen distantziara jarrita, eta 

bertan mantentzen zen irudia agertu arte minutu batzuetan. Handitzeak 

                                                 

19 (Albright, Lee, 1989:29). 
20 (Albright, Lee, 1989:28). 
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egiteko mugarik ez zegoen. Gomendatzen zuten tamaina 9 aldiz handitzea 

zen, alegia 28 x 24 hazbetekoa (Anonimoa,1863c:138). 

Orokorrean prozesua hurrengoa zen: negatiboa kameraren atzeko muturrean 

jartzen zen, eta kamera gela ilunean instalatzen zen leihoa obturadorea bezala 

jokatuz. Ispiluak eguzki argia islatzen zuen, handigailuaren kondentsadoreak 

argazkia kontzentratzen zuen negatibo eta lentean zehar igaroz. Irudia pantaila 

batean proiektatzen zen papera jarrita zegoen gelan (Albright, Lee, 1989:28).  

 

 
2.59. irudia: 1877ko eguzki-kameraren ilustrazioa, iragarkia. 

 
 

 
2.60. irudia: Woodwarden eguzki-kameran egindako hobekuntzak 
iragartzen dituen irudia (1877).    
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Irudiotan ikusten dira hobekuntza horien publizitatea. Horrela olio-pinturaz edo 

crayonez margotzeko lagundu ziren artistak eta argazkilariek (Anonimoa, 1877). 

Herrialde bakoitzean eguraldi ezberdina egiten zuenez eguzki argia egun ona 

zegoen egunetan baino ezin zitekeen aprobetxatu. New York Boston baino 

hobea zen eguzki argiarekin lan egiteko. Ingalaterra aldiz oso txarra, eta 

Europako kontinentea ere ez zen askoz hobea. Albumina-paperetarako 45 

minutuko esposizioa arrunta zen, eta eguzkiaren argiaren norabidearen 

aldaketa zela eta handigailuak eta ispiluak 5 minuturo berriz egokitu behar 

ziren esposizio uniformea lortzeko (Welling, 1978:192). Eguzkiaren posizioa 

aldatuz zihoan heinean handigailuak edo ispiluak aldatuz joan behar ziren bost 

minuturo esposizio uniformea lortzeko. Suteak arruntak ziren, gehiegi, 

handigailuaren lenteek sua egiteko beira bezala jokatzen zuten ez baziren 

ondo zuzentzen. Askotan, korda erlojuak erabiltzen ziren ondo kokatzeko, 

teleskopio astronomiko baten moduan, baina aprendizak merkeagoak ziren 

(Leyshon, 2001:75-76). 

 

 

2.2.9. Argazkien koloreztatze prozesua 

 

Argazkiak produzitzeko eta aurkezteko formatuez gain, koloreztatzea ez zen 

argazkia koloreztatzearen ekintza hutsa bakarrik izan. Argazki prozesu guztiak 

berdinak ez ziren heinean, zuri-beltz lautik ateratzen zituzten substantzia eta 

materialek beharrizan batzuk zituzten argazkiaren azaleran itsatsi eta irauteko. 

Oso zabala da gai honi buruzko liburuen zerrenda, argibide ugari ematen 

dituzte eta elkarrengandik oso desberdinak dira. Lanak kontsultatzen direnean 

kontuan hartu beharreko datuak bi dira: herrialdea eta garaia.  

XIX. mendean argitaratu ziren lanak oso zabalak dira edukian; koloreen arteko 

orekatik zehazki argazkiaren zona bakoitzaren zein pigmentu erabili behar 

direneraino azaltzen dute.  
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Gure helburu nagusia pairatzen dituzten narriadurak ulertzea denez, argazki 

koloreztatuak burutzeko erabilitako teknikak eta egitura materialean eragiten 

dituzten alderditik aztertu ditugu.  

Atal honetan eskuliburuek aholkatzen dituzten gomendioak eta pausu 

orokorrak aipatuko ditugu argazkiaren koloreztatze prozesua ulertzeko:  

- Argazkiaren aukeraketa. 

- Argazkiaren kopia egitea gida bezala erabiltzeko. 

- Argazkiaren prestaketa. 

- Koloreztatze teknikak. 

Hasierako atal honetan argazkiak koloreztatzeko faktore nagusiak deskribatuko 

ditugu, garrantzitsuenak alegia. Koloreztatzea koloreak aplikatzearen ekintza 

hutsa ez zenez, jarraian ezaugarri nagusiak aipatuko ditugu argazkiak 

koloreztatzean kontuan izan beharrekoak aipatuz. Bigarren atalean argazki 

koloreztatuen egitura materialean zentratuko gara materialak eta teknikak 

azaldu eta garatuz. 

 

 

2.2.9.1. Argazkiaren aukeraketa 

 

Argazki-kopiaren irudiaren kalitateari zegokionez orokorrean koloreztatzeko 

behin eta berriro argazki argiak, kontraste indartsurik gabekoak eta tonu grisak 

zituzten argazkiak aukeratzea gomendatzen dute. Rintoul-ek uste zuen 1856an, 

argazkiek argiak eta tonu grisezkoak izan behar zutela marroixkak baino, 

definizio onekoak, itzalak eta tonu erdiak argiak, hondoan orbain zuri eta beltzik 

gabe. Day eta Urbino-k ere, 1861ean, aurrekoak bezala ondo definitutakoa eta 

argitsua izatea aipatzen du. Root-ek, 1864ean, argi itzalen arteko oreka, ondo 

enfokatua, definitua, argia eta distiratsua izan behar zuela zioen. Argiztapen 
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zuzena ekidin behar zen bere ustez, efektu arraroak ez sortzeko ezta orbain eta 

edozein motako akatsik ere. 

1859. urteko egile anonimo batek koloreztatzeko argazkiaren aukeraketa 

egiteko modu bi zeudela azaltzen du. Bata, normalean argazkilari profesionalek 

hartzen zutena, argazkia pinturaren oinarri hartuz, eta bestea, argazkia irudi 

perfektutzat hartuz, kolore gardenak baino behar ez zituena. Azken modu hau 

hasiberrientzat gomendatzen zuen.  

Koloreztatzeko egokiak kontsideratzen zituzten argazki-prozesuei dagokionez 

Penlake-k, XX. mendearen hasieran anilinak belzte zuzeneko gelatina 

kopientzako prozedura artistiko egokitzat hartzen zituen. Akuarelak aldiz, asko 

erabili ziren aurreko garaietan mota guztietako zilar-kopietan. Platinotipoak 

koloreztatzeko kopia zailenetarikoak zirela kontsideratzen zituen. Beste alde 

batetik, Penlake-n ustez, koloreak ikatz-kopien gainean ez ziren besteak bezain 

ondo geratzen, baina kopia mota hauek aldiz abantaila bazuten: ondo ez 

zihoakion itzal edo formaren bat ezabatu zitekeela laban batekin igurtziz, 

platinotipoetan ez bezala, irudia paperean xurgatzen zelako. 

Argazki koloreztatuak kalitatezko lanak izatea argazki kopiaren izaeraren 

menpe zegoen neurri handi batean, Tennant-en iritziz. Alde batetik, argazki-

irudiaren orekan eta bestetik, aukeratutako prozesuaren arabera. Oso iluna zen 

argazkian, xehetasun asko eta oso itzal pisutsuak bazituen, koloreak ez zuen 

inolako aukerarik izango bizitasuna eman edo behintzat osatzeko, eta horretan 

aritzen ziren langileek ondo zekiten, beraien lanaren arrakasta argazki argi, 

tonu gradazio zabalarekin eta tonu epelekoa izatean zetzala (Tennant, 190-

:259).  

Helburua kolore gardenak egitea bazen, hobe zen tonu marroixka edo morea 

zuten kopiak erabiltzea. Baina bromurozko edo errebelatzeko beste paperak 

erabiltzen baziren, irudia grisegia izateko joera izan zezakeen (Penlake, 191-).  

Azken batean, argazkiaren aukeraketari dagokionez, koloreztatzeko 

aukeratzen ziren argazkiak kalitatezko lanak izatea eskatzen zuten egileek, 

batez ere kolore gardenak erabili nahi baziren. Argazki-prozesuei buruz, 
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bakoitzak sasoian sasoikoak gomendatzen zituzten eta bertan iritzi pertsonalak 

guztiz baldintzaturik zegoen. 

 

 

2.2.9.2. Argazkiaren kopia egitea gida bezala erabiltzeko 

 

Egile batek baino gehiagok argazki batean lanean hasi aurretik kopiatzea 

gomendatzen zuen. Alde batetik, koloreztatutako kopiaren izaeraren 

erreferentzia mantendu ahal izateko eta bestetik, lana txarto eginez gero kopia 

bakarra ez galtzeko. 

 “In all cases of tinting or coloring with any degree of refinement, it is 
indispensable for the beginner to be provided with two photographs of 
the model, one to receive the color, and the other to serve as guide for 
the introduction of the shades, in case they become obliterated in the 
general wash” (Towler, 1864). 

 

Koloreztatzaileak askotan ez zeuden argazki-estudioan modeloen ezaugarriak 

oharrak hartzeko. Eta ez ziren zuzenean margotu modeloa aurrean izanda, 

baizik eta artistak inoiz ikusi ez zituen argazkiak margotzen ziren.  

 

 
 

           

2.61. eta 2.62. irudiak: Gazte baten erretratua. 1880ko hamarkada. 
Pennsylvania. Txartel batetik ateratako handitzea. Handitzea (ezkerreko 
irudia) ikatz-ziriz koloreztatutako gelatina-kopia da (Henisch, 1994:94).  
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Nahiz eta gaur egunera argazki koloreztatuak heldu diren, beraien originalak 

desagertu egin dira eta oso kasu gutxietan kontserbatu dira. Irudietan ikusten 

ditugun kasuak salbuespenak dira. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.63. irudia: Bisita-
txartel batetik lortutako 
crayon-handitzea, 1875 
(Lavedrine, 1990:57). 

 

 

2.2.9.3. Argazkien prestaketa 

 

Koloreztatzeko argazki-prozesu eta prozedura artistikoen erabilera eta 

prestaketaren gainean egilea askok ez datoz bat. Material eta prozedura ugari 

aipatzen dituzte eta bigarren atalean argazki koloreztatuen egitura materiala 

aztertuko dugu. Bertan prozedura piktorikoaren arabera egindako 

sailkapenean, kasu bakoitzean gomendatzen ziren teknika eta materialak 

deskribatu ditugu.  

Hala ere, esango dugu orokorrean, argazki koloreztatuen prestaketaz ari 

garenean, hiru mailako prestaketa bereiz daitekeela: argazki-irudi beraren 

prestaketa, azaleraren prestaketa eta muntaia.  
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Argazki-irudiaren prestaketa garrantzitsua zenbait kasutan azken batean eragin 

zuzena zuelako aplikatutako koloreetan. Argazki-irudia oso itzal ilunak baldin 

bazituen, egile batek baino gehiagok era mekanikoan arintzea gomendatzen 

zuten (labanarekin, apar harri hautsez igurtziz, borragomaz, etab).  

Argazkiaren azaleraren prestaketak helburu ezberdinak zituen: azalera erabiliko 

zen prozedura artistikora moldatzea (adibidez pastelak erabiltzeko ehundura 

laztea), koipe arrastoak suntsitzea pintura geruza itsatsi eta gero ez askatzeko, 

azalera itsaskor bihurtzea eta azkenik, argazki-irudia kolorea geruzarengandik 

isolatzea. Azalera prestatzea ezinbestekoa zen egilea askorentzat. 

Gomendatzen zituzten formulen artean ur hotzean ondo bustitzea, mihiarekin 

miazkatzea, goma lakazko berniz geruza, etab.  

Albumina-paper gaineko inpresioen prozesua hobetu zuen arrautza zuringozko 

geruza gardena eratzen zuelako azaleran. Paper berriak hobekuntza teknikoak 

ekarri zituen baina koloreztatzea zaildu zuen. Akuarelek benetan jarrera txarra 

zuten albumina-kopien azalera distiratsuaren gainean itsasteko eta are 

arruntago egin zen albumina-kopien kasuan azaleraren prestatzea.  

Argazkiak koloreztatzean manipulazio jasateko eta sendotasuna izateko 

erabiltzen zen muntaia. Bereziki garrantzitsua zen mota honetako argazkietan 

manipulazio handia jasan behar zuelako. Orokorrean, Bristol kartoiak erabiltzea 

gomendatzen zen. Batzuetan ere mihise eta bastidore gainean itsasten ziren. 

Horretarako zenbait kola erabiltzen ziren: almidoia, kaseina, animali kola, etab. 

Eragiketa koloreztatu aurretik burutzea gomendatzen zen. 

 

 

2.2.9.4. Koloreztatze teknikak 

 

Argazkiak ukitu eta koloreztatzeko prozedura ugari erabili izan dira eta bakoitza 

estilo ezberdinean burutzeko aukera zegoen. Beltzean ukitzea edo 
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koloreztatzea oso arrunta zen, argazkiaren ezaugarriak indartu edo leuntzeko, 

edota akatsak zuzentzeko.  

Handitze monokromoen kasuan akabera monokromoa lortzeko kolore gutxi 

behar ziren, batez ere beltza, eta itzal batzuetan, marroia. Bromuro-, ikatz- eta 

platino-kopietan kearen beltza erabiltzen zen. Bartolozzi-gorria erabil zitekeen 

beltza, siena errea eta Indiako gorriarekin nahastuta argazkiaren tonua 

berdintzeko. Sepia tonuak zeudenean, kearen beltza eta siena-errea, eta 

batzuetan Indiako gorri pixka bat ikatzezko kopiak zirenean. 

Aipatutako akabera monokromoa prozedura ezberdinekin lor zitekeen: tinta, 

arkatz, pastel, ikatz ziri, akuarela, gouache eta olio-koloreekin. Zehazki Lefebvre-

k, 1876ean, argazkiak ukitzeko (azken batean, nahiz eta helburua ezberdina 

izan teknika berdina zen) akuarela, gouache eta olioa gomendatzen zituen. 

Beste alde batetik, koloreak erabiltzerako orduan kontuan izan beharreko 

faktorerik ere bazegoen, 1861an Johnsonek gogoratzen duen bezala. Dioen 

arabera, argazkiok irudi monokromoak zirenez, kolore bakarrekoak, normalean 

tonua gris purpura neutroa, hotza ala epela erakusten zuten, argazkilariaren 

gustuaren arabera. Horregatik, kontuan hartu behar zen koloreak zabaltzean. 

Oinarriko kolorearekin jokatu behar zen eta beltz tonuak kendu. Helburu 

horretarako Sir. F. Leighton-ek kolore puruak gomendatzen zituen beltzik ez 

zutelako.  

Behin eta berriro aipatzen ari gara, argazkiak koloreztatzeko helburu ezberdinak 

zeudela, eta horregatik kasu batzuetan elementu bakarra, zenbait ezaugarri 

edota azalera osoa koloreztatzen zen. Ildo horretatik jarraituz, argazkiak 

margotzeko estilo ezberdinak zeudela ere esango dugu, askotan gaiaren eta 

garaiko gustuaren arabera.    

Argazkilari askok argazki koloreztatuetan gardentasuna gehien baloratzen 

zuten ezaugarria zenez akuarelaren erabilera oso handia izan zen. Argazkiak 

akuarelaz koloreztatzeko miniaturak egiteko teknikak eta materialak zituzten 

erreferentzi puntu. Ordu arte, miniaturak egiteko teknikak puntu eta marratxoen 

bidez egiten ziren.  
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Beste egile batzuentzat, edozein zela ere aukeratutako prozedura koloreak 

gardenak izatea gomendatzen zuen. Koloreak argazki-irudiarekin bat eginez, 

baina ez estaliz. Horretaz gain, koloreztatzaile askoren iritziz, marrazketaren 

ezagutza sakonik ez zen behar argazkiak koloreztatzeko. Argazkiaren diseinua 

errespetatzearekin nahikoa zeritzaten. Beti kolore oso gardenekin hasi eta 

kalitate oneko koloreak erabiliz.  

XX. mendearen hasieran, prozesuen aurrerapen teknikoarekin eta anilinen 

agerpenarekin, paisaia eta argazkigintza komertzialak koloreztatzeko arruntak 

egin ziren21. Akuarela likidoak erabiltzeko edo uretan disolbatzen zen beste 

produkturen bat erabiltzeko, argazkia urez busti egiten zen eta heze zegoen 

bitartean koloreak zabaltzen ziren. 

Olio-koloreekin argazkiak ere margotzen ziren, erretratuak batez ere: 

emakumezkoak, umeak eta gizonezkoak. Olio-pintura erabiltzea Arteari 

lotutako konnotazioak dituela ukaezina da. 2.2. atalean azaldu dugunez, 

pintura arloarekin harremanik handiena duen prozedura artistikoa da. Olio-

koloreak eskaintzen dituen aukera guztiengatik, efektu ezberdinak lortzea 

ahalbideratzen duelako. Horregatik, artista askok argazkia beraien pintura 

lanen oinarri hartuta artelana burutzen zuten, argazki izaeraren arrastorik 

antzemateko aukerarik eskaini gabe.  

Argazkiak koloreztatzeko metodo bi zeuden. Bata, kolorea aurrealdetik 

zabaltzea, emultsioaren aldetik (orain arte aipatutakoa eta tesi honetan 

ikertzen dena), eta bestea, atzetik, paperaren aldetik. Zuzenean aurretik 

koloreak aplikatzen zirenean, argazkia antzematea zailtzen zela bazekiten eta 

Rothery-k, 1905ean horretaz ohartarazten zuen. Metodo bietan, prozedura 

artistikoa edo mediuma bera izan zitekeen olioa edo ura, edota koloreetako 

klarionak ere bai (Rothery, 1905:104). 

Atzetik koloreak ematea nahiko teknika arrunta zela ematen du, horri buruz hitz 

egiten duten liburu eta artikulu kantitatea ikusirik. Askotan papera gardena 

                                                 

21 Akuarela likidoak (liquid colours) sarritan aipatzen dira, baina seguruenik, kasu askotan, 
alkoholetan disolbaturiko tindagaiak edo koloratzaileak izango ziren.  
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egiten zuten berniz edo argizariaren laguntzaz. Bista-estereoskopikoen kasuan, 

erabilitako papera oso fina zen, eta askotan, atzetik ere koloreztatzen ziren 

(Coe, 1978:14). 

Argazkia olioz edo bernizez bustitzeak zeharrargitsu egiten zuen kopia, eta 

gero, atzetik koloreztatzen zenean aurrealdean koloreak ikus zitezkeen. Antza 

denez, metodo hau alemaniarrek erabiltzen zuten litografiak tindatzeko modu 

merkea lez (Lock, 1855:111). 

Argazkiak zuzenean koloreztatzeaz gain, bazeuden beste hainbat metodo 

baina ez hain arruntak, horietako bat koloreztatutako albumina-kopia beira 

batean itsastea zen. Argazkien koloreztatzea sarritan Crystoleumekin nahasten 

ziren, oinarrian oso ezberdinak badira ere.  Crystoleumaren prozesua hurrengoa 

zen: albumina-kopia beherantz begira beira batean itsasten zen goma edo 

pastaren bidez. Lehortutakoan atzealdetik hasita papera kentzen zen, oso 

geruza fina geratu arte albuminarekin batera. Eta azkenik, olio edo argizari 

bidez gardena edo zeharrargitsua egiten zen. Xehetasun guztiak atzetik olio-

pinturaz margotzen ziren. Gero bigarren beira xafla bat jartzen zen eta kolore 

alde zabalak margotzen ziren (Coe, 1978:14).  

Crystoleumei buruz Bakerrek zera zioen, atzetik margotzen zirela eta ondo 

margotuta olio-pinturaren antza har zezaketela (Baker, 1902). Kasu honetan 

euskarria beira zen, okerturik zegoen beira batean paper gainean zegoen 

emultsioa transferitzean zetzan22. 

XIX eta XX. mende hasierako eskuliburuetan koloreztatzeko argazkien inguruko 

azalpenak eta oharrak asko eta askotarikoak dira. Batzuen ustez, figura epela 

izan behar zuen eta fondoa hotza (Johnson, 1861:55). Beste batzuek aldiz, 

alderantziz egiten zuten. Kolore primarioak, sekundarioak, osagarriak eta 

abarren arteko harremana ere askok aipatzen dute beti ere antzeko 

gomendioa eta pigmentuak aipatuz. Orokorrean, erretratuen kasuan, 

lehenengo haragia pintatu behar zela azaltzen zuten. Rintoulek, 1856an zioen, 

                                                 

22 Informazioa gehiago NADEAU, L. Encyclopedia of Printing, Photographic, and 
Photomechanical Processes, Atelier Louis Nadeau, Canada, 1989. 
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tonu gris eta itzalek ez zutela ukiturik behar baina beste guztiek, ez zutela 

errealitatearen inolako antzik.  

Koloreak aplikatzeko teknika ezberdinak erabiltzen ziren: urkolore bidez, 

punteatze edo marraketaren bidez, itzaleztatzearen bidez, aerografo bidez, 

etab.  

Braithwaite, Bruce eta Johnsonen ustez, 1913an, marren bidez itzaleztatzea 

zaila zen, abilezia eta gustua behar zen ondo egiteko, eta erabiltzekotan 

hondoetarako utzi behar zen. Pintzelez egiten zen lana aldiz, ez zela 

antzematen, nahiz eta oso ondo egina egon. Puntuen bidez pintzelez; eskuak, 

aurpegia, oihal eta atzealdeak egiteko. Antza denez, metodo hau azken 

ukituak emateko erabiltzen zen, irudia amaitzeko.  

Prozedura lehorrak, orokorrean, handitzeetan erabiltzen ziren: pastela, 

klarionak, arkatza, ikatz ziria, hautsak edo pigmentu hutsak. Kolorea zabaltzeko 

teknika ezberdinak zeuden: esku hutsezko marrazketa, marren eta puntuen 

bidez, aerografoaren bidez. Hala ere, esfumino, gamuza edo sarrio zatiak, kotoi 

bolak, borragomak eta pintzelak arruntenak ziren.  

Paperaz gain, mihisea ere erabiltzen zuten argazkiak egin eta gainetik 

koloreztatzeko. Mihiseak sentikor bihurtzeko metodoak aurkitu zituzten, 

handitutako erretratuak bertan proiektatu eta finkatuz. Ondoren, artistek 

zuzenean margotzen zuten irudiaren gainetik. Azken lana normalean 

bernizatzen zuten eta urreztatutako edo zilarreztatutako marko bat jartzen 

zioten dena edertzeko (Ruggles, 1985:92). Mihise gainean handitze asko egin 

ziren eta gero eta perfektuagoak ziren teknikak hobetuz zihoazen heinean. 

Kolore diluituagoak erabili behar ziren ehundurarengatik. Aplikatu ondoren 7-10 

egun bitartean lehortzen utzi behar ziren bigarren kolore geruza eman aurretik. 

Behin koloreen aplikazioa guztiz amaituta zegoenean, mihisearen azalera 

guztia oihal zati batez igurzten zen bernizaz (Campana, 1928:35). 

Argazkia koloreztatua amaitzeko, kopia mihise baten gainean itsasten zen 

sarritan, eta oihalaren ehundura ikusi egiten zen, horrela benetako mihise 

pintura baten itxurara hurbilduz (Reed, 1900:181-182). 
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2.3. EZTABAIDA  

 

Orain arte azaldutako hau guztia laburbilduz, argazki koloreztatuen gainean 

esango dugu: 

- Argazkigintzaren garapenarekin batera garatu eta landu zen jarduera 

izan zen. Paper gaineko prozesuak hasieratik landu ziren, horren 

lekuko existitzen diren koloreztatutako gatz-paperak eta horren 

gainean idatziriko garaiko eskuliburuen kantitateak adierazten duten 

bezala. 

- Kontrako jarrerak eragin zituen argazkilari, artista, miniaturgile eta 

bezeroen artean. Batzuen iritziz, argazkia estali baino ez zuen egiten, 

besteentzat aldiz, bizitasuna ematen zien zuri-beltzezko irudiei. 

- Koloreztatzailearen figura sortu zen: argazkilaria bera, soldatapeko 

artista ezagunak, aprendizak, bigarren mailako artistak, miniaturgileak 

edota senitartekoak. 

- Koloreztatzeak helburu ezberdinak zituen: edertzea eta errealagoa 

ematea, iraunkorragoa egitea, zuzentzea eta pintura-lana egitea. 

- Erabilitako materialak tradizionalki artean erabilitakoak izan ziren: 

prozedura lehorrak (ikatz ziria, pastelak, etab.), prozedura hezeak 

(akuarelak, gouache eta tindagaiak) eta koipetsuak (olio-koloreak). 

- Argazki prozesuaren arabera koloreztatzeko teknikak egokitu ziren, 

nahiz eta denak paper gaineko prozesuak izan (albumina geruza, 

barita geruza…). 

- Argazki koloreztatuen barnean crayon enlargement edo crayon-

handitzeak daude. Prozedura lehorrez landutako handitutako 

argazkiak ziren eta 1860tik 1920ra bitartean produzitu ziren. 
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3. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUEN EGITURA 
MATERIALA 

 

Orain arte Argazkigintzaren historia azaldu dugu eta argazki koloreztatuak 

bertan kokatu ditugu. Behin irudi mota hauek eratzeko bultzatu dituzten jatorri 

eta helburuak mugatu ditugun, gaian aurrera jarraituko dugu. Argazki 

koloreztatuen adibide asko daude, orokorrean uste dena baino gehiago, 

baina hauei buruzko ez jakite materiala oso handia da. Alde batetik, XIX eta 

XX. mendeko eskuliburuak ditugu honetaz guztiaz luze aritzen direnak, eta 

bestetik, argazki originalak ditugu aipatutako eskuliburu horietan bildu duguna 

egiaztatzeko. 

Koloreztatutako argazkien elementu guztiak banan-banan aztertuko ditugu 

nola dauden eratuta ikusteko. Lehenik argazkien egitura materiala azalduko 

dugu. Argazki batek argazki-irudia, euskarria eta aglutinatzailea ditu. Askotan 

geruza osagarriak ere topatuko ditugu baita bigarren mailako euskarriak ere. 

Kopia batzuk besteak baino konplexuagoak izango dira.  

Hurrengo lerroetan paper gaineko argazki-kopia monokromatikoen elementu 

nagusiak aipatu eta segidan azalduko ditugu: 

- Euskarria papera izango da. 

- Argazki-irudia eratzen duten materialak zilarra, pigmentuak edo  beste 

gatz metalikoak dira. 

- Aglutinatzailea ez da beti agertzen den elementua. Bere betebeharrak 

irudia osatzen duten substantziak biltzea eta euskarrian eustea dira. Izan 
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behar duten nahitaezko baldintza gardenak izatea da. Aglutinatzaile 

ezagunena eta orokorrena gelatina da. Baina XIX. mendean albumina 

eta kolodioia ere asko erabili ziren. 

- Geruza osagarriak euskarria prestatzeko, isolatzeko, babesteko eta 

edertzeko helburuarekin erabiltzen diren materialak dira. XIX eta XX. 

mendeetan barita (bario sulfatoa), titanio dioxidoa eta polietilenoa 

erabili ziren aipatutako lehen helburuak betetzeko. Koloreztatutako 

argazkietan azaleko materialak oraindik nabarmenagoak dira aparteko 

materialen presentzia. Eta baliteke ere babes-geruzaren bat aurkitzea. 

- Bigarren mailako euskarriek euskarria indartu eta muntatzeko balio 

dute. Ohikoenak kartoi mehe eta lodiak eta paperak dira. Argazki 

koloreztatuen muntaketaren kasuan mihisea erraz topa daiteke, baita 

egur xaflak ere. 

Argazki-prozesuak dituzten geruzen arabera identifikatzen dira.  Hona hemen 

Northeast Document Conservation Center-rak ematen duen taula gida gisa: 

Euskarria Prozesua Data Identifikatzeko ezaugarriak 
Geruza bakarreko 
egitura 

Gatz-kopiak 

 

1840 - c. 1860 

 

POP, azalera matea; paperaren zuntzak 
ikusgai; batzuetan koloregabetu egiten da 
hori hitserantz, bereziki ertzetan; batzuetan 
bernizatuta. 

 Platinotipoak 

Paladiotipoak 

 

1880 - c. 1930 

1916 - c. 1930 

 

Kolore beltz-grisa, azalera matea; paperaren 
zuntzak ikusten dira; ehundura leuna; irudi 
egonkorrak, ez dira koloregabetzen ezta 
ispilu efekturik sortzen; papera sarritan 
azidotasun handia du eta koloregabeturik.  

 Zianotipoak 

(kopia urdinak) 

c. 1880 - c. 1910 Urdin kolore distiratsua, azalera matea; 
paperaren zuntzak ikusten dira.  

Geruzadun 
papera 

(bi geruzatako 
egitura) 

Albumina-
kopiak 

1851 - c. 1900s POP, azalera erdi-distiratsua; paperezko 
euskarri oso fina, normalean muntatuta; 
krakelatua ikus daiteke alde ilunetan; 
horitzea argietan; paper zuntzak ikus 
daitezke albumina-geruzan zehar.  

 Ikatz-kopiak 

 

1860 – gaur 
egunera arte 

 

Asko erabili da artelanak erreproduzitzeko; 
irudiak erliebe pixka bat du; paper-zuntzak 
argietan ikus daitezke; irudia ez da 
koloregabetzen ezta horitzen ere; alde 



3. Atala   Argazki koloreztatuen egitura materiala 

 123

 ilunetan krakelatuak sor daitezke.  

Geruzadun 
papera 

(hiru geruzatako 
egitura) 

 

Kolodioi-kopia 

 

1888 - c. 1910 

Distiratsua:  

1880's - 1920's 

Matea: 1894 - 

1920's 

POP, azalera distiratsua (sepia, more kolorea) 
edo azalera matea (urre platinora biratua, 
kolore beltza), oso irudi egonkorra, gutxitan 
koloregabetzen da; erraz higatzen da; 
normalean muntatuta; paper zuntzak ezin 
dira ikusi. Kolodioi kopia distiratsuak argi 
fluoreszentepean ortzadarraren antzeko 
efektu sotila izaten dute.  

 POP gelatina-
kopiak (zilar 
kloruroa) 

c. 1880 - c. 1910 DOP gelatina baino tonu epelagoa du; 
normalean nahiko distiratsua; batzuetan 
horitua; paper-zuntzak ezin dira ikusi.    

 DOP gelatina-
kopia  

(zilar 
bromuroa) 

c. 1880 – gaur 
egunera arte 

 

Irudi zuri-beltza; matea, distiratsua edo 
ehunduraduna; biraturik egon daiteke; 
batzuetan zilarrak ispilu efektua izan dezake; 
koloregabetu daiteke; paper-zuntzak ezin 
dira ikus.  

 

Argazkiak identifikatzeko geruzak zenbatu behar dira argazki-prozesua 

antzemateko. Hala ere, sarritan kolore-geruzaren presentziak identifikatzeko 

ataza asko oztopatzen du, batez ere koloreak argazki-irudia estaltzen 

duenean. 

 
3.1. iudia: Koloreztatutako argazki baten egitura materialaren eskema. 
Reilly-k proposatzen duen paper gaineko kopien egituraren  moldaketa 
eginez. 
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3.1. EUSKARRIA: PAPERA 

 

Argazki koloreztatuen egitura materiala aztertzean lehendabizi papera 

aurkitzen dugu. Euskarri honek argazki-irudia, geruza piktoriko eta beste 

material eta muntai ezberdinak jasaten ditu. Beste euskarriekin parekatuz gero, 

papera argazkigintzaren hasietarik argazki ekoizpenean gehien erabili den 

euskarria dela ikusiko dugu. 

Argazkigintzan erabili diren euskarriek argazkiaren azken itxuran eragiten dute 

zuzenean. Hortaz, argazki koloreztatuak ere paperaren ezaugarrien menpe 

daude, baita bere iraupena ere. Hori zela eta, koloreztatzeko aukeratzen ziren 

paperek zenbait ezaugarri izan behar zituzten (sendotasun nahikoa, 

egonkortasuna, etab.) koloreztatzeak zekarren prozesu guztia jasan eta gero 

egoera onean irauteko.  

Hasi-hasieratik argazkilariek bazekiten paperaren aukeraketa oso garrantzitsua 

zela eta argazkiaren azken itxuran ezinbesteko eragina zuela ere bai. Oso 

goizetik konturatu ziren paperaren konposatu batzuek eragin kaltegarriak 

zituztela argazki-prozesuetan. Horregatik, kontuan izaten zituzten ezaugarriak 

ziren: paper-orearen purutasuna, hezetasunari erresistentzia eta tonuaren 

erregulartasuna. Baita aprestu mota, pikorraren fintasuna eta paperaren 

loditasuna ere. Oso garrantzitsua zen Hunt-en arabera, paperak partikula 

metalikorik ez izatea (ohikoa izan zitekeena) ezta oreak zuritzeko erabiltzen 

ziren kloro eta sufretik eratorritako konposaturik ere1. Paperaren ezaugarri 

garrantzitsuenetarikoa bere purutasuna zen. Hastapenetatik zekiten, ahalik eta 

paper puruena erabili behar zela. XIX eta XX. mendearen hasieran paperak 

liho eta kotoizkoak ziren. Paperok ezpurutasun gutxien zituztenak ziren eta 

horrela papera ekoizteko tratamendu minimoa baino ez zuten behar. Gaur 

eguneko papera aldiz egur-oretik dator. 

                                                 

1 (Barandiaran, 1997:167). 
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XIX. mendearen bigarren erdialdean paperaren fabrikazioan aldaketa handi 

bat eman zen. Egurretik eratorritako zuntzak paper-oreak egiteko erabiltzen 

hasi ziren, hala ere, argazkigintzan paperak kotoi eta lihozkoak izaten jarraitu 

zuten (Kodak, 1985:38). 

Bestalde, paperaren aprestua garrantzitsua zen paperaren zuntzak loturik 

mantendu eta erresistentzia mekanikoa izan zezaten. Osagai honek 

irazgaiztasuna eskaintzen zien paperei. Aprestuak papera oso xurgatzailea izan 

ez zedin eta prozesatzean erabilitako soluzio ezberdinak jasaten laguntzen 

zuen. Aprestu gisa gelatina edo almidoia erabiltzea ohikoa zen, baina askotan 

argazkilariek beste kola geruza osagarria ematen zieten argazkiei. Bazekiten 

aprestu motaren arabera argazkiaren azken itxuran eragin zuzena zuela. 

Honetaz guztiaz gain, argazkilariek fabrikazio industrialeko paperak nahiago 

zituzten eskuz egindakoak baino, azken hauek xurgatzaileagoak zirelako eta 

egitura heterogeneoa zutelako (Reilly, 1986:29).  

Orokorrean argazki-paper on batek bete behar dituen baldintzak (Woodward, 

1981:118)2 hurrengoak dira: 

1. Orearen purutasuna. 

2. Soluzio kimikoen absortzio baxua. 

3. Azaleko opakutasun altua. 

4. Egoera hezean erresistentzia ona. 

5. Neurriaren egonkortasuna. 

6. Substantzia sentikorren atxikidura egokia. 

7. Egonkortasun kimikoa. 

8. Beroaren aurrean egonkortasuna. 

9. Kiribiltzeari erresistentzia. 

10. Neurrizko hezetasun uniformetasuna. 

11. Tonuaren malgutasuna. 

                                                 

2 (Barandiaran, 1997:172). 
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Hain zuzen ere, hainbeste ezaugarri bete behar zituztela jakinik, argazki-

paperak oso ola gutxik produzi zitzaketen. Horretaz gain, eragin handia zuen 

erabilitako uraren kalitateak, horregatik urteetan zehar paperaren produkzioan 

ola bi nagusitu ziren 1914. urtera arte: Rives (Frantzia), Blanchet-Fréres et Kleber 

konpainiak ustiatu zuena, eta Malmedy (Belgika) Steinbach and Company, 

Saxe paper ezaguna ekoizten zuena (Reilly, 1980:12, 29)3. 

1885. urtean ekoizleek paperen gainean barita geruza ematen hasi ziren. 

Baritak,  bario sulfato eta gelatinazko geruzak, azalera leuna eta egonkorra 

eskaintzen zuen. Ondoren, argazki-emultsioa barita geruzaren gainetik ematen 

zen. Argazkiak prozesatzean paperak hezetasuna xurgatzen zuen eta zuntzak 

mugitu eta handitzen ziren. Barita geruzak arazoa konpontzen zuen.  

Bestalde, paperaren uzkurdurak, hezetasun maila oso baxuetan, papera 

hauskor bihurtzen zuten eta errazago apur zitekeen. Horregatik, bigarren 

mailako euskarri bat behar izaten zen indartzeko.  

 

 

3.1.1. Koloreztatzeko argazki-paperen ezaugarriak 

 

Aurreko atalean azaldu dugun moduan koloreztatzearen barruan oso 

ezaugarri ezberdineko prozedura artistikoak erabili ziren. Horregatik, paperak 

ezaugarri batzuk bete behar zituen prozeduraren beharrizanetara moldatzeko. 

Era berean, argazki-prozesuek ere, paper mota bat edo bestea behar zuten.  

Paper ugari erabili izan dira argazkiak egiteko: distiratsua, distira erdikoak eta 

mateak. Iradokizun moduan Campana-k zioen olio-koloreak erabiltzean ez 

zuela axolarik, baina urkolore likidoak erabiltzean azalera matea zuena 

distiratsua zena baino hobea zela. Haren ustetan, azalera matea zuen 

paperak xurgatzaileagoa zen eta errazago estaltzen zen (Campana, 1928: 82). 

                                                 

3 (Barandiaran, 1997:174). 
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Paper motaren aukeraketa garrantzitsuagoa zen pintatu nahi zen 

prozeduraren arabera: akuarela, gouachea edo olio-pintura. Blin-en arabera, 

argazki-miniaturak ere edozein hiru hauetako batekin egin zitezkeen. Akuarela 

edo gouache aukeratzen bazen paper oso zuria izan behar zuen Blin-en ustez. 

Lodia mehea baino hobea zen eta pikor fina izan behar zuen. Olioz pintatzeko 

aldiz, paper motak ez zuen axolarik (Blin, 1888: 23). 

Laurent-en arabera kopia positiboak egiteko Saxe papera zen hoberena, batik 

bat formatu txikietarako. Bere sendotasunak behar beste garbiketa jasan 

zitzakeen eta (Laurent, 1856: 44). 

Crayonezko erretratuak egiteko paper mota ugari daudela aipatu ditugu, 

horien artean: Whatmans´ Imperial eta Double Elephant, Eggshell, Steinbach 

eta tindatutako paper frantsesak. Hauekin oso efektu ezberdinak lor zitezkeen. 

Artistek Whatmans´ papera nahigo zuten. Hau bastidore batean muntatzen 

zen marrazketaren oholaren akatsak irudian ez agertzeko (Crocker, 1884:11).  

Arruntak ziren ikatz-prozesuaren bidez handitutako argazkiak Whatmans´ paper 

gainean egitea eta crayonez landuak egotea. Kasu horietan azalera ez zen 

zertan laztu Johnson-en iritziz (Johnson, 1886). 

Kolore hautsez landutako handitzeetarako, monokromoak edo koloreetan, 

azalera matea, edota paper zimurtsua izatea hoberena zen. Ikatz-prozesuaren 

bidez egindako handitzeen kasuan, koloreztatzeko Whatman´s papera 

erabiltzea hobe zen urkoloreak jasateko gai baitziren (Braithwaite, Bruce, 

Johnson, 1913). 

Platino-bromurozko paperak platinotipo tonu suabeak ematen zituen. Bi 

motatakoak izan zitezkeen: gogorrak edo bigunak. Beste batzuk ere bazeuden: 

Matte Enamel, Enameled eta Velvet (Tennant, 1912:24). 

Beraz, zenbat buru, hainbat aburu. Berriz ere egile bakoitzak argibide 

ezberdinak ematen dituela ikus dezakegu.  
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3.1.2. Prestatzeko metodoak 

 

Paperaren aukeraketa erabiliko zituzten prozedura artistikoetan eragina zuela 

bazekiten. Hala ere, argazki-prozesu ezberdinak behar zituzten ezaugarriak 

betetzea garrantzitsuagoa zen, sorreratik arazoak eta akatsak ekiditeko. Pentsa 

daiteke argazki asko prozesatzea bukatu ondoren erabakitzen zela 

koloreztatzea, ez aurretik. Beraz, kasu hauetan, ziurrenik uste baino ugariagoak 

izango zirenak, ez zuten inolaz ere paperaren ezaugarriak kontuan izango 

koloreztatzeko. 

Behin argazkia eginda zegoela, burutu behar zitzaizkion prestaketak 

askotarikoak zirela ikusi dugu garaiko argitalpenetan. Baina aldiz, 

koloreztatzeko helburuarekin erabilitako paperak argazkiak izan aurretik ez 

zutela inolako prestaketarik jasaten ondoriozta dezakegu. Gehien jota formatu 

handiko argazkiak egiteko sendotasun nahikoa zuten paperak aukeratzea.  

Argazkiak prozesatu ondoren burutzen ziren prestaketen artean prozedura 

lehorrez koloreztatzeko argazki-paperak azalera latza izatea zen pigmentuak 

bertan harrapatuta geratzeko.  

Argazki-prozesu eta prozedura artistiko bakoitzak oso ezaugarri ezberdinak 

dituztenez, hurrengo ataletan banan-banan azalduko ditugu. Ondorio gisa 

koloreztatzea jasotzeko prestaketa argazkia egin eta gero burutzen zela ikusi 

dugu, aplikatuko zen prozeduraren beharrizanen arabera. 
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3.2. ARGAZKI-IRUDIA 

 

Historian zehar paper gaineko argazkien garapenaz hitz egin dugunean, 

koloreztatzea berarekin batera aurrera egin zuela esan dugu. Garapen 

horretan, gatz-paperak, albumina-kopiak, belzte zuzeneko eta errebelatutako 

gelatina eta kolodioiak eta prozesu alternatiboak aipatu ditugu. Prozesu 

bakoitzak barne egitura ezberdina du bata bestearengandik bereizten duena. 

Egitura materiala hori azaldu dugunean, atal ezberdinak aipatu ditugu. 

Elementu  horiek guztiak ez dira derrigorrez agertuko, prozesu eta garaiaren 

arabera izango da, baina beti gutxienez euskarria eta argazki-irudia izango 

ditu. 

 

 

3.2.1. Argazki-irudia eratzen duten materialak 

 

3.2.1.1. Zilarra 

 

Prozesu alternatiboak kenduta XIX. mendeko argazki guztietan argazki-irudia 

zilar metalikoak eratzen zuen. Nahiz eta liburu batzuetan handitutako argazkiak 

ikatz-prozesuaren bidez koloreztatzen zirela irakurri (Johnson, 1886), zilarra zuten 

emultsioak ziren arrakasta gehien zutenak, bai argazkigintzaren produkzioan 

baita koloreztatzeko aukeratzen zirenen artean ere.  

Argazkietan eratzen diren zilar-irudien itxura zilar partikulen forma fisikoak 

ematen die eta tonuen bariazio eta iraunkortasunean eragin zuzena du. Biratu 

gabeko gatz-paperek tonu marroi-gorrixka dute, errebelatutako kopiek tonu 

beltz neutroa duten bitartean, nahiz eta biek zilar metalikozko irudiak izan. 

Gatz-paperen irudiak arin desagertzeko joera dute eta argi altuetan dauden 
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xehetasunak galtzen dituzte errebelatutako kopiak baino arinago. Honen 

guztiaren arrazoia zilarraren forma fiskoarengatik da. Argazki-irudiaren kolorea 

eta iraunkortasuna zilar partikulen tamaina eta formarengatik da, baita 

dagoen kantitatearen arabera ere. Orokorrean esango dugu partikula txikiek 

tonu epelak eskainiko dituztela eta partikula handiagoek tonu beltz edo 

neutroagoak. 

 

 

Zilarrezko irudiaren mikroegitura 

Argazki-irudiaren iraupena zilar partikulen formak ematen diela esan dugu eta 

zilarraren mikroegiturak garrantzi handia du argazkien kontserbazioari begira. 

Oinarrizko hiru zilar egitura daude: zilar fotolitikoa, errebelatu fisikozko zilarra eta 

hari formako zilarra. Errebelatu fisikozko zilarra ez dugu paper gaineko kopia 

positiboetan topatuko (kamerako positiboetan bakarrik: dagerrotipoak, 

anbrotipoak eta ferrotipoak).  

Zilar fotolitikoa belzte zuzeneko prozesuetan eratzen da: gatz-paperak, 

albumina-kopiak eta belzte zuzeneko gelatina eta kolodioizko paperak. 

“Fotolitiko” terminoa zehazki argiaz esan nahi du. Hiru zilar motetatik hau da 

txikiena eta argazki marroi-gorrixkak sortzen ditu. Partikulek esfera forma dute 

eta bere tamaina jaso duten argiarekiko zuzenki proportzionala da, hau da, 

argazkiaren argietan zilar partikulak txikiagoak eta gutxiago izango dira 

itzaletan baino.  

Hari-formako zilarra arruntena da. XIX. mende amaierako kopietatik gaur 

egunera arte (garai digitala kontuan hartu gabe) errebelatutako kopiak 

hedatuenak izan dira. Bromuro, kloruro eta kloro-bromuro paperekin batera 

errebelatzaile agente berriak etorri ziren. Eta hauek zilarra hari bihurri formakoa 

bilakatzen zuten. Hortik hari-formako zilarraren izena. Hari-formako zilar partikula 

arrunt bat, izugarri handia den bihurrituriko hari pilo bat da. Zilar fotolitikoaren 
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esfera formako partikulekin parekatuz oso handia da, irregularra eta harien 

orden nahasiko egitura argia xurgatzeko ezin hobea da. Zilar mota honek beltz 

neutrozko irudiak sortzen ditu. 

  
3.2. irudia: Zilar fotolitikoarean TEM 
bidezko  zeharkako sekzioaren 
mikroargazkia, x40.000ko 
handitzea, (Reilly, 1986:18). 

3.3. irudia: Hari-formako zilarraren 
mikroskopio elektroniko bidezko 
mikroargazkia, x40.000ko handitzea, 
(Reilly, 1986:18). 

 

 

3.2.1.2. Zilarrezkoak ez direnak 

 

Argazkiak koloreztatzeko zilar-irudia duten prozesuak erabili izan badira ere, 

platinotipoak eta ikatz-prozesuaren bidez eginikoak ere sarritan aipatzen dira.  

Platinoa XIX. mendean asko erabili zen. Platinotipoetan irudia platinozko metal 

hutsa da. Irudia eratzen duen platinoa forma irregularrekoa da eta batzuetan 

zilar fotolitiko bezain beste edo handiagoko masa luzatuak eratzen ditu. 

Platinotipoen irudiaren mikroegitura platinora biratutako zilar fotolitikoaren oso 

ezberdina da metalaren uztea baldintza ezberdinetan gertatzen delako.  

Platino-irudien ezaugarriak oso egonkorrak dira oxidazio eta sulfurazioa 

erresistitzen dutelako. Inguruko baldintza egokietan egonkorra da. Partikulen 

tamainak irudiaren kolorean eragiten dute: marroia, urdin-beltza eta beltz 
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neutroak ere posible dira. Denborarekin partikulen tamaina, forma eta 

konposaketa ez dira aldatzen. 

Pigmentuak irudia sortzeko ere erabiltzen dira. Beste material batzuei gehitzen 

zaizkien koloredun substantziak dira. Alde batetik, ikatz-prozesuan erabiltzen 

diren pigmentuak, prozesuaren izenak dioen moduan, ikatz hautsa zen. Baina 

orokorrean pigmentu beltzak erabiltzen ziren. Goma bikromatatuetan 

pigmentu ezberdinak erabiltzen ziren arabiar goma edo gelatina 

aglutinatzailea izanik.  

Platinoa eta pigmentuez gain paladio, beruna etab ere erabili ziren argazki-

irudiak eratzeko. Hala ere, ez ziren koloreztatzeko erabili eta horregatik ez 

ditugu ikerketa honetan azalduko. 

 

 

3.2.2. Aglutinatzaileak 

 

Atal honen hasieran esan dugu aglutinatzailea argazki-irudia bildu, euskarrira 

eutsi eta, aldi berean, babestu egiten duen substantzia gardena dela. 

Substantzia hauek garrantzi handia dute irudiaren formazioan, kopiaren 

ezaugarri optikoetan, azaleraren izaeran, dentsitatean eta kolorean, baita 

argazkiaren egonkortasunean ere. XIX. mendean erabili zen aglutinatzaile 

arruntena albumina izan zen. Kolodioi hezea eta gelatina ere asko erabili ziren.  

Aglutinatzaileak paper gainean geruza gardena sortzen du irudia bilduz irudia 

zuntzen artean murgildurik egon beharrean. Horrek irudi definituago eta 

enfokatuago sortzen laguntzen du (Mestre i Vergés, 2004:31). 
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3.2.2.1. Albumina 

 

Albumina arrautza zuringotik datorren proteina nahasketa da eta bere 

ezaugarriak gelatinarengandik oso ezberdinak dira. Albuminaren ezaugarri 

kimiko eta fisikoek egonkortasun arazoak sortzen dituzte argazki-kopia mota 

hauetan.  

Albumina egiteko arrautza zuringoak elur-punturaino irabiatu egiten ziren 

beraien hasierako egitura apurtzeko. Gero geldi uzten zen likido egoerara 

bueltatu arte. Sodio kloruroa gehitzen zitzaion eta hartzitzen uzten zen 

astebetez. Paperaren azaleran geruza aplikatu ondoren lehortzean, geruza fin 

eta gardena sortzen zuen argazkiei itxura distiratsua eskainiz. 

Argazkia errebelatu eta garbitu ondoren, albumina disolbatu gabe ondo 

mantentzen zen. Hasierako prozesuetan albumina geruza finak egiten ziren, 

industrialki egindako paperek aldiz geruza lodiagoak zituzten birritan ematen 

zelako. Orokorrean distira handitzeko altzairuzko arrabol beroen artetik 

pasatzen zituzten (Pavao, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. irudia: Albumina geruzaren 
xehetasuna, x30.  
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Aglutinatzaile honek narriadura mota bi ditu nagusiki: horitzeko joera eta 

krakelatzeko joera. Horitzearen jatorria bi erreakzio motatik dator: batetik, 

albumina beraren deskonposaketatik, eta bestetik, zilarrarekin erreakziotik, 

bainu finkatzaile eskas baten ondoren. Hau guztia areagotu egiten da kalitate 

txarreko materialekin kontaktuan egoteagatik argi eta giro hezeetan.  

Krakelatuak albumina zahartzen delako sorten dira. Denboraz albumina 

zurruna bilakatzen da eta arrakala oso txikiak sortzen zaizkio. Jarri berritan 

malgua da eta euskarriaren mugimendua jarraitzeko ahalmena du, baina 

denboraren poderioz ahalmen hori galdu egiten du. Narriadura hau oso 

arrunta da, eta horitzearekin batera, argazki mota hauek identifikatzeko oso 

lagungarriak dira. 

  

3.2.2.2. Gelatina 

 

Gelatina tenperatura eta pH kontrolatuan lortzen den animali hezur, kartilago 

eta azaletik ateratzen den proteina nahasketa da. Argazkigintzan erabiltzen 

dena oso birfindutako proteina da eta egitura zein konposizioan albumina 

baino askoz ere uniformeagoa da. Kimikoki nahiko egonkorra da baina fisikoki 

arazo gehiago ditu. Kasu honetan ezberdina da albuminarekin parekatuz. 

Gelatina hezetasunarekin albumina baino gehiago handitzen da, bere 

bolumenaren % 10era hel daiteke. Kontuan izan behar dugu 30 gradutan likido 

egoerara pasatzen dela. Giro lehorretan uzkurtu egiten da eta azkenean 

hauskor bihurtzen da.  
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3.2.2.3. Kolodioia 

 

Kolodioia, albuminarekin batera, XIX. mendean gehien erabili den 

aglutinatzailea da. Kotoi edo egurretik eratorritako zelulosa azido nitriko eta 

sulfurikozko nahasketa batez tratatzen da eta ingelesez pyroxylin bezala 

ezagutzen den substantzia sortzen da, hau da, zelulosa nitratoaren formetako 

bat da. Piroxilina alkohol eta eterrean disolbaturik kolodioia eratzen du eta 

produktu garden eta lingirdatsua da emaitza. 1847an asmatu zen eta oso 

interesgarria bilakatu zen film gardena eratzen zuelako disolbatzailea 

lurrintzean (Reilly, 1986:28).  

Kolodioia kolodioi hezezko negatiboetan, anbrotipoetan, ferrotipoetan eta 

belzte zuzeneko paper industrial batzuetan erabili zen. 1880tik aurrera kolodioia 

zuen sentikorra zen papera produzitzen hasi ziren (Pavao, 2001). 

Kolodioi geruzak ez dira malguak ezta urarekiko iragazkorrak ere. Horregatik, 

argazkigintzan erabiltzen zenean, plastifikatzaileak gehitzen zitzaizkion (glizerina 

edo kastore-olioa) elastikotasuna eta iragazkortasuna emateko. Azken 

konposatu hau galdu, edo urria bazen, hauskor bihurtzen zen krakelatuak 

sortuz.  

Kolodioia handitu egiten da giro hezeetan baina albumina eta gelatina baino 

gutxiago. Urradurak oso erraz egiten zaizkio baina kolodioiak ez ditu albumina 

eta gelatina bezalako narriadurak jasaten. Bere arazorik nagusiena 

disolbatzaile askok bigundu eta disolbatu dezaketela da, horien artean 

alkoholak. 

 

 

 

 



3. Atala   Argazki koloreztatuen egitura materiala 

 136

3.3. GERUZA PIKTORIKOA 

 

Argazkiak koloreztatzea paper arrunten gainean prozedura artistikoak 

erabiltzen ziren moduan ere egin zitekeela pentsa genezake. Baina 

argazkiaren egitura materiala aztertuz gero, euskarri eta kolore-geruzaren 

artean emultsioa dagoela ikusiko dugu. Argazki-irudiak, aglutinatzailearekin 

batera, koloreztatzearen lana guztiz baldintzatzen zuen euskarriak ez zuelako 

modu berean koloreak xurgatu edo harrapatuko.  Beraz, nahiz eta argazkiak 

koloreztatzea paper gainean egindako lan arruntekin zer ikusi handia zuten, 

ordura arte ezagutzen ziren teknika eta materialen nolabaiteko moldaketa 

eskatzen zuten emultsio-geruzara moldatzeko. Horregatik, koloreztatzean 

kontuan izan beharreko ezaugarriak ziren argazkiek aglutinatzailea zuten ala 

ez, edota barita geruza osagarria zuten ala ez.  

XIX. eta XX. mende hasieran argazkilariek argazkiak koloreztatzeari zabalki ekin 

zioten eta horren lekuko dugu gaur egunera iritzi den ondarea. Lan honetan 

garaiko eskuliburu eta aldizkariak kontsultatu ditugu  sasoiko argibideak 

biltzeko. Argazki-prozesu guztiak berdinak ez zirenez eta guztiek ez zituztenez 

era berean koloreak onartzen sarritan aurretik prestatu behar izaten ziren.  

Koloreztatzeko prozedura piktorikoak arte tradizionalean erabiltzen ziren 

berdinak ziren. Batzuk besteak baino egokiagoak ziren edota kasuan kasu 

egokitu egiten ziren. Erabilitako aglutinatzailearen arabera, hiru taldeetan 

sailka daitezke: lehorrak, hezeak eta koipetsuak.  

Lehorren barruan, nahiz eta produzitzean disolbatzailea batekin disolba 

daitezkeen, aplikatzean ez dute hezetasunaren beharrik. Talde honen barnean 

hurrengoak sailkatzen ditugu: grafito eta koloretako arkatzak, argizariak, 

pastelak, sanginak, ikatz-ziria, ikatz konprimitua, eta abar.  

Prozedura hezeetan ura disolbatzaile gisa erabiltzeagatik bereizten dira: 

txinatar tinta, bere pigmentua ikatza dena; akuarela, arabiar goma 

aglutinatzaile duena; tenpera, opakutasuna lortzeko loditzeko substantziak 

gehiturik dituena; eta tenplea, albumina itsasgarri gisa erabiltzen duena.  
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Azken hau olio-pinturarekin batera koipetsuen artean sar daiteke. Olio-

pinturan, pigmentuak jatorri ezberdineko olioz aglutinatzen dira, batez ere liho- 

edo intxaur-olioa. 

Jarraian argazkiak koloreztatzeko prozedura artistikoak azalduko ditugu. 

 

 

3.3.1. Prozedura lehorrak 

 

Prozedura lehorrak handitzeak lantzeko erabili ziren batez ere. Irudi hauek zuten 

ezaugarri bereizgarriena koloreztatutako argazkiek esku hutsezkoen marrazkien 

itxura jasotzen zutela. Eta argazki koloreztatuen barnean bere izendapen 

propioa jaso zuten argazki bakarrak izan ziren: crayon-handitzeak.  

 

 

3.3.1.1. Argazkiak koloreztatzeko prozedura motak 

 

Argazkiak koloreztatzeko hautatutako prozedura lehorren artean ikatz-ziria, 

arkatzak eta pastelak izan ziren gailendu zirenak. Jarraian, material hauen 

gaineko informazioa bildu dugu kopiak nola koloreztatu ziren ulertzeko. Horrek, 

prozedura hauekin batera koloreztatutako argazkiek duten egitura materiala 

ulertzen lagunduko digu. Horretarako, argazki-eskuliburuetan eskaintzen ziren 

azalpenak batu ditugu sasoian prozedura hauetaz zuten iritzia eta metodoak 

jasoz. 
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3.3.1.1.1 Ikatz-ziria 

 

Ikatz-ziria egurraren errekuntzatik lortzen da. Greziar eta erromatar garaitik 

erabiltzen zen esku hutsezko marrazketan eta mural handiko konposaketetan. 

XVI. mendera arte ez zen paper gaineko marrazketan erabili (Borrell i Crehuet, 

Bello i Urgellés, 2005:25). 

Argazkiak koloreztatzeko aurkitutako gomendioen artean ikatz-ziriaren 

ingurukoak daude. Klaryk 1889an argitaratutako lanean hurrengo azalpena 

eskaintzen du: erabil zitezkeen ikatzen artean sastraka txikiko ikatza, beltza eta 

biguna; sastraka handikoa, oso beltza, sendoa, oso trazu finak egiteko; sahats 

handiko ikatza, tonu grisaxkak  lortzeko; manché a balai ikatza, kandela baten 

zabalerakoa eta abar zeuden. Horiek zuten abantaila zen, bisel edo alaka 

formako punta egin ahal zitzaiela eta horrela marrak nahiz ukitu lauak erraz 

egin zitezkeela. Bere ustez, argazkiak ikatzez lantzeko, ez zen esfuminoarekin 

egiten, ukituak eta marrak egiten ziren gero atzamarraren puntaz funditzeko. 

Ikatz-ziria goantearekin edo ogiaren mamiarekin ezaba zitekeen, edota oihal 

zati batez ere (Klary, 1889:74-77). 

Handitutako argazkiak ikatzez egin izan ziren. Oso medio erosoa zen lan 

egiteko eta oso arin egin zitezkeen lortu nahi ziren efektuak. Horretarako ondo 

aukeratu behar ziren ziriak: zuhaixken adar gazteak, gogortasun eta beltzaren 

intentsitatea aukeratuz. Ikatzezko erretratuak finkatzeko, finkatzaileak erabiltzen 

ziren (Klary, 1889: 74). 

Egile gutxik aipatzen dute ikatz-ziria bere eskuliburuetan, horrek pentsatzera 

garamatza ikatza ez zela oso erabilia ezta estimatua ere. Baina argazki 

originalen azterketaren ondoren ematen duena baino gehiago erabili zela 

egiaztatzen duten lanak aurkitzea erraza da, batez ere kontuan badugu oso 

medio merkea zela eta ohitura handikoa. 
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3.3.1.1.2. Arkatza edo grafitoa 

 

Grafitoa betidanik ezagutu izan den materiala da. Izena grapheïn hitzetik dator 

eta greziarrez idatzi eta marrazteko terminoa adierazten du. Karbonoaren 

forma kristalizatua da, plumbagina ere deitua. Material honekin arkatzak 

egiten dira eta agertu zirenean punta metalikoa ordezkatu zuen. XVIII. 

mendearen erdialdetik erabiltzen hasi zen baina mendearen amaiera arte ez 

zen bere erabilera orokortu, Nicola-Jacques Conték patentatu arte. Berak 

grafito hauts bihurtu, garbitu eta gero buztina nahasten zuen idazteko oso 

kalitate oneko materiala lortuz. Buztinaren gehitzea graduazio/gogortasun 

ezberdinetan produzitzeko zen. Arkatza 1795ean patentatu zen eta oso bizkor 

grafito purua ordezkatu zuen idazteko material moduan (Hahn, Kanngießer, 

Malzer, 2005:24) 

Koloretako arkatzak arkatz arruntak bezala ekoiztu ziren. Arkatzen minak 

kaolina eta pigmentu ez-organikoak zituzten: urdin prusia, kromo-horia, kromo-

berdea, itsasoz haraindiko urdina, zinabrioa eta koloratzaile organikoak 

(eosina, helio gorriak4...). birfindutako pigmentuak kaolinari tragakantoari edo 

antzeko beste aglutinatzailea nahasten zitzaien. Pasta hau hari finetan 

prentsatu, lehortu eta piezatan ebakitzen zen (Hahn, Kanngießer, Malzer, 

2005:24). Koloretako arkatzen eta pastelen arteko ezberdintasuna lehenak 

trazu gogorragoak egiten dituela da eta errazago erabiltzen dela (Rodríguez, 

1999:87). 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Helio fast red da ingelesezko hitza. Harrikatz-mundrunetik eratorritako pigmentu organiko gorrien 
taldea. 
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3.3.1.1.3. Pastelak  

 

Pastelak pigmentuzko barrak dira. Kolore-barrak pigmentu ezberdinak zuriarekin 

batera nahastuz lortzen dira. Pigmentu hautsak, ura eta aglutinatzaileak 

nahastuz kolore eta gogortasun gradu ezberdinak lortzen dira. Orokorrean 

aglutinatzailea tragakanto goma izaten da baina oso kantitate txikian (arabiar 

goma ere erabili izan da). 

Pastelak XV. mendean jadanik ezagutzen ziren baina XVIII. mendera arte ez 

zen bere erabilera zabaldu, Rococoarekin. Ordutik aurrera gorantz egin zuen 

prozedura piktorikoa izan zen eta egun ere erabiltzen den materiala da.  

Argazki koloreztatuen taldearen barnean crayon-handitzeak sartzen dira. Ikatz-

ziriak akabera monokromatikoa ematen duen heinean, pastelek irudi 

polikromoak sortzeko erabiltzen dira. Erretratua pastelez eginda dagoenean, 

zailena, Johnson-en iritziz, koloreen hautaketa da. Pastelak ezin dira olioak 

bezala nahastu kolore berriak prestatzeko, horregatik kolore ugaritasuna 

handitu behar zen lan egiteko (Johnson, 1886:79).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. irudia: Pastelaz 
koloreztatutako handitzea, 
c. 1900. 
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Root-en iritziz, koloreztatzaileak abilezia nahikoa baldin eta bazuen tamainako 

naturaleko argazkiak bukatzeko modurik egoki eta efektiboena zen pastelez 

koloreztatzea (Root, 1864:297).  

Pastelak aipatzen dituzten liburuak 1880ko eta 1920ko hamarkada bitartekoak 

dira, crayon-handitzeen garaikoak zehazki, beraz, harreman zuzena dagoela 

baiezta genezake.  

Jarraian argazkiak pastelez koloreztatzeko burutu beharreko pausuak azalduko 

ditugu kontsultatu ditugun liburuen argibideak jarraituz. 

 

 

3.3.1.1.4. Beste batzuk 

1. Argizariak 

Crayonezko erretratuak, batzuetan ere, argizariz koloreztaturik zeuden. Argizari 

barrak paperez bildurik argizaria oinarri duten barrak dira. Argizariak eratzeko 

erabilitako materia koipetsuek animali, landare edo mineral jatorria dute. 

Animali jatorrikoen artean: erle-argizaria, Txinako argizaria, etab. aurkitzen dira. 

Landare jatorrikoak: karnauba, mirto-argizaria, etab. Eta jatorri mineralekoak: 

parafina, ozokerita, etab. Beste prozedura lehorren antzeko erabilera du. Itxura 

da aldaketa bakarra, koipetsuagoa baita.  

Ezagunak diren Crayola® barrak Binney & Smithek 1903 merkaturatu ziren. 

Umeentzako lehen argizari hauek parafina, azido estearikoak, olioa eta 

pigmentuez konposaturik zeuden.  

Tobias 1934. Ez zuten kontsiderazio handirik umeek eskolan erabiltzen zituzten 

materialak zirelako. Oso merkeak ziren eta argazkiak tindatzeko balio zuten. 

Gainera beharrezko zen tresna bakarra zapia zen. Erabiltzeko modua: kopiaren 

gainean nahi zen kolorea aplikatu eta gero zapiaz igurtzi. Era horretan, 

gehiegizko kolorea kendu eta koloreak ondo nahasteko modua zen. Baina, 
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antza denez, ez zuen sekulako emaitzarik ematen eta Tobiasek ez ditu bere 

eskuliburuan asko azaltzen (Tobias, 1934:70). 

Bestalde, 1918ko artikulu batean argizariak barran egon beharrean argizarizko 

pasta bat eratuz koloreak aplikatzeko argibideak ere aurkitu ditugu: 

Tennant (1918). Kopia asko koloreztatzeko metodo arin eta erabilgarri gisa 

aurkezten da hurrengo errezetan. Antzerki eta publizitateko posterrak egiteko.  

Argizarizko mediumean oinarritzen da eta hurrengo materialak behar ziren: 

erle-argizari zuria ontza bat, potasio karbonatoa 24 g, ur dram5 2 eta 

trementina ontza 2. Lehenengo argizaria nahastu behar zen pitxer batean urez 

beteriko lapiko batean sarturik, berotzen. Bestetik, karbonatoa uretan disolbatu 

egiten zen argizaria irabiatzeari utzi gabe. Sutik kendu eta trementina gehitzen 

zitzaion kremaren loditasuna zuen arte nahastuz. Guztiz hoztu aurretik aho 

zabala zuen botila batera botatzen zen nahasketa. Kolore-hautsak pastel 

bigunak birrinduz lor zitezkeen. Koloreztatzeko kolore-hautsak mediumarekin 

nahastu eta pasta bat eratzen zen eta kopiaren gainetik zabaltzen zen 

atzamar erakuslean bilduriko lihozko oihal zati suabe batekin. Tindagai 

gardenak egiteko pintzel txiki batekin egiten ziren. Kopia amaitzeko 

pasteletarako erabiltzen zen finkatzailea esprai bidez aplikatzea komenigarri 

zen marruskaduretatik babesteko (Tennant, 1918:225-226). 

 

2. Kolore-hautsak 

Zenbait eskuliburu eta artikulutan argazkiak koloreztatzeko aipaturik aurkitzen 

dugun materiala da. Bere inguruko aipamenek pigmentuei buruz ari direla 

ondorioztatzera garamatza. Gomendatzen dituzten egileak gehien bat XX. 

mendekoak dira, nahiz eta 1860. hamarkadan autore pare bat topatu dugun 

aipu egiten dien. Hortaz, XX. mendean batez ere erabili zen prozedura izan 

zela esango dugu. 

                                                 

5 Dram bat 3,55ml dira (Carlyle, 2001:345). 
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Ingelesezko powder colours terminoa oso nahasia da. Zenbait testuingurutan 

zaila da egileak zertaz ari diren argitzea. Batik bat,  askok finkatzean bere hauts 

izaera galdu eta geruza izaerara pasatzen direla azaltzen dutenean.  Pentsa 

genezake horietako askok termino bera erabiltzen zutela nahiz eta esanahi 

berbera ez izan. 

 

 

3.3.1.2. Koloreztatze prozesua 

 

XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen hasiera arteko egileek 

koloreztatzeko aukeratutako prozedura lehorra zein zela burutzeko pausu 

nagusiak hurrengoak ziren:  

- Argazkiaren aukeraketa 

- Argazkiaren muntaketa 

- Argazkiaren prestaketa 

- Koloreztatzeko teknikak eta materialak 

- Koloreztatutakoaren finkapena 

Eskuliburu eta artikuluetan agertzen diren azalpen guztiak askotarikoak dira. 

Oso luze joko luke denak banan biltzea, batez ere, sarritan azalpenak iritziz eta 

ohar pilaz horniturik daudelako. Horregatik, jasotako informazioarekin argazkiak 

koloreztatzeko erabilitako material eta pausu nagusien inguruko informazio 

laburbilduz hurrengo taula osatu dugu: 
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Egilea 
Argazki-prozesua 

eta formatua Muntaketa eta Prestaketa Teknikak eta materialak Finkapena 

Anonimoa, 
1859a 

 • Kolazko soluzioa koloreak itsas zitezen. 
• Apar-harri edo sepia hautsez azalera igurtzi 

lazteko. 

  

Wall, 1861 • Gatz-paperak • Gelatinazko soluzio beroa aplikatu eta gainetik 
hautseztatu: 

- Apar-harrizko hautsa. 
- Txantiloiz pintatzeko hautsa. 
- Sepia hautsa. 

  

Anonimoa, 
1863 

• Albumina-kopiak • Patentea: kolodioiaz albumina-paperen azalera 
prestatu. 

  

Root, 1864  • Arrain-kolazko soluzioa aplikatu. 
• Apar-harri edo sepia hautsarekin hautseztatu 

  

Wilson, 1868 • Ikatz-kopiak • Kopiaren gainean lurrina botatzea azaleraren 
itsasgarriago bihurtzeko. 

• Hainbat kolore-geruza aplikatzeko berniz geruza fina 
zabaltzea geruzen artean. 

 

Burbank, 1887 • Gelatinobromuro-
kopiak 

   

Johnson, 1886  •  Handitzeak:  
-  Ikatz-kopiak 
-  Gatz-paperak 

• Oso beltzak ziren aldeak laban batekin arindu. 
• Azalera lazteko, lehortzailea aplikatu esprai bidez. 

• Kolore masaka mugak lausotuz eta arropak indartuz.  

Klary, 1889 • Handitzeak: 
- Ikatz-paperak 
-  Bromuro-paper 

azkarrak 
- Platinotipoak  

• Muntatu: 
- Bristol kartoian itsatsi eta marrazketa 

xaflan txintxeten finkatu kartoia zulatu 
gabe. 

- Bastidore batean tenkatu. 
• Apar-harrizko hauts oso fina aplikatu eta ondoren 

klariona zuriaren hautsa. 

• Koloreztatze teknikak: 
- Argazkia kolorez guztiz uniformeki estaliz gamuzaz. 

Lehengo geruza oso gardena. 
- Marren bidez argi eta itzalak landu  irudia osatuz. 

Gomarekin argiak atera. 
- Marra edo puntuak nahastuz. Itzal sakonak marraz eta 

marren bitarteetan punteatuz. Gamuzarekin argiak 
atera. 

• Argazki-paperaren arabera aukeratzea.  
• Finkagarri motak:  
- Kopal-berniza eta trementina-esentzia (1:1). 
- Ur-bainuan disolbaturiko gelatina 40 graduko 

alkoholetan (1:1). 
- Goma laka zuria, 40 graduko alkoholean 

disolbaturik. 
- Aplikatzeko intsuflatu egiten zen aparatu batekin. 
• Erretratuen atzealdean finkatzaile ematea beste 

aukera.  

Barhydt, 1892 • Handitzeak 
- Bromuro-kopiak 

• Apar-harri hautsaz azalera hautseztatu.   

Hasluck, 1910  Koipe arrastoak kentzeko apar-harri hautsez igurtzi.   
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Braithwaite, 
Bruce, 
Johnson, 1913 

• Handitzeak 
- Bromuro-kopiak. 
- Ikatz kopiak. 

• Koipe arrastoak kentzeko igurtzi: 
- Apar-harri hautsa 
- Talko hautsa  
- Matt-Surface Powder  

• Ikatz-kopien koipea kentzeko behazuna zenbait 
kasutan erabili. 

• Koloreztatze teknikak: 

- Punteaketa.  
- Puntuak eta itzaleztatze gurutzatuaren arteko 

konbinaketa. 
- Aerografoa. 
- Difumino eta atzamarrekin lan egitea. 
• Materialak: 

- Conté arkatz beltza eta zuria. 
- Hardtmuth´s bromide arkatzak. 
- sepia arkatzak. 
- beste batzuk. 
• Kolore-hautsak: 

- Atzamarraz eman eta pintzelaz gehiegizko hautsa 
kendu. 

- Hautsa kotoi-artilezko bolarekin igurtzi zabaldu.  
- Aerografoa erabiliz. 
- Bromuro-kopiak Winsor and Newtonen urdin-beltz 

hautsekin apar-harri hautsekin. 

- Baporizadorea eta aerografoa, finkapena oso 
antzeko zen. 

- Aerografoarekin egitean urari goma-ur tanta 
batzuk gehitzen zitzaizkiola, nahikoa indar izan 
zezan baina distirarik utzi gabe. 

Penlake, 191-  • Apar-harria edo sepia hautsa gainetik hautseztatu • Velvotint powder colours, 28 koloretako jokoa. 
• Koloreztatze teknika: 

- Pintzelarekin mantxa txiki eta sakabanatuak egin. 
- Kolorea esfuminoarekin zabaldu eta leundu. 
- Aerografoa azken ukituak emateko eta azken itxura 

gozotzeko. 

• Amaitzen gehiegizko hautsa kendu. 
• Soluzio biren nahastea:  
- 24 g mastik + 3 ontza amil azetato.  
- 7 g zeluloide + 3 ontza amil azetato. 

• Esprai bidez aplikatu. 
• Velvotintak finkatu ur lurrin beroaren gainean 

jarriz. 
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Taulan bildutako informazioa laburbilduz: 

• Prozedura lehorrez koloreztatzeko hautatu ziren argazki-prozesuak 

gelatinobromuro-kopiak izan ziren nagusiki. Hala ere, gatz-paperak eta 

ikatz-kopiak ere asko aipatu izan ziren.  

• Koloreztatzeko handitutako argazkiak erabili ziren. Tamaina 

naturalekoak izan zitezkeen hala txikiagoak. 

• Zenbaitek argazki-kopia bigarren euskarri bati itsastea sendotasuna izan 

zezan gomendatzen zuten. Orokorrean, Bristol kartoia gomendatzen 

zen. Hala ere, formatu handiko kopiak produzitzeko hasieratik 

beharrezkoa zen euskarriak sendoak izatea prozesatzean manipulazioari 

eutsi ziezaion.  

• Lan egiteko beharrezkoa zen euskarria finko mantentzea (astoan, 

oholtxoan edota bastidorean tenkatuz) inolako istripurik egon ez zedin 

eta koloreztatze prozesuari eutsi ziezaion:  

• Argazkiak koloreak jaso aurretik prestaketaren beharra ezinbestekoa zen 

egileentzat. Crayonez koloreztatzeko kopiaren gainazala latza izan 

behar zuela uste zuten, ehundura latza pigmentuak harrapa zitzan. Kola 

soluzioak aplikatzen ziren eta apar-harri hautsa edo sepia hautsa 

gainetik bota eta igurzten zen. Ondoren, soberako hautsa kentzeko 

kopia astindu egiten zen partikula txikienak bakarrik gera zitezen.  

• Koloreztatzeko tekniken artean: kolore masak azaleran zehar zabaltzea, 

marrak, puntuak eta guztien aldibereko metodoak proposatzen ziren. 

Gamuza, beste oihal zatiekin, atzamarrarekin edo kotoi-bolaz aplikatzen 

ziren hautsak modu uniformean mugimendu zirkularrak eginez. Inoiz ez 

zen ezer estali gabe utzi behar. Argiak ateratzeko ondoren goma edo 

zapiaz ateratzen ziren. Behin itzalak eta argiak egin ondoren, 

elementuak indartzeko ukituak ematen ziren gogortasun handiagoko 

crayonekin. 

• Pastelen erabileraren desabantailetako bat erabili behar zen kolore 

kantitate handi eta ugaria zen. Behar zen kolorea ez bazegoen, leku 
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berean nahi zen kolorea lortzeko hainbat erabiliko beharko ziren eta 

nahasketaren emaitza efektu koipetsua izango zen. Hori saihesteko 

Klaryk beharrezkoak ziren kolorezko 26 crayon gomendatzen zituen: 

beltza, urdina, laranja, kromo-horia, karmina, hori okrea, siena errea, 

itsas haraindiko urdina, berde puxika, berde konposatua, Napoli horia, 

bermiloia, berde oliba, tinte neutroa, siena, Verones berdea, lur itzala, 

grisa, kobaltoa, arrosa, bioleta, sepia eta haragi-kolorea 1 eta 2 (Klary, 

1889:80). 

• Kopien tonuen antzeko koloreak zituzten produktu komertzialak ere 

existitzen ziren. 

• Egile askori crayonekin lan egitea lan zaila iruditzen zitzaien.   

• Hasieratik bazekiten beharrezko pausua zela finkapena koloreztatzeak 

egoera onean eutsi ziezaion. Horretarako zenbait kola eta erretxinetan 

oinarritzen ziren soluzioak erabiltzen zituzten finkatzaile gisa: goma laka, 

gelatina, trementina-esentzia, alkohola, ur lurrina eta goma-ura. Beste 

bide bat, papera gomazko soluzio batekin prestatzean zetzan. Gero, 

erretratua amaituta zegoenean, azalera ur lurrinaz arinki bustitzen zen 

gomazko soluzioak pigmentuak harrapa zitzan. Esprai bidez aplikatzen 

zen aerograforekin edo antzeko aparatuekin. Klaryk zioenez, metodo 

hauek guztiek akats bat zuten: erretratua lausotzen zutela eta koloreen 

intentsitatea indartzen zutela. Horregatik, arazoa aurreikusiz, tonuak 

gomaz arintzea gomendatzen zuen. Finkatu ondoren aldiz, ohol gaineko 

pinturan erabiltzen zen bernizik ez aplikatzea aipatzen du, irudiak itxura 

distiratsua eta iluna jasoko zuelako (Klary, 1889:77-83). 

• Batzuetan hautsa oso igurtzita bazegoen ez zen beharrezko izaten 

finkatzea. Batez ere, kontuan badugu atzamarrarekin egitean koipe 

izpiren bat ere zabaltzen zela. 

• Klaryren ustez lana bukatutakoan erretratua bere lekuan jartzeko, 

koadroaren atzeko aldean gutapertxazko orri fina edo berunezko 
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paperezko orria ipini behar zitzaion babesteko eta gainetik beira jartzea 

koloreztatutakoa babesteko. 

 

 

3.3.2. Prozedura hezeak 

 

Argazkiak koloreztatzeko erabilitako prozedura hezeen artean akuarela, tintak 

eta tindagaiak ikusiko ditugu, baina ez bakarrik prozedurak baita argazkiak 

koloreztatzeko bizi izan zituzten moldaketa eta egokitzapenak.  

 

 

3.3.2.1. Akuarelak eta koloreztatze prozesua 

 

Akuarela pigmentu fin eta uretan disolbatzen den aglutinatzaileaz eraturik 

dagoen prozedura artistikoa da. Akuarela-pinturaren ezaugarrietako bat 

lausodura gardenen bidez aplikatzen dela da. Olioan erabiltzen diren 

pigmentuak erabil daitezke zuri beruna eta Napoli horia izan ezik, berunaren 

presentziarengatik.  

Kalitate oneko pigmentuak erabiltzen dira, oso finak eta arabiar gomarekin 

aglutinatuz (arkaziatik erauzitako erretxina), uretan erraz disolbatzen den goma 

delako. Paper xurgatzaileak erabiltzen dira euskarri gisa. Batzuetan 

konposaketan arabiar gomaz gain eztia eta glizerina ere izan dezakete 

portzentaia txikian.  

Akuarelak prestatzea oso lan zaila da pigmentu, goma, glizerina eta ezti 

proportzioa egokira heltzea ez delako batere erraza. XIX. mendean jadanik, 

akuarelak pastilla, erdi solidoan eta tutuetan salgai zituzten dendak zeuden. 
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Koloreztatzea burutzeko teknika, koloreak oso urtsuak erabiltzean datza, 

paperen zuritasuna aprobetxatuz. Tonuak geruza gardenen bidez lortzen dira 

eta lortu nahi den efektuaren arabera papera busti egingo da ala ez.  

Koloreztatzea akuarelak aplikatzean paperaren tonu zuria oinarri harturik burutzen 

da. Horregatik ez da normalean akuarela zuririk erabiltzen akuarela-pintura 

arruntetan. Baina paper gaineko lehen argazki-prozesutik erabili ziren argazkiak 

koloreztatzeko akuarela zuria ezinbestekoa zen, oinarrian paper zuririk ez 

zegoelako. Hasierako argazkiek tamaina txikia zuten eta teknikaren 

trebakuntza urria oharkabean errazago pasa zitekeen. Faktore horrek ia 

edonork koloreztatzea egin zezakeelako ideia bultzatu zuen. Handitzeen 

arrakasta igotzean akuarelak ez ziren prozedura lehorrak eta olio-pintura bezain 

beste erabili. Beraz, batez ere paper gatzatu, albumina-kopia eta tamaina 

txikiko gelatina-kopietara (posta-txartelak) bideratu zen. 

 

 
3.6. irudia: Newman-ek argazkiak koloreztatzeko salgai zituen akuarelak. 
How to colour a photograph liburuko iragarkia, 1859. 

Beste prozedurekin egin dugun bezala, hurrengo atalean akuarelaz argazkiak 

koloreztatzeko pausuak azalduko ditugu: 
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- Argazkiaren aukeraketa 

- Argazkiaren muntaketa 

- Argazkiaren prestaketa 

- Koloreztatze teknikak 

- Materialak 

- Koloreak 

- Mediumak 

- Babes-geruza.  

 

 

  
3.7.  eta 3.8. irudiak: Akuarelaz koloreztatutako bisita-txartel bi. Bien arteko 
koloreztatzearen ezberdintasuna agerikoa da. Ezkerreko irudian akuarela zuriaren 
erabilera oso nabarmena da eta koloreztzailearen sinadura darama. Eskuinekoa 
aldiz, zeharo anonimoa da, ez du ezta argazkilariaren izenik ere. Argazkiaren 
azalera osoa dago kolorez horniturik eta oso kolore indartsuak erabili dira. 
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Egileak 
Argazki-prozesua 

eta formatua Muntaketa eta Prestaketa Teknikak eta materialak Babes-geruza 

Hilaire, 1854  • Kartoi lodi batean itsatsi. • Kolorea oso diluituta  eman. 
• Azalera oso busti, lehortu eta atalez atal koloreak gehitu. 
• Akuarelak pastilletan eros zitezkeen. 

 

Rintoul, 1856 • Gatz-paperak 
• Albumina-kopiak 

Prestaketa geruza bakarra: 
▪ Goma-ureko soluzioa ematea azalera distiratsuen gainean. 
▪ Pergaminozko kola zati bat, ur epela, hiru koilarakada alunbre. 

• Argazkiaren azalera busti kontuz  eta alde guztiak estali. 
•  Barrnard and Son´s Photographic Waters Colours” 

Argazki-koloreak erosi. 

• Goma-ura 

Laurent, 1856  Oholtxo batean itsastea inguru guztitik paperezko banden bidez argazkia 
bustitzean ez deformatzeko 

•  Pintzela kolorez ondo kargatuta aplikatzean kolorea k ez  

lehortzeko.  

• Newmann akuarela kutxa. 

• Veneziako trementina eta 33 graduko 
alkoholezko (1:1) berniza 

Anonimona, 
1859a 

• Tonu gris hotzeko 
albumina-kopiak 

- Gaizkata-kola aplikatu eta agata-harriarekin atzealdetik leuntzea 
argazkiaren azalera gogor eta leun uzteko. 

- Urkolore bidez: 
- goma-ura nahastuta. 
- behazuna nahastuta. 

- Albumina-kopiak koloreztatzeko ¨argazki-akuarelak¨ erosi. 

 

Simons, 1857 Handitutako argazkiak - Bristol edo koadernaketetarako kartoian itsatsi. 
- Agata harriarekin leundu azaleraren desberdintasun guztiak kentzeko. 

- Urkolore bidez: lehen urkoloreak urtsuak aplikatu, 
ondorengoak  intentsitatea gehituz. 

- Punteaketa: lehen urkolorearen gainean puntuak. 
- Itzaleztatzea efektu leuna eta gardena. 

 

Anonimoa, 
1859a 

 • Kartoi gris gogor batean itsatsi.   

Anonimoa, 
1860 

• Albumina-kopia   •  Clausel´s Encaustic Paste -kopiak 
babestu eta distira emateko. 

Wall, 1861 • Tonu gris epel zurbila: 
- Albumina-paperak  
- Gatz-kopiak 

• Muntatzeko gelatina, almidoia, kola edo kola mehea eta Londoneko 
kartoian. 

• Albuminak prestatzeko: 
- Behazun tanta batzuk zituen arrain-kola, gomazko soluzioa, 

pergaminozko kola eta alunbre pixka bat.  
- borax, eta arabiar goma zuen beste soluzioa. 
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- Newman-en prestaketa. 
• Kopiaren prozesatzearen arabera kolazko geruza zenbakia. 

Towler, 1864  •  Kartoi batean itsatsi. 
• Azalera bernizatu Newman-en prestaketarekin. 

•  Miniaturgileen teknikak: 
- itzaleztatu 
- punteatu 

•  Newman´s photographic colors. 

• Gomazko soluzio bat koloreak indartu 
eta babesteko. 

Templeton, 
187- 

• Gatz-paperak 
• Albumina-kopia 

• Londoneko kartoi gogor batean almidoi edo kolaz muntatu eta hotzean 
prentsatu. 
• Prestaketen motak:  
- arrain-kolazko soluzio ahula. 
- kautxuz azalera igurztea. 
- glizerina kotoi-artilezko bola batekin aplikatzea.  
- mihia pasatzea. 
- azalera heze zegoen bitartean lan egitea, uretan sartuz edo ura 

pintzelez zabalduz. 
- kandi azukrezko soluzioa. 
- arabiar gomazko soluzioa. 
- alunbre hautsezko ontza gehitzen zaion lau ontza errusiar kola6 eta 

beste horrenbeste xaboi zuri hiru pinta ur berotan disolbaturik zuen 
nahasketa. 

• Behazuna  aipatutako guztietan erabil zitekeen. 

• Urkoloreen bidez. 
•  Punteatuarekin indartu. 

 

McBire, 1872 • Albumina-papera • Azaleraren gainetik mihia pasatzea. • Koloreei behazuna gehitzea.  

Hauser, 1875 • Gatz-paperak 
• Albumina-kopiak 

• Pintzel batez txistua azaleran eman eta lehortzen uztea. 
• Kopia gatz lodi grisaz saturatutako urezko soluzio batekin garbitu, 

arrautzaren zuringoa igurtzi behar zen, jarraian urez garbitu. Azalera 
goma batez leuntzea beharrezko zeritzon.  

• Albumina gainean: 
- Goma-ur gehiago edo gutxiago beharrezkoa. 

 

• Aldeak indartu gomazko geruza 
aplikatu. 

Lefebvre, 1876  • Bristol kartoi batean destrinaz itsatsi.   

Wake, 1877  • Koipe arrastoak kentzeko vulcanized india-rubber-rarekin igurtzi • Materialen: tutuan zetorren mediuma, koloreak, goma-ur 
botila  

 

                                                 

6 Russian glue kola zuria izendatzeko termino zaharkitua da. Errusiar kola hezurretik eratorritako kola zen.  Zenbait pigmentu zuri gehiturik zituen, klarion, kaolin edo beruna  kolaren 
kolorea argitu zedin eta opakotasuna har zezan.  
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amoniakozko soluzioa 
• Orbainak laban edo gomarekin kendu. 

• Autotypeak lantzeko apar-harri hautsa, labana, goma eta 
vulcanized Indian rubber  

Johnson, 1886 • Albumina-kopiak • Azalera osoa urarekin garbitu.  
• Koipe arrastoak garbitzeko urari behazun tantak gehitu. 

Teknikak: 
- Punteatu 
- itzaleztatzearen  

Materialak erosteko marka bi:  
- Winsor and Newton´s  
- MM. Lechertier and Co. 

 

Burbank, 1887  • Akuarelaz margotzeko beharrezko zen azalera amoniakozko soluzio 
arin batekin garbitzea koipea kentzeko. 

  

Klary, 1888 • Kopia argiak eta tonu 
beltzekoak:  

- Gatz-paperak  
- Albumina-kopiak 
- Platinotipoak 
- Gelatinobromuro-

paper azkarrak 

•  Kartoiak baino lodiagoetan itsatsi. 
• Tamaina handiko kopiak bastidore batean tenkatu almidoizko kolaz. 
• Albumina-paperak prestatzeko txistuarekin. 

• Uretan kuku-sagar7 tanta batzuk bota. 
• Akuarelak salgai zeuden formak:  

- pastillak. 
- heze eta ontzietan gordeta zeuden masak. 
- metalezko tutuetan. 

 

Saking, 1888 • Albumina-paperak • Azalera koipetsuetan  ura arabiar goma eta behazun tanta batzuekin 
aplikatu. 

• Winsor and Newton´s-en kolore-pastillak.  

Joé, 1894 • Gatz-paperak 
• Albumina-kopiak 
• Gelatina-kopiak 
• Aristo-paperak 
• Kolodioizko paperak 

• Beharrezko argazkia prestatzea. gelatina-kopiak, finkatu ondoren 
alunbrearekin tratatu. 

• Albumina eta amoniako tanta batzuk albumina kopietan. 
 

 • Aristo-paperak eta kolodioizko paper 
guztiak berniz-geruza beharrezkoa 
zela.  

Baker, 1902  • Watman´s paperean kolatu. 
 

• Koloreak ahalik eta lehorren erabiltzea inoiz ez urkoloreen 
bidez egitea.  

• Hondoa leunki landu, ukitu laburretan, punteatu baten 

 

                                                 

7 Noix de galle frantsesezko terminotik itzulita dago. Zuhaitzetan ematen den handitze fenomenoa da. Zuhaitzek intsektuen jarritako arrautzen kontrako erreakzioaren ondorioz 
sortzen diren bultoak dira.  Merkatuan kuku-sagarrak saltzen dira % 60-70 bitarteko azido tanikoa dutelako, % 3 azido galiko eta % 2 azido elagiko. Botikak produzitzeko asko 
erabiltzen dira baita tinta urdin eta beltzak prestatzeko ere. Beste izendapenen artean galls; nutgalls; gallnuts; noix de galle; oak apples; oak gall nuts; huur nuts; tamarisk gallo; 
pistacia gall; aleppo gall; Chinese gall; gall-nuts; agallas (Esp.); galle (Fr.); galla (It.). 
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moduan.  
• Argiak ukitu gabe utzi. 

Tennant, 1902 • Albumina-kopiak 
• Gelatina-kopiak 
• Kolodioi-kopiak 
 

• Albuminak garbitu esponja heze batekin eta koipe arrastoak ur eta 
behazunez igurtziz kendu. 

• Kolodioi-kopietan Acme Medium deituriko geruza eman. 
• Kolodioi-kopia mateekin beste Acme Solution, Mediuma. 

  

Delery, 1906   • Urkolore bidez. 
• Kopia osoa busti lana errazteko eta paperak ura arinegi 

xurga ez zezan. 
• Winsor and Newton dry water colors . 

 

Nicholson, 
1906 

• Velox-kopia8  • Peerless Japanese Transparent Water Colors.  

Hasluck, 1910  • Muntatu lehenengo kartoi mehe batean eta gero tamaina bereko beste 
kartoian. 

• Marrazteko ohol xafla batean finkatu. 
• Marjinak utzi behar ziren gero bastidorean muntatzea. Marjinak tolestu 

eta argizariz ixten ziren. 
• Prestatzeko: 

- gomazko soluzioa: arabiar goma ur epeletan disolbaturik. 
- kopia behazunean flotatzea. 

• Akuarelak  pastillatan, platertxoetan edo tutuetan eros 
zitezkeen. 

 

Braithwaite, 
Bruce, 
Johnson, 1913 

• Bromurozko 
handitzeak 

• Ikatz-kopiak handituak 

• Bromuroaren itzal ilunak arindu Hardtmuth´s typewriter´s 
borragomarekin eta karrakailuarekin. 

• Ikatz-handitzeetarako apar-harri hautsa. 

• Lehenik azalera busti. 
• Goma-urarekin nahasturik urkoloreak eman. 
• Winsor and Newtonen akuarelak. 

 

Penlake, 191- • Albuminak 
• Bromuro-kopiak 
• Gaslight paperak 

• Behazunezko soluzioa kopia distiratsu arruntetan (albumina, bromuro 
eta gaslight paperetan).  

• Prestatzeko: 
- behazunez bustiriko kotoiarekin bola igurtzi. 
- albumina erabiltzea. 
- mastik-zeluloidezko nahasketa. 

• Albuminazko koloreak. 
• Argazkilari askok erabili omen zituzten.  
• Guztira mota honetako 25 kolore. 

 

                                                 

8 Velox-kopia errebelatutako zilar klorurozko gelatina-kopia mota bat da (Leyshon, 1981-2001:98) 
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Argazkiak akuarelaz koloreztatzeko taulan aipatutakoa laburbilduz: 

• Gatz-paperak eta albumina-kopiak koloreztatzeko gomendatzen 

zituzten. Hala ere, hasieran gatz-paperak nahiago zituzten kolorea 

arazorik gabe itsasten zelako eta urkoloreen aplikazioa errepika 

zitekeelako. Albumina-geruza eta beste zenbait azaleko estaldurek, 

nahiz eta distira eta zehaztasun handiago eskaintzen zuten, 

koloreztatzea zailtzen zuten. Baina hurrengo urteetan, albuminaren 

azalerak prozedura hezeak jasotzeko arazoak izan arren, akuarelaz 

koloreztatzeko gehien hautatu zen prozesua izan zen. 

• Gelatinobromuroak, kolodioi-kopiak eta platinotipoak ere akuarelaz 

koloreztatu ziren. Batzuen iritziz, kopia hauek ez zuten prestaketarik 

behar, baina ez zen uste orokorra.  

• Saxe eta Rives markako paperak erabiltzen ziren argazkiak egiteko. 

Rives kopiak egiteko gehiago erabiltzen zen. Alabaina Saxe papera 

helburu artistikoetarako gehiago erabiltzen zen manipulazio jasateko 

sendotasun gehiago zuelako. 

• Ezinbestekoa zen argazkia beste euskarri bati itsastea. Orokorrean, 

Bristol kartoi edo beste kartoi gogor batzuk gomendatzen zituzten. 

Itsasteko argazkigintzan erabiltzen ziren kola arruntak aukeratzen 

ziren: almidoia, gelatina, destrina, etab. Formatua oso handia bazen, 

bastidore batean tenkatzea gomendatzen zuten. 

• Behin, kontu handiz muntatu ondoren lehortzen uzten zen. 

Garrantzitsua zen ondo itsastea, akabera hondatu ez zedin eta 

manipulaziori eutsi ziezaion.  

• Muntatzean batzuek marjinak utzi behar zirela uste zuten. Horretarako 

paper orri bati kopiaren tamainako leihatila bat irekitzen zitzaion eta 

argazkiaren gainean jartzen zen marjinetako tarteak garbi manten 

zitezen.  

• Lehen kolore geruza ematea zaila suerta zitekeen albumina 

koipetsutzat hartzen zutelako. Albumina-paperek albumina geruza 
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bat baino gehiago jasaten zuten produzitzean eta geroko beste 

hainbat eragiketarekin batera (leuntzea…). Azkenean, argazki-

paperaren ura xurgatzeko gaitasuna mugatzen zuten eta beraz ez 

zen gatz-paperak bezain erraza akuarelaz koloreztatzeko. Horregatik, 

koloreztatzeko argazkiek prestaketaren beharra zutela egilea 

gehienek aipatzen dute. Baina prestaketa ez bazen ondo ematen 

kopiak ez zuen azalera guztitik era beran kolorea xurgatuko. 

• Baliteke prestaketa-geruza bat baino gehiago eman behar izatea. 

Prestaketa ondo gogortuta egotea funtsezkoa zen, bestela koloreak 

ez zituen modu egokian jasoko eta ezingo zen distira eta intentsitate 

nahikoa lortuko, emaitza traketsa lortuz. 

• Prestatzeko materialen artean behazuna, animali kolak, arabiar 

gomak eta albumina gomendatzen ziren batez ere. Arrunta ematen 

du ere txistua erabiltzea azalera prestatzeko. Beste produktu batzuk 

aipatzen dira (glizerina, amoniakoa, alunbrea, kandi azukrea, etab.) 

baina neurri txikiago batean. Eta zenbait produktu komertzial ere bai: 

Newman´s preparation, Acme medium, Acme solution... 

• Kopiak prestaketa nahikoa zuen ala ez aztertzeko argazkiaren izkina 

bat kolorez hezetu eta ondoren garbitu ahal bazen, orbainik utzi 

gabe, lan egiteko prest zegoela adieraziko zuen. Kolorea paperean 

sartzen bazen aldiz, beste prestaketa geruza bat beharrezkoa izango 

zenaren seinalea zen. 

• Prestaketa ondo lehortuta zegoenean, koloreak emateko unea 

hasten zen. 

• Orokorrean, koloreak aplikatzeko azalera osoa busti behar zen 

bestela busti gabeko tokietan kolore gehiago xurgatuko zuen eta 

efektu desatsegina sortuko zen. 

• Koloreztatzea, batez ere, urkoloreen bidez egiten zela aipatzen da. 

Askotan puntu eta marrak gehitzea ere gomendatzen zuten. Urkolore 

eta punteatzeak konbinatzea ehundura finak lortzen laguntzen zuen 
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eta haragi-kolorea imitatzeko hoberena zela uste zuten. Hasteko, 

irudi zentrala margotzea aholkatzen zen eta gero hondoa 

margotzea. Azkenean, ukitu txikien bidez xehetasunak nabarmentzen 

ziren. 

• Koloreak errazago aplikatzeko behazun eta goma-urarekin  nahasten 

ziren baita albuminarekin ere. Rintoulen arabera koloreak batzuetan 

ezkata handietan askatzen ziren oso marka itsusiak utziz. Askatzean 

albumina-geruza narriatzen zen edota albumina bera paperetik 

askarazten zuen. Honen arrazoia koloreak emateko erabilitako 

gomaren gehiegizko proportzioa zen. 

• Goma-urak babes-geruza eta lausodurak egiteko ere balio zuen, 

olio-pinturan bernizak erabiltzen ziren moduan. Hala ere, 

denborarekin, gomak bere gardentasuna galtzen zuen eta irudia 

lainotu egiten zuen. Margotzeko erabiltzen zen ur garbiak zenbat eta 

medium gutxiago izan, lanak orduan eta itxura hobea izango zuen, 

egileen ustez. 

• Egile bakoitzak bere sasoian egokien iruditzen zitzaizkion koloreak eta 

merkatuko markak gomendatzen zituen. Akuarelak prestatzea oso 

zaila zenez XIX. mendean artistek dendetan behar zituzten koloreak 

eros zitzaketen. 

• Koloreztatzeko akuarela arruntak erabil zitezkeen edo beste produktu 

batzuk gehitu ataza errazteko. Hala ere, zenbait markek argazkiak 

koloreztatzeko berariazko akuarela jokoak salgai zituzten: 

Newmans´a photographic colours, Barnard and Son´s Photographic 

Waters Colours. Horrelako koloreak normala baino arabiar goma 

gehiago zuten. Koloreak lortzen eta nahasten oso trebeak ez 

zirenentzat gomendatzen ziren koloreak irudiaren atal 

ezberdinetarako prestatuak zekartzatelako (haragi-kolorea, ilea, 

etab.). 
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• Akuarelak pastilletan, tutuetan eta platertxoetan eros zitezkeen. 

Kalitate ezberdintasun nabariak omen zeuden pastilla eta 

platertxoetan saltzen ziren koloreen artean. Gainera, fabrikatzen 

zituzten koloreak ezin omen ziren nahastu, produzitzeko modua oso 

ezberdina zelako.  

• Akuarela-pinturetan babes-geruza aplikatzeko tradiziorik existitzen ez 

zen arren, argazki koloreztatuen kasuan babesteko eta isolatzeko 

zenbait produktu erabili izan ziren, horien artean goma-ura izan zen 

gehien aipatzen zena. Baina kontzentrazio altuegiak zabalduz gero 

lehorketa azeleratu edo arinegia izateko arriskua zegoen eta geruzak 

krakelatzeko joera izango zuen. 

 

 

3.3.2.1.1. Mediumak  

 

Akuarelak argazkien gainazalean zabaltzeko mediumen beharra ezinbestekoa 

zen koloreztatzaileentzat. Arestian bildutako informazioan hainbat agertu dira: 

behazuna, goma-ura, albumina, etab. Material hauek, oso paper garrantzitsua 

jokatzen dute argazkien geruza piktorikoan, geruza honen jokabide eta 

egonkortasunean eragin zuzena izango dutelako. Horregatik, jarraian 

mediumak jorratuko ditugu bakoitzaren izaera ulertu ahal izateko. 

Akuarela teknika iharra da, uretan disolbatzen da eta koipe arrasto txikienak 

ere kolorearen itsasketa eragozten du. Hortaz, prozedura honekin batera 

argazkiak koloreztatzeko zenbait produktu erabili ziren medium gisa. Arrunten 

artean: goma-ura, behazuna, arabiar goma, albumina eta zenbait produktu 

komertzial aurkituko ditugu. 
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1. Goma-ura (Gum-Water) 

Rintoul (1856). Amateurrek zailtasunak izaten zituzten albumina-paperen 

gainean margotzeko. Beraien esanetan, kolorea ez zen azaleratik zabaltzen 

eta horregatik, goma-ura erabiltzera behartuta ikusten zuten beraien burua. 

Sasoian, erretratu gehienak albumina-paperen eginda zeudela, Rintoulek 

berak zalantzatan jartzen zuen berauen helmuga, zeren garaiko artistek 

alboratu egiten zituzten albumina-paper kopiak margotzea. Argazkilariek aldiz, 

albumina-kopiak gomendatzen jarraitzen zuten, zeren beraien iritziz lortzen ziren 

erretratuak hobeak eta dotoreagoak ziren paper gatzatuetakoak baino. 

Erretratu lauetarako hau oso ona izan zitekeen, baina irudia artistaren eskutik 

pasa behar zuenean, ezaugarri honek garrantzi gutxiagoa zuen. Rintoulek 

ohartarazten du bukatzeko goma-urez egiten ziren azken lausodurak iluntzeko 

joera zuten, eta gardentasuna galtzen zuten, olio-pinturan bernizekin gertatzen 

zen bezala (Rintoul, 1856:22-24). 

Goma-ura prestatzeko arabiar goma zuri hoberena aukeratu behar zen eta ur 

puruan disolbatu. Ondo estalita gorde zikinkeri txikiena ere barrura jausi ez 

zedin. Hobe zen lodia geratzea eta koilarakada bakoitzeko te koilaratxo bete 

whisky edo ginebra gehitu behar zitzaion, baita indabaren tamainako azukre-

ogi zati txiki bat ere. Alkoholak goma disolbatzen laguntzen zuen eta azukreak 

krakelatzeak ekiditen lagunduko zuen. Hobe zen dena aldi berean ez 

prestatzea, horrela fresko erabili ahal izateko. Gehiegi loditzen baldin bazen 

alkohol gehiago botatzearekin nahikoa zen (Rintoul, 1856:64-65). 

Simons (1857). Goma-urak koloreak prestatzen laguntzen zuela azaltzen du. 

Egiten nahiko erraza zela baina salgai ere topa zitekeela. Prestaketa: ontza bat 

arabiar goma 16 ontza uretan irakin kantitatea erdira txikitu arte. Gero, iragazi 

kotoizko oihal batekin eta prest zegoen erabiltzeko. Kortxo batez gordetzen 

bazen denbora asko iraungo zuen. Lar loditzen zenean ur epel apur bat 

gehituta nahiko izango zen diluitzeko.  Goma-ur soluzioa ezin zen lodiegi erabili, 

ezin zen parte bat goma 7-8 parte ur proportziotik gora pasa. Lausodurak 
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egiteko itzal sakonetan arropa irudia margotu ondoren erabiltzen zen, beti ere 

guztiz lehor ez zegoen bitartean (Simons, 1857:16). 

Anonimoa (1859a). Badago beste produktu bat fabrikatzaileek salgai zutena 

“Water Colour Medium” zeritzona, eta gardentasuna mantentzeko gaitasun 

omen handia zuena. Horrelakorik ez izatekotan goma prestatu behar zen. 

Horretarako ontza baten laurdena arabiar goma, koilaratxo bat whisky eta 

urritx baten tamainako azukre koxkorra ontza bi ur berotan nahastu.  Dena 

disolbatuta egon ondoren muselina ehun batetik zehar iragazi (garbitasuna 

oso garrantzitsua zen) ondoren erabiltzeko prest egongo zen (Anonimoa, 

1859a:44). 

Wall (1861). Goma-ura prestatzeko beste azalpen honetan ur destilatua, parte 

bat goma zuri, zazpi parte urgatik eta urritx baten tamainako azukre koxkorra 

nahasteko esaten du (Wall, 1861:97). 

 

2. Behazuna (Ox-gall) 

Rintoul (1856). Rintoulen azalpena hurrengoa zen: behazuna idiaren gibeleko 

zelulek jariatzen duten likidoa da, bere baitan gatzak, pigmentuak, kolesterola 

eta beste zenbait gai daramatza. Argazkiaren azalera eta koloreak 

prestatzeko erabiltzen zen. Papera koipetsua zenean eta tindatzea lan zaila 

bilakatzen zenean, behazuna pintzelarekin busti eta kolorearekin nahastuz 

koipeak sortarazten zituen eragozpena saihestea lortzen zen. Kontu handiz 

erabili behar zen, gehiegizko kopuruak paperak kolorea gehiegi xurgatuko 

lukeelako, eta gehiegizkoa ezingo litzakeelako garbitu. Behazuna bakarrik 

lehenengo koloreztatzean erabiliko zen, koipea “hiltzeko”, gero argazkia 

benetan guztiz estali nahi bazen ez zen beharrezko izango (Rintoul, 1856:65). 

Klary (1888). Zenbaitek behazuna araztua eta prestatua saltzen zutela azaltzen 

du Klaryk. Prestaketa argazkiak koloreztatzeko bikaina zen, batez ere albumina-

paperetako argazkien kasuan. Oso erabilgarri zen behazuna prestatua izatea 

baina beti zentzu eta neurriz erabil behar zela ohartarazten zuen. Gehiegi 
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erabiliz gero, koloreak paperean sartzen ziren eta gero ezingo ziren kendu. 

Behazuna lehenengo koloreak emateko erabiltzen zen, koipe arrasto guztiak 

kenduz. Argazkiaren azalera arinki estal zitekeen, baina beharrezko zena baino 

ez zen erabili behar (Klary, 1888:6). 

Kopia koipetsu egoteak koloreak zabaltzea zailtzen zuenean, pintzela 

behazunean busti eta kolorearekin nahasturik eman behar zen (Klary, 1888:7). 

Penlake (191-). Kopia distiratsuak, POP kopia arruntak, albuminak eta 

bromurozko paperak ziren hoberenak behazuna medium bezala erabiltzeko. 

Alde batetik, behazunean oinarritzen zen soluzioa ematea aholkatzen zuen 

kopia distiratsu arruntetan (albumina, bromuro eta gaslight paperetan): 60 g 

behazun purifikatua, 16 ontza ur destilatua eta 4 ontza alkohol errektifikatua9 

zeraman soluzioak (Penlake, 191-:24). 

Kolodioizko kopiak koloreztatzeko beste prestaketa mota gomendatzen zuen: 

ontza erdi quillaiaren10 azal birrindua irakiten zegoen 5 ontza uretan jarri eta 

egun batez geldirik utziz. Iragazi eta ondoren 5 ontza errektifikatutako 

alkoholetan disolbaturik zuen 25 g azido saliziliko soluzioa gehitzen zitzaion 

aurreko soluzioari (Penlake, 191-:25). 

Azalera zakarra zuten bromuro, platino eta beste kopiak koloreak emateko 

aukeratzen zirenean ez zuten gomaren beharrik, ur hutsa erabil zitekeen edo 

behazuna hurrengo formulaz prestaturik: 30 g behazun, 30 tanta azido azetiko 

glaziarra, 3 ontza eta erdi ur distilatua eta esentzia birfindua ontza bat eta erdi 

(Penlake, 191-)  

“Water-colours have a decided objection to adhere to the glossy 
surface of an albuminised print, but they may be made to do so by 
applying a weak solution of inspissated and purified ox-gall” (The 
Dictionary of Photography, 1890)11. 

 

                                                 

9 Ingelesez rectified spirit terminoa erabiltzen da. Etanolezko soluzio kontzentratuari zeritzon 
termino zaharkitua. Errektifikatutako alkoholak % 5-10 ura du. 
10 Quillaiaren azaletik erauzten de ur-erauzkina. Urreztadurak garbitzeko erabili izan da.  
Sinonimoen artean: Panama wood. 
11 (Coe, 1978, 11-12). 
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3. Albumina 

Anonimoa (1861). The Photographic News aldizkarian agertzen den eskutitzean 

albumina-paperezko erretratuak koloreztatzeko akuarelak albuminazko soluzio 

batez nahastea aholkatzen zen. Soluzioa prestatzeko hiru ontza ur arrautza 

zuringo batekin (3:1) nahastu behar ziren. Formula honen abantaila zen 

paperaren distira ez zuela erasotzen eta koloreak ez zirela hain erraz askatzen 

kolore hautsetan gertatzen zen bezala. Koloreak arin aplikatu behar ziren 

albuminazko soluziorekin oso arin lehortzen zirelako. Aldizkariaren editoreak 

eskutitzari erantzunez probatuko zuela esaten zio egileari. Hala ere, zenbait 

kasutan oso baliotsua izan zitekeen arren albuminaren alkaliak zenbait kolore 

erasan zitzakeela ere ohartarazten du (Anonimoa, 1861:297). 

Klary (1888). Albumina gainean akuarela erabiltzeko, koloreak emateko erabil 

zitekeen substantziarik onena albumina bera zela uste zuen. Soluzioa horrela 

prestatzen zen: zortzi arrautza zuringo hartu, eta 24 tanta azido azetiko glaziar 

eta 50cc ur gehitu. Dena irabiatu beirazko hagaxkatxo batekin 3-4 minutuz 

baina elur-puntura heldu gabe. Utzi 10 orduz geldirik eta gero iragazi muselina 

baten bitartetik. Gehitu 3 edo 4 cm3 amoniako eta dena ondo itxitako pote 

batean gorde behar zen (Klary, 1888:7). 

Joé (1894). Birrindutako koloreak hurrengo mediumarekin nahastu behar zirela 

azaltzen du: 100 cm3 iragazitako albumina, 5 g amoniako karbonato, 3 cm3 

glizerina, 4 cm3 amoniako likido eta 25 cm3 ur. Mediuma ondo eginda 

bazegoen luzaro manten zitekeen. Honekin prestatutako koloreak ondo 

itsasten ziren, nahiko gardenak ziren eta leun zitezkeen. Oso gomendagarria 

omen zen ere aurretik albumina geruza fina ematea (Joé, 1894:202). 

Penlake (191-). Albuminazko mediuma koloreekin nahasteko, lehenago oso 

egokia zen albuminazko kopien gainean ematea. Beste errezeta bat 

eskaintzen du Penlake-k: arrautzaren zuringoa ontza 1, amonio karbonatoa 20 

g, 15 tanta glizerina, 15 tanta amoniako, ura ontza laurdena. Zuringoak elur 

punturaino jo, geldirik utzi argitu edo mehetu arte, urarekin nahastuta zegoen 

glizerina eta amoniako gehitu eta iragazi lihozko oihal batetik zehar. Behin hori 
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guzti amaitutakoan akuarelarekin erabiltzeko prest zegoen. Albuminazko 

mediumak goma-urak ematen zuen bezain besteko distira ematen omen zuen. 

 

4. Arabiar goma 

Akuarelak pigmentu eta uretan disolbatzen den aglutinatzailez osaturik daude. 

Aglutinatzaile hori, orokorrean, arabiar goma izaten da oso erraz disolbatzen 

den goma delako. Horregatik, ez da batere arraroa argazkiak koloreztatu nahi 

zirenean, koloreei loditasun gehiago emateko, goma hau erabiltzea eta asko 

erabili izana gainera. 

Klary (1888). Arabiar gomarekin beste prestaketa bat proposatzen du Klary-k. 

Egindakoan ondo itxitako ontzi batean gorde behar zen eta beste honako 

hauek ziren erabiltzen zituen produktuak: 60 cm3 ur, 8 g arabiar goma, 4 g 

azukre, 4 cm3 alkohol eta 1 g alunbre hauts (Klary, 1888:6). 

Rothery (1905). Beste errezeta honetan mediuma prestatzeko hurrengoak 

aipatzen dira: 200 g ur, 16 g arabiar goma, % 35 alkohola duen soluzioa 10 g, 4 

g azukre hautsa eta 2 g alunbre hautsa (Rothery, 1905:104). 

Penlake (191-). Arabiar gomazko soluzioa kopia distiratsuen gainean koloreekin 

nahasteko medium gisa erabiltzen zen. Soluzioa prestatzeko pausuak 

hurrengoak ziren: ontza erdi arabiar goma zuri estali arteko uretan sartu behar 

zen. Leku epel batean jarri eta noizean behin eragin disolbatu arte. Ondoren 

muselina batetik zehar iragazi eta aho zabaleko botila batean gorde. Gero, sei 

tanta glizerina gehitu baita ilar baten tamainako alkanfor zati bat ere. 

Mediuma ur pixka batekin nahasturik kopia distiratsuetarako erabiltzen zen 

kolore distiratsuak lortzeko (Penlake, 191-:25). 
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5. Ura 

Templeton (187-). Ez zen Templetonen arabera ur mineralik erabili behar 

pigmentuak ez kaltetzeko. Artista batzuek soda karbonatoa gehitzen zuten 

koloreak hobeto ematen zirela argudiatuz, baina hau bakarrik egin zezaketen 

kimikako ezagutzak zituzten koloreztatzaileek, pigmentu guztiei ez baitzitzaien 

komeni (Templeton, 187-: 50). 

 

6. Beste material batzuk 

Aipatutako mediumez gain beste zenbait material komertzialen aipamenak ere 

bildu ditugu. 

Le Pierrek zionez ura koloreak nahasteko erabil zitekeen baina komertzialki 

koloreekin batera nahasteko prestaturik salgai zeuden likidoak askoz hobeak 

zirela uste zuen, norberak ere erraz presta zitzakeenak. 

Lustra liquid: hiru edo lau tanta amoniako erabili nahi zen kolorearekin nahastu 

eta 15 minutuz ukitu gabe utzi.  Gero ur tanta batzuk gehituz prest zegoen 

erabiltzeko (Le Pierre, 1865). 

Mixing liquid: botilatxo batean sei koilarakada ur, alkohol koilarakada txiki bat 

eta ilar baten tamainako arabiar goma zati txiki bat jarri behar ziren. Kortxo 

batez itxi eta dena ondo irabiatu. Arabiar goma disolbatzen zenean likidoa 

erabiltzeko prest zegoen (Le Pierre, 1865). 

Photographic Water Colour Megilp deituriko prestaketa Messrs. Barnard and 

Son konpainiak asmatu zuen. Kantitate txikian oso erabilgarria omen zen. 

Uretan diluituta eta tinta bezala aplikatuta koloreak beraien artean nahastea 

ekiditen zuen edo bestela lehen urkoloreekin nahastuta erabil zitekeen (Rintoul, 

1856). 

Water Colour Medium lausodura gardenak emateko produktu komertziala zen 

eta gardentasuna mantentzeko gaitasun handia omen zuen (Anonimoa, 

1859a:44). 
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3.9. irudia: Newman-en konpainiak argazkiak koloreztatzeko produktu ugari salgai 
zituen. XIX. mendeko eskuliburu eta aldizkarietan arrunta da bere iragarkiak ikustea. 
Irudian agertzen dena How to paint a photograph liburutik jasota dago (Anonimoa, 
1859a). 

 

 

3.3.2.1.2. Koloreak  

 

Akuarelaz margotzeko eskuliburuek gomendatzen zituzten koloreak asko ziren. 

Hala ere, guztien artean batzuk besteak baino gehiago aipatzen zituzten. 

Aztertutako 28 eskuliburuetatik ondorengo diagraman zeintzuk ziren kolore 

horiek eta zer nolako maiztasunaz aipatzen ziren jaso dugu: 
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3.1. diagrama: XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran eskuliburuek aipatzen zituzten 
koloreen bilketari dagokion diagrama. Zutabeak koloreka sailkaturik daude eta talde bakoitzean 
kolore aipatuenak kolore biziagoarekin indartu dira. 

ARGAZKIAK AKUARELAZ KOLOREZTATZEKO KOLORE GOMENDATUENAK 

Crimson Lake
Carmine
Indian red

Light red
Purple Madder

Rose Madder
Venetian Red

Antwerp blue
Cobalt blue

French blue
Indigo

Prussian blue
Ultramarine

Emerald green
Sap Green
Terra-Verte

Chrome Yellow
Gallstone

Indian yellow
Lemon yellow

Naples Yellow
Yellow ochre

Vermilion

Ivory Black
Lampblack

Chinese White

Burnt siena
Burnt umber

Madder brown

Raw siena
Raw umber

Vandyke Brown
Warm sepia

Gamboge

Bistre
Brown ditto

Neutral Tint
Sepia

0 5 10 15 20 25
 

 

Taulan agertzen direnez gain beste zenbait kolore aipaturik ikusi ditugu XIX. eta 

XX. mendeko iturrietan. Hala ere, ez dira kontuan izateko adinako kopuruan 

agertzen. Bestalde, eskuliburuen garai eta jatorrizko herrialdearen arabera 

termino ezberdinak erabiltzen zituzten kolore berberak aipatzeko. Izendatzeen 

artean ezberdintasun nabarmenak zeuden baina datuen bilketarako XIX. 

mendeko termino orokorrak erabili ditugu sailkatzea burutzeko (Adibidez, 

Chinese white zuri zinka izendatzeko termino orokorra zen XIX. mendean).  
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3.10. irudia: A Guide to Painting Photographs liburuan Rintoulek egindako koloreen ereduak (Rintoul, 1856). 

 

 

3.3.2.2. Tintak eta tindagaiak 

 

Prozedura hezeen artean, argazkiak koloreztatzeko akuarelez gain, tintak eta 

tindagaiak ere erabili ziren. Egun, merkatuan tinta mota asko ezagutzen dira 

baina gutxi izan ziren argazki-irudiak margotzeko aukeratutakoak. Alde batetik, 

txinatar tinta eta bestetik, anilinak erabili ziren. Bata, bai irudi monokromoak bai 

polikromoak koloreztatzeko eta bestea, kolore anitzeko irudiak produzitzeko. 

Tinta eta tindagaien arteko ezberdintasuna aurrerago azalduko da. Hasteko, 

tintak marrazteko eta idazteko erabiltzen diren substantziak direla azalduko 

dugu. Bere oinarrizko konposatuak: koloreztatzaile, disolbatzaile, aglutinatzaile 

eta kolore-finkagarriak dira, lodigarri antiseptiko eta abarrez gain. Orokorrean, 

tintak hurrengo ordenan sailkatzen dira: kaligrafiako tintak (ikatza eta bistrea), 

tinta metaloazidoak (ferrogalikoak, alizarina), koloratzaile organiko-sintetikozko 

tintak (errotulki, boligrafoa), inpresio tintak (litografia) eta tinta artistikoak. 

Argazkiak ukitzeko eta irudiak lantzeko kaligrafiako tintak eta tinta artistikoak 

erabili ziren. Txinatar tintaz gain, sepia eta bistrea ere erabiltzea ohikoa zen. 
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Bata, Sepia officinalis arbolatik ateratako substantzian oinarritzen zen eta 

bestea, kedarraren egosketatik lortzen zen (Crespo, Viñas, 1984:11). 

Aipatutako hiru horien artean txinatar tinta izan zen gehien erabili zen tinta. 

Kontsultatutako iturrien datei erreparatuz txinatar tintaren erabilera, batez ere, 

1855-1875 bitartean argitaratu ziren liburuek bere erabilera gomendatzen 

dutela ikus daiteke. Anilinak aldiz, 1865etik XX. mendera arte. Hortaz, denbora 

lerro bat egingo bagenu helburu eta bide ezberdinak jarraitu zituztela ikusiko 

genuke.  

 

 

3.3.2.2.1. Txinatar tinta 

 

Txinatar tinta ura eta ikatz pigmentuz osaturiko koloratzailea da eta idazteko 

nahiz marrazteko erabiltzen da. Tintarik zaharrenaren kontsiderazio du k.a 3. 

milurtekoa Ekialdean eta Egipton erabiliz. Historian zehar prozedura honek izen 

asko ezagutu ditu erabilitako ikatzaren arabera (kearen beltza, xirmendu, 

hezur, Txina, India, etab.). XIX. mendetik aurrera kolore-finkagarrien gehitzea 

orokortu zen bere ezabaketa ahalik eta gehien saihesteko (Crespo, Viñas, 

1984:10-11). 

Argazkiak koloreztatzeko argitaratutako lehen eskuliburuetan txinatar tintaren 

inguruko erreferentzien artean 1857. urteko hurrengo informazioa bildu dugu.  

Simonsen arabera kalitate ezberdinetako txinatar tintak zeuden. Garrantzitsua 

zen kalitatezko tinta aukeratzea urkolore leunak egiteko, hondarrak uzten ez 

zituztelako. Txinatar tinta pastillek luzaro iraun zezakeen, neurriz erabiliz gero, 

eta pintzelak koloreztatzeko erabiltzen ziren berberak gomendatzen ziren 

(Simons, 1857:37). 

Egilearen arabera argazkia txinatar tintarekin amaitzeko Bristol kartoi batean 

muntatu behar zen, kartoiaren inguruan 2-3 hazbetekoa ertz zuria agerian utziz. 

Azalera leunduta egon zitekeen baina, orokorrean, arrabolezko leunketa 

egiten zen. Txinatar tinta erabiltzen zenean argazkiaren ertza garbi manten 
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zedin eskutitz paper bati irudiaren tamainako leihatila ebakitzen zitzaion. 

Paperaren ertzeei goma eman, argazkiaren inguruan itsatsi eta irudia amaitu 

arte papera mantenduz marjinak ez zikintzea lortzen zen lanaren azken itxura 

hondatu gabe. Simonsek ohartarazten zuen zikinduz gero ezerk ez zuela berriro 

bere hasierako egoerara itzuliko eta (Simons, 1857:35-36). 

Txinatar tintarekin argazkiak landu ahal izateko, irudiek tonu neutroa edo beltza 

izan behar zuten. Aldiz, sepia tonua zuten argazkietan ezinezko zen erabiltzea. 

Txinatar tintazko urkolore eta puntuen konbinaketaren bidez Simonsek argazki 

ederrak lor zitezkeela uste zuen (Simons, 1857:36-37). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.11. irudia: Gizonezko 
erretratatu baten jantzietako 
xehetasuna. Txinatar tintaz 
alde beltzen itzalak egin eta 
indartzeko erabiltzen zen. 

 

Gatz-paper eta albumina-kopien ukitzea beltzez eta koloreez egin zitekeen. 

Erraza zen gatz-paper bat ukitzea paperak kolorea ondo xurgatzen zuelako. 

Intentsua zen kopia aukeratu eta txinatar tinta eta laka arrosa erabiltzen ziren. 

Argazki osoa nahasketa berarekin ukitu behar zen. Hutsik zeuden zatietan tinta 

neutroa erabili behar zen, baina azalera zabaletan aplikatzeko ordea ez zuela 

balio uste zuen (Hauser, 1875:11). 
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Txinatar tinta urkoloreen bidez eman zitekeen. Albuminak ukitzeko uretan 

arabiar goma eta kandi azukrea disolbaturiko nahasketa erabiltzea 

gomendatzen zen. Bestalde, argazki guztiek tonu bera ez zutenez batzuetan 

sepia apur bat gehitzen zitzaion irudiaren tonua gorrixka bazen, eta morea 

bazen aldiz, sepia beharrean laka karmina. Gatz-paperen kasuan txinatar tinta 

erabiltzea publikoak oso gustuko zuen. Burutzeko kopiaren ale bi behar ziren, 

batek gida bezala egin zezan. Landu beharreko kopia gelatina eta alunbrezko 

soluzio batez kartoian kolatzen zen eta lehortzen lan egiteko prest zegoen. 

Osagarri hauek ur-bainutan berotuz urtu behar ziren (Lefebvre, 1876:27-28). 

Txinatar tinta ukituak eta argazki-irudia osatzeko erabili zen. Irudi 

monokromatikoaren tonua osatuz, kopia lantzen zen bai pintzelkada txikiak 

emanez baita urkoloreen bidez ere gainazalean zabalduz kopiak tonu orokorra 

har zezan.  

 

 

3.3.2.2.2. Tindagaiak eta koloreztatze prozesuak 

 

Anilina neurrizko disolbagarritasuna duen likido koipetsua bezala defini daiteke. 

Industrializazioaren aurretik indigotik ateratzen zen (Indigofera anil, anil), 

ondoren harrikatzezko alkitranetik lortutako bentzinaren (nitrobentzina, 

klorobentzina) transformazioaren emaitza da. Unverdorben-ek 1826an isolatu 

zuen eta 1841ean sintetikoki produzitzea lortu zen. XIX. mendearen erdialdean 

(1856) koloratzaile sintetikoen askoren oinarrizko lehengaia izan zen gorri kolore 

fuksina, metil bioleta, Bismarck marroi, etab. koloreak lortzeko. 

Anilinen gehigarri arruntak dira: ura, alkohola, glizerina, arabiar goma, 

alunbrea, azido fenikoa, azido oxalikoa, azido tartarikoa, azido salizilikoa, azido 

sulfurikoa, sulfato sodikoa, gatz arrunta, sodio karbonatoa, fosfato disodikoa, 

destrina, urea eta beste aglutinatzaile arruntak (Crespo, Viñas, 1984:13) 
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Irakurritako garaiko eskuliburu eta artikuluek tindagai eta koloratzaile hitzak 

erabiltzen dituzte baina beti ere biek anilinei aipamen egiteko. Kolore likidoak 

izendatzean anilinaz ere ari ziren, ez akuarelaz edo orokorren prozedura hezeei 

buruz. “…the use of colors used in dying textile fabrics in place of pigments for 

tintings photographs…” (Urquhart, 1864:246). Tindagaiak akuarelak bezalakoak 

zirela esaten zuen Urquhartek baina albuminan markarik ez zutela uzten. 

Tindagaiei egindako erreferentziaren adibide gisa Towlerrek 1864an 

argitaratutako The Silver Sunbean liburuan kolore likidoak esatean anilina 

koloreak esan nahi zuela azpimarratu zuen. Albumina-kopiak tindatzeko eta 

koloreztatzeko bereziki onak zirela uste zuen. Koloreak erraz zabaltzen zirela 

azaltzen zuen eta albuminaren azalerak ez zuen prestaketaren beharrik. 
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Egileak Argazki-prozesuak 
eta formatuak 

Muntaketa eta prestaketa Teknikak eta materialak Babes-geruza 

Urquhart, 1864 Bista-estereoskopikoak  • Muntatu gabe. • Kopia 5-10 min. uretan murgildu, azalera lehortu eta tindagaiak aplikatu. Kolorea 
lortzen zenean, kopia garbitu, lehortu eta hurrengoa aplikatzen zen.  

• Garbiketa beti egin beharreko pausua zen tindaketa batetik bestera aldatzean. 
• Alde zuriak babesteko goma edo potasio bitartratoa12 aplikatu. 
• Limazko prestaketa batekin tindagaia ken zitekeen.  
• Alunbrezko soluzio bat gehituz tindagaia finkatzeko. 

• Oliozko bernizarekin bernizatu 
urak koloreak mugi ez zitzan.   

Jacobsen, 1865 • Gatz-paperak 
• Albumina-kopiak  

• Prestaketarik gabe aplikatzeko. • Egoera likidoan ematen ziren eta norberak prestatzen zituen.  

Grasshof , 1865 • Albumina-paperak • Glizerina geruza ematea 
gomendagarria. 

• Txartelak albumina eta ura (1:1 ) zuen 
nahasketa aplikatu. 

• Anilinak erabiltzea zaila koloreak oso indartsuak zirelako.  
• Glizerinak anilina koloreak partzialki ezabatzen uzten zuen.  
• Hainbat kolore-geruza emateak distira gehiago lortzeko aukera eskaintzen zuen 

eta koloreen intentsitatea igotzen zuen. 

 

Anonimoa, 1870d • Albumina-paperak  1. Alkoholetan oso diluituko anilinazko soluzioa albuminaren azaleran zabaldu. 

2. Tindatzeko soluzio bi prestatu: 
- Lehena 6,50 g garantza, 3,25 g alunbrea  eta 1000 cm3 ur.  
- Bigarrena 8,50 g anilina marroi eta 1000 cm3 ur bero. 
- Kopiak lehenengo soluzioan murgiltzen ziren, garbitu eta ondoren 

bigarrenean.  
- Bainu bakoitzean uzten zen denboraren arabera tindaketa ilunagoa edo 

argiagoa izango zen.  
3. Tindatzeko beste modu bat soluzio bakarrean kopia bertan sarturik izateko: 4 g 

garantza, 2 g alunbre hautsa, 0,50 g klariona eta 1000 cm3 ur.  

 

Edwards, 1884 • Albumina-txartelak  • Anilinak edo tindagaiak erosi egiten ziren.  
• Prestatzeko alkohol gehituz disolbatzen ziren eta gero uretan diluitu. Behazuna 

gehitzen zitzaion kolorea paperaren gainetik erraz zabaldu ahal izateko.  
• Koloreak oso diluituak erabili behar ziren eta urkoloreen bidez nahi zen kolorea 

• Gardentasuna emateko 
koloreztatzea bukatutakoan 
berniz geruza bat ematen 
zen. 

                                                 

12 Ehungintzan ehunak tindatzeko kolore-finkagarri gisa erabiltzen den hautsa da.  



3. Atala   Argazki koloreztatuen egitura materiala 

 174

lortzen zen.  
• Kolore erabilgarrienak: hori limoia, berdea, laranja, gorria, urdina eta bioleta ziren. 
• Anilinak emateko akuarelan erabiltzen ziren pintzel berberak. 

Penlake, 191- • Belzte zuzeneko gelatina-
kopiak ziren (hoberenak eta 
errazenak) 

• Bromuro-paperak 

• Prestaketarik ez.  
• Batzuek txistua erabiltzen zuten. 
• Askok, formalina erabiltzen zuten 

gainazaleko geruza gogor zedin eta 
gelatinak kolore gehiegirik xurga ez 
zezan. 

• Metodo honekin, akatsak nahi bezain 
beste garbi zitezkeen. 

• Prestaketa: formalina ontza bat ur pinta 
batean. 

• Kopia bira zitekeen oinarri gisa beste 
tonu bat lortzeko. 

• Tindaketa ahulak bizitasuna kontrolatzeko. 
• Kolorek kopian bertan nahastuz lortzen ziren, koloreak gainjarriz. 
• Kolore gorriko tindagai guztiak koloregabetzeko joera.  
• Koloreak emateko: 

- Urkolore ahulak zabaldu. 
- Intentsitate handiago lortzeko urkolore gehiago aplikatuz. 

• Urkoloreak gainjartzeko lehortzen utzi behar: 
- Xukapaperarekin. 
- Ur bidezko garbiketak. 

• Koloreztatzea behar beste alditan errepika zitekeen. 
• Tindatzeko metodoa:  

- Kopia 10 minutuz ur hotzetan sartu gelatinak ahalik eta likido gehien 
xurgatzeko.  

- Soberan ematen zen kolorea txorropean garbitu edo xukapaperrarekin. 
- Loreak eta paisaiak errazagoak ziren kolore biziagoak erabiltzen 

zirelako 
• Tindagaiak prestatuta edo hautsetan, erabiltzean disolbatzeko eros zitezkeen: 

- Prestatutakoak hobeak ziren eta erraz kolore likidoen jokoak eros 
zitekeen salneurri baxuan.  

- Koloreak oso kontzentraturik saltzen ziren, hortaz kantitate txikiarekin irud
asko egin zitezkeen.  

- Kolore asko salgai zeuden baina akuarelan erabiltzen ziren kolore 
berberak izan arren izendapen ezberdinak zituzten.  

• Prestatzeko beste metodoa: 
- Penny bateko tindagaia erosi, 120 tanta azido azetiko eta 2 ontza ur 

nahastu.  
- Hauts egoeran zetozen tindagaiak azido eta ur kantitate berdinetan 

nahastu. 
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Taulan biltzen den informazioa laburbilbuz: 

• Tindagai edo anilinaz kopiak koloreztatzea arrunta egin zen 1860ko 

hamarkadatik aurrera.  

• Jaso zituzten izendapenen artean kolore likidoak ohiko egin zen eta 

akuarelekin batera, albumina-kopiak koloreztatzeko asko erabili ziren. 

Baina, zenbait kasutan nahiko nahasia da eskuliburuetan akuarelaz ala 

anilinez ari diren ulertzea. Tindagaiak bereizteko gakoetako bat kolore 

gardenak baino ezin zitezkeela eman aipatzea da. Horregatik, liburu eta 

artikuluetan agertzen den testuinguruaren arabera ulertu behar da. 

• Mende hasieran tindagaiak gelatina-kopiak koloreztatzeko gailendu 

ziren posta-txartelen agerpenarekin. Nahiz eta akuarela ez zuten 

baztertu, txartelen erabateko produkzio komertzialari erantzuteko 

tindagaiak ezin hobeak ziren. 

• Orokorrean, argazkiak ez zuten prestaketarik behar nahiz eta batzuek 

hala aholkatu.  

• Akuarelek eta tindagaiek eskaintzen zuten akabera oso ezberdina zen. 

Biek geruza gardenak eratzen zituzten arren, tindagaiekin oso kolore 

biziak lortzen ziren, gehiegizkoa zenbaiten iritziz. 

• Anilinak akuarelak erabiltzen ziren modu ia berean aplika zitezkeen. Ezin 

ziren kolore opakoak lortu eta inoiz ez zen argazki-irudia estaltzeko adina 

lodiera lortzen. 

• Koloreztatzeko hainbat metodo zeuden: 

o Argazki osoaren tindaketa: urkolore eta bainuen bidez. Argazki 

osoak kolore orokorra jasotzen zuen. 

o Irudi arrunta bezala, azalerak koloreztatuz. Urkolore ahulak 

emanez lehenik, eta intentsitatea igotzen joan zitekeen urkolore 

gehiago aplikatuz. 

• Batzuek gelatina-kopiak uretan murgiltzen zituzten gelatinak kolorea 

hobeto xurga zezaten. 



3. Atala   Argazki koloreztatuen egitura materiala 

 175

• Tindagaiak egoera likidoan prestaturik edo hautsetan eros zitezkeen 

koloreztatzaileak presta zitzan. Lehenik, alkoholetan disolbatu behar ziren 

eta gero ura gehitu diluitzeko.  

• Kolore asko argiak koloregabetzen zituela bazekiten. Are gehiago, 

agertu zirenean zuten egonkortasun ezak eztabaida sutsua piztu zuen 

garaiko aldizkarietan. 

• Oso egile gutxik aipatzen dute babes-geruzaren beharra. Bildutako bi 

aipamenetan berniza aholkatzen dute urak koloreak mugi ez zitzan. 

 

 

3.3.3. Prozedura koipetsuak 

 

Olio-pintura egokia den biskositatean oso fin birrindurik dauden pigmentuak eta 

landare-olio lehortzailez osaturiko prozedurari deritzo. Linazi-olioa, lo-belar-olioa 

eta intxaur-olioa arruntenak dira. Bakoitzak pinturari bere ezaugarriak ematen 

dizkio. Olio-pinturan geruza uniforme eta itsaskorra eratzen da olioa lehortu edo 

polimerizatzen denean. Normalean, prestaketa geruza duen mihise edo ohol 

xaflen gainean margotzeko erabiltzen da. Papera edo kartoiak oso gutxitan 

erabili izan dira olioz margotzeko euskarriok olioa xurgatzeko ahalmen handia 

dutelako. Olio-pinturaz margotzean erabiltzen diren substantziek azalera 

zimurtsua uzten dute. 

Anonimoa (1859a). Olioz egindako koloreztatzeak denborarekin argazkien 

akabera burutzeko gora egin zuen. Honen arrazoia, antza zenez, ez zen bakarrik 

olioak eskaintzen zuen efektu goxoa, argazkiaren iraunkortasuna handitzen 

zuenaren ustea baizik. Kolore beraiek eta gero ematen zen, bernizak argazkia 

kutsatzaileetatik babestuko zuenaren ustearen ondorioz baizik. Kopiaren 

prozesatzean garbiketa eta finkapen-prozesua egokia izan baldin bazen, olioz 

margotuz eta berniz geruza bat emanez oraindik iraunkorrago egingo zela uste 
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zen. Olioa lehortu ondoren koloreek gardentasuna manten zezaten, olioa edo 

megilpa erabiltzea gomendatzen zen. Hala ere, olioz margotzeko, 

marrazketaren ezagutza eta abilezia izatea komeni zen (Anonimoa, 1859a:34). 

Wall (1861). Olio-koloreak beste prozedurak baino iraunkorragoak zirela uste 

zuen. Hala ere, pigmentuen aukera oso garrantzitsua zela bazekiten eta 

prozedura hezeetan erabiltzen ziren koloreak olioak bezain iraunkorrak ez zirela 

aipatzen du. Bestetik, akuarelaz zein olioz margotzean zailtasun bera zuela 

azaltzen du. Bukatzeko, olio-koloreak erabiltzea akuarelak baino geruza 

opakoago sortzea ez zuela zertan suposatu argitzen du (Wall, 1861:158-159). 

Klary (1888). Klary ez zegoen ados olioz pintatutako argazkiak beste prozeduraz 

koloreztatutakoak baino balio handiago zutenaren iritziarekin. Bere ustez, 

akuarelaz koloreztatutako paper gaineko kopiak olioz margotutakoak bezain 

egonkorrak ziren. Ezer baino lehen, pintura lan bat ez zen oinarritzen erabilitako 

materialen kalitatean, erabilitako talentuan baizik. Bestalde, olio-pintura 

tamaina handiko argazkietan erabiltzen zen. Honen arrazoia zen tamaina 

txikiko argazkiak eskuetan hartu eta gertutik begiratzen zirela. Handitzeak aldiz, 

hormetan eskegi edota astoetan jartzen ziren urrunetik begiratzeko (Klary, 

1888:84). 

Le Heart (1923). Argazkiak olioz margotzeko argazkiaren ezaugarriak eta 

kalitateak garrantzia handia zutela uste zuen: erabilitako paper motak, irudi 

motak edo izaerak, eta berak zuen akaberak kontuan hartu behar ziren (Le 

Heart, 1923:7). 
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3.3.3.1. Olio-pintura eta koloreztatze prozesua 

Hurrengo taulan argazkiak olioz koloreztatzearen gaineko informazioa bildu 

dugu. Garai bakoitzean argazki-prozesu ezberdinak gomendatzen zituzten. 

Olioz zein beste prozedurez koloreztatzea momentuko ezagupen teknikoaren 

menpe zegoen erabat. 
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Egileak 
Argazki-prozesu  

eta formatuak Muntaketa eta prestaketa Teknikak eta materialak Babes-geruza 

Rintoul, 1856 • Albumina-kopiak 1. Prestatu kolazko soluzioa: 
- Argazkia soluzioan murgildu kolaz saturatu arte eta 

lehortzen utzi. 
- Koloreztatzeko kartoi mehe batean itsatsi. 

2. Beste metodo bat: kola bi aldeetatik pintzelez aplikatzea. 

• Olio-koloreak geruzaka eman: 
- Lehen geruza eman eta 12 h itxaron. 

• Geruzen artean prestaketa egin: 
- Urez azalera garbitu. 
- Mitxoleta-olioa aplikatu eta soberakoa garbitu: 

prozesua “oiling out” izendapena zuen. 

 

Anonimoa, 1859a • Albumina-kopiak • Kopia kartoi baten muntatu 
- Gelatina edo kola itsatsia.  

• Prestaketa gelatina edota Salisbury-kolazko geruza lodia: 
- Lodiegia bazen krakelatuko zen.  
- Meheegia bazen paperak olioa xurgatuko zukeen 

eta olio-pintura ez zen modu homogeneoan 
lehortuko.  

• Kola lehortutakoan argazkia prentsatu. 

• Geruza ezberdinak aplikatuz: 

1. Lehen geruza 
2. Bigarren geruza 
3. Hirugarren geruza: azken ukituak.  

• Teknikak: 
- Scumbling 
- Lausodurak 
- Enpastatzea 

• Bernizatzeko  hilabete batzuen 
ondoren. 

Anonimoa, 1859b • Kopia: garbia, definitua 
eta distiratsua. 

• Tonu gris edo more-
marroixka  

 • Teknikak: 
- Scumbling 
- Lausodurak  
- Enpastatzea  

 

Wall, 1861 • Albumina-paperak 
• Argia eta tonu epelekoa. 

• Kopia marrazketa-kartoi gogor eta lodi batean muntatua 
eta arrabol beroekin prentsatu. 

• Argazkiak prestatzeko: 

- Salisbury-kola. 
- Newman-en prestaketa. 
- Arrain kola ur apur batean disolbaturik. 

• Prestaketak geruza “babeslea” sortu hezetasunak eta 
beroak argazkia ez narriatzeko. 

- Gehiegi emanez gero krakelatzeko arriskua. 
• Kolatzea amaiturik, kopia prentsatu edo arrabol artean 

prentsatuko zen. 

 • Kalitate oneko bernizek koloreen 
indarra eta distira areagotzeko. 

• Gehien erabiltzen zirenak mastik-, 
kopal-, anbar-berniza eta laka 
zuria ziren.  

La Pierre, 1865  • Prestaketa: kola zurizko soluzio arina. 
• Bukatzeko, azalera ur beroarekin bustitako esponjaz 
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garbitzen zen.  
• Kola zuria prestatzeko: kola zuria, alunbre eta  ur epela. 

Wilson, 1868 •  Ikatz-kopiak • Prestatzeko arrain-kola geruza: 
- % 2 arrain-kola zuen ur berozko soluzioa eta 

alkohola (1:1). 

  

McBire, 1872  • Gelatinazko 2-3 kola geruza eman.    

Lefebvre, 1876    • Bernizatzeko:  
1. Ur hotzarekin azalera garbitu 
2. Horizontalean berniza aplikatu. 

• Bernizatzeko:  
- Trementina-esentziazko 

berniza (egokiena): 
- Aplikatu ondoren 

konponketak egiten utzi. 
- Alkoholezko berniza. 

-  Ezin da garbitu. 
Jonhson, 1886 • Ikatz-kopiak • Prestaketa: almidoi eta gomazko  geruza fina.  1. Lehenengo pintura egin eta lehortzen utzi behar zen. 

2.  2-3 egun olio lehortzaile asko erabili bazen eta 
gehiago ez bazen erabili.  

3. Esponjarekin garbitu behar zen ura gainean geratu 
arte.  

4. Ondoren, oihal batekin kontuz lehortu eta azken 
ukituak eman zitzaizkion lausoduren bidez koloreak 
indartzeko 

 

Klary, 1888 •Tamaina arruntekoan edo 
handitutako irudiak. 

• Edozein argazki mota. 
• Gatz-paper edo albumina. 

• Muntatzeko kartoian 
• Sarritan mihise gainean muntatu. 
• Denek prestaketa behar zuten: gelatinazko soluzioa.  

• Koloreak emateko modu bi: 
- Koloreak oso diluituak ematea zen. Mediumaren 

laguntzaz oso kolorea arinak eta gardenak egin 
zitezkeen, tamaina txikiko argazkietan.  

- Beste metodoa, serioagoa eta zailagoa, benetako 
pintura-lana egitea zen, kolore lodiak erabiliz. 

• Teknikak: 

- Olio-kolore lodiak. Argazkiak estaltzeko adinako 
kolore lodierak erabiltzen zirenean argazkia 
enpastatzen zen 

• Bernizatu hilabetearen ondoren.  
• Oliozko geruza eman distira izan 

zezan lehortzen zen tartean. 
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- Geruza gardenak. Koloreak gardenak egin nahi 
zirenean aldiz, oso geruza arinak ematen ziren 
lausoduren bidez. lausotze-teknika azpiko geruza 
ikusi eta osatu zezan. Gardentasuna lortzeko 
megilp nahasketarekin. 

• Olio-pintura batek hiru atal:  
1. Zirriborroa, koloreak bere lekuetan jartzen ziren 

efektu orokorra lortzeko. 
2. Pintura bera aplikatzen zen. 
3. Akabera ematea. Urez garbitu, lehortu eta gero 

olio geruza arin bat zabaldu azalera guztitik 
zehar ukitu txikiak egiteko. 

4. Faseen artean bi egunetako tartea itxaron 
behar zen,  agente lehortzailea edo  medium 
geruza arina aplikatu behar  

• Pintura arloko teknikak. 
• Beste metodo bat:  

- Akuarelaz eta olioz koloreztatzea 
1. Akuarelaz margotzen zen. 
2. Gelatinazko soluzio geruza. 
3. Mediumezko geruza gainazalean aplikatu. 
4. Olioz margotzen jarrai tu. 

Baker, 1902  • Ohol xaflak edota canvas board gainean muntatu: gomaz 
itsatsi. 

• Prestaketa: kolazko geruza mehea zabaldu pintatu baino 
ordu batzuk lehenago. 

  

Tennant,1902  • Prestaketa: kola zurizko geruza azalera olio-koloreei 
irazgaitz bihurtzeko. 

• Metodoa: 
1. Kolore-geruza eman eta egun pare batez 

lehortzen utzi. 
2. Gero, oihal heze batez ondo igurtzi eta 

lehortutakoan lehenik mitxoleta-olioz bustiriko 
oihal batekin igurtzi eta zetazko zapi batekin 
ondoren. 

3. Hurrengoa, kolore-geruza eman.  
4. Berriz ere prozesua errepikatu. 

• Lan egiteko materialak: kopal-berniza, olio lehortzailea, 
mitxoleta-olioa eta trementina. 
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Rothery, 1905 • Gatz-paperak 
• Albumina-kopiak 
• Platinotipoak 

 • Metodo bat:  
- Akuarelaz eta olioz koloreztatzea 
1. akuarelaz margotzen zen. 
2. gelatinazko soluzio geruza  
3. mediumezko geruza gainazalean aplikatu  
4. olioz margotzen jarrai tu 

 

Penlake, 191- • Bromurozko handitzeak 
• Beste prozesu batzuetan 

ere. 

• Bromurozko handitzeak kolaz prestatu irazgaitz 
bihurtzeko. 

• Beste prestaketen artean: 

- Proteinazko soluzioak aurkitzen ditugu batez ere 
(animali kola eta gelatina). 

- Landareetatik eratorritako sustantziak ere 
(almidoia eta gomak).  

• Akuarelaz koloreztatzeko prestaketek ere olioz 
margotzeko balio zuten.  

Metodo bat:  
- Akuarelaz eta olioz koloreztatzea 

1. Akuarelaz margotzen zen. 
2. Gelatinazko soluzio geruza. 
3. Mediumezko geruza gainazalean aplikatu. 
4. Olioz margotzen jarraitu. 

 

Braithwaite, 
Bruce, Johnson, 
1913 

• Ikatz-kopiak 
• Beste prozesu batzuk  

• Ikatz-kopiak bastidore eta mihise gainean.    

Campana, 1928 • Olioz pintatzeko bereziki 
figurak zituzten argazkiak 
erabiltzea 

 • Koloreak medium eta kotoiarekin aplikatu eta egun 1-2 
lehortzen utzi. 

• Koloreztatzean kopia osoak estalita egon behar zuen, alde
distiratsuak eta mateak ez geratzeko. 

 

Le Heart, 1923 • Paper motak kolorea 
eusteko gaitasun nahiko. 

• Tonu bi: 
- Zuri-beltza 
- Sepia (marroia)  

• Argazkirik leunak, 
xehetasun guztiak ondo 
definituak eta itzalak 
zehaztuta 

 • Kolorea Mediumaz kotoizko bola batekin modu 
zirkularrean zabaltzea gomendatzen zen lausodurak 
sortzeko. 

• Tamaina naturaleko erretratuetan, hondoa, jantziak eta 
ilea kolore opakoekin estaltzen ziren.  
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Taulako informazioa laburbilduz: 

- Olioz koloreztatzeko aukeratutako argazkiak askotarikoak izan ziren. 

Guztien artean albumina-kopiak izan ziren gehien aipatzen zirenak, baita 

gatz paperak, ikatz-kopiak eta bromuro-kopiak ere, baina neurri 

txikiagoan. 

- Argazki-irudi eta izaeraren arabera: irudi argiak eta definituak izan 

zitezen eta irudiaren tonu marroixka zutenak nahiago zituzten.  

- Muntatzea: tamaina ertaineko kopiak kartoi gogor baten gainean 

muntatu edo bestela egurrezko ohol batean egiten zen. Tamaina 

handikoak hobe zen bastidore batean muntaturik zegoen mihise batean 

itsastea. Mihisean itsastearen arrazoien artean, alde batetik, 

tamainarengatik zen eta bestetik, pintura-lanaren itxura handiagoa izan 

zezan zen.  

- Muntatzeko gelatina edo animali kolak erabiltzen ziren. 

- Argazkia prestatzea ezinbestekoa zen paperak olioa xurga ez zezan. 

Erabilitako produktuen artean: kola, gelatina eta gomazko soluziozko 

geruzak izan ziren. Kopia iragazkaitz egiteko prestaketa geruza zenbakia 

euskarriaren araberako izango zen. Kola geruza nahikoa zuen ala ez 

aztertzeko izkina batean proba egiten zen. Olioak geruza zeharkatzen 

bazuen beste kola geruza bat beharrezko izango zela adierazten zuen. 

Hobe zen geruza finak ematea, geruza lodiak baino, krakela edo aska 

zitezkeelako. 

- Argazkiak prestaketa ondo emana izan behar zuen, kola gutxi zeukaten 

aldeek beste aldeek baino kolore gehiago xurgatuko luketelako. 

Horregatik, behar beste geruza ematea beharrezkoa zen. 

- Koloreztatzea bi modutara egin zitekeen: geruza gardenak emanez ala 

geruza lodiak aplikatuz argazki-irudia estaliz.  

- Koloreztatzean hiru fase bereizten zituzten: lehena, kolore orokorrak 

emateko. Bigarrena, kolorez dagokiona hornitzea eta amatzeko 
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akaberako pintura, azken ukituak emateko. Behin, zirriborroa amaitutzat 

hartzen zenean, gida gisa aukeratutako argazkiarekin parekatzen zen.  

- Faseen artean geruzak lehortu arte itxaron behar zen. Olioz lehen geruza 

egin eta 12 ordu itxaron ondoren bigarren pinturarako prestaketa burutu 

behar zen. Lehor zegoen frogatzeko argazkiaren azaleraren gainean 

arnasa bota eta lurrina lausotzen bazen lan egiteko prest zegoenaren 

seinale zen. Baina lehenik urez bustitako esponjaz garbitu eta mitxoleta-

olioa aplikatu behar zen. Soberako olioa zetazko oihal zati batez kontu 

handiz garbitu behar zen. Pausu honen helburua hurrengo pintura-

geruzak lehenengoarekin batu zitezen zen.  Antza zenez,  esponjarekin 

egiten zen garbiketarik gabe, lausodurak ezingo ziratekeen egin eta 

gatzatu egingo ziratekeen irudiaren gainean. Hirugarren edota hurrengo 

geruzak egitean saihestu ezinezko pausua zen. 

- Azken geruzak olio gehiegi izanez gero, pintura-geruzak olioa xurgatuko 

luke eta beheko geruzak baino arinago lehortuko zen krakelatuak sortuz. 

- Margotzen bukatzen zenean, leku garbi batean lehortzen utzi behar zen, 

zikinkeriatik babestuz. Denbora tenperatura eta erabilitako mediumaren 

arabera zihoan. 

- Kolorea aplikatzeko pintura arloan arruntak ziren teknikak erabiltzen 

ziren: Scumbling zelakoa beste teknika bat zegoen, lausodura opakoak 

egiten ziren. Lausotze-teknika  eta enpastatzea ere gomendatzen ziren. 

- Argazkiak koloreztatzeko modu bi zeuden: Alde batetik, argazkia 

pinturaren oinarri moduan (normalean artistek aukeratzen zutena). 

Bestea, argazkilariek nahiago zutena: argazkia irudi perfektutzat hartzea 

eta kolorea oso modu garden eta xumean ematea baino ez. Argazkiak 

margotzeko enpastatzearen teknika ere erabiltzen zen. Kolorea geruza 

lodietan ematen zen ehundura ezberdinak sortzeko. Argazkigintzan 

normalean asko erabiltzen zen bitxien distira erreproduzitzeko. 

Jantzietako apaindura eta bordatuetako aldeak nabarmentzeko ere 

asko erabili zen teknika. 
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- Gardentasuna lortzeko koloreak megilp deituriko nahasketarekin diluitu 

egiten ziren. Noizbehinka gardentasuna areagotzeko pigmentu erdi-

gardenak edo zeharrargitsuak erabiltzen ziren. 

- Argazkiak olioz margotu ondoren babes-geruza ematea gomendatzen 

zuten zenbait egilek. Olioz koloreztatutako argazkiek pintura 

tradizionalarekin zuten harreman zuzenaren ondorioz babes-geruzaren 

beharra nahitaezko zen. Bai babesteko helburuarekin baita koloreen 

bizitasuna areagotzeko ere.  

- Olioz koloreztatutako erretratuak ezin ziren inoiz lehortu baino lehen 

bernizatu. Nahiz eta kolore ukitu batzuk baino ez izan, kolorea 

krakelatzeko arriskua izango zuen bestela. 

 

 
3.11. irudia: Olioz koloreztatutako posta-txartela, 1920ko hamarkada ingurukoa. 
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3.3.3.2. Materialak 

 

Argazkiak koloreztatzeko gomendatzen ziren materialen artean produktuen 

merkaturatzeak eragin argia izan zuen. Lehen eskuliburuetan gomendatzen ziren 

produktuak erabat tradizionalak ziren, artistak tailerrean prestatzen zituenak. 

Adibide gisa 1859an Simonsentzat beharrezko materialak besteen artean ziren: 

berniz greziarra, olio lehortzaileak eta trementina-esentzia. Olio lehortzailea 

egiteko formula ere azaltzen zuen bertan: linazi-olioa berun oxidoekin batera 

egosiz. Oso astiro lehortzen zirenez koloreentzat oso egokia zela zeritzon (Simons, 

1857:53).  

Urteek aurrera egin ahala olioak beste produktuekin batera salgai zeuden. Hala 

ere, atal honetan bi jatorrietako produktuak bildu ditugu materialen garapena 

ikusi eta argazkien egitura hobeto ulertu ahal izateko. 

Johnsonek 1886an olio-pinturan akabera ezberdinak lortzeko behar ziren 

materialen artean olio lehortzaileak, trementina, etab. zerrendatzen zituen. 

Kolore zerrenda antzekoak erabiltzen ziren garai bakoitzean. Baita megilp-a, 

pintzelak edota garbitzeko zapiak ere behar zirela aipatzen zen.  

XX. mendean Durhamek olioz margotzea ez zela garestia azaltzen zuen: kolore 

batzuekin nahikoa zela: gorria, horia, urdina, beltza eta zuria; pintzelak eta 

egurrezko zotzak kotoiarekin erabiltzeko, megilp13 edo beste mediumen bat, 

mastik-berniza eta trementina baino ez zirela behar (Durham, 1926). 

Orokorrean, aipaturiko hiru egileak garai bakoitzeko eredutzat har daitezke. 

Bakoitzak aipatzen dituen materialak jarraian azalduko ditugu, batez ere 

mediumei dagokiena. Beste askok, pintzelak, paletak eta portzelanazko potoak 

bezalako elementuek, ez dute argazki koloreztatuen egitura materialean inolako 

eraginik eta horregatik, ikerketa honetan baztertu ditugu.   

                                                 

13 Mediumei buruzko atalean azalduko dugu. 
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Rintoul (1856). Megilp zeritzona medium gisa erabiltzeko gomendatzen zuen. 

Arinki margotzeko trementina apur bat gehitzea aholkatzen zuen (Rintoul, 

1856:67). 

Anonimoa (1859b). Argazkiak koloreztatzeko hurrengo olio-koloreak arruntak 

lirateke: zuria, Napoli horia, siena errea, siena naturala, bermiloi estraktua, gorri 

argia, garantza arrosa, gorri indiarra, arre gorria, arre errea, Van Dyck-marroia, 

lur berdea, berde esmeralda, itsasoz haraindiko urdina, urdin kobaltoa, urdin 

prusia, garantza purpura, garantza marroia eta beltz bolia (Anonimoa, 1859b:6). 

Lefebvre (1876). Olio-koloreez margotzeko erabiltzen ziren olioen artean 

krabelin-olio edo linazi-olioa gomendatzen zituen. Lehena, gomendagarriagoa 

zela uste zuen. Lana bizkortzeko olio horiek olio koipetsu batengatik ordezka 

zitekeela aipatzen du Lefebvrek. Beste batzuek, aldiz, olio koipetsua Harlem-eko 

lehortzaileaz ordezkatzen zuten antza denez, inolako ñabardurarik ematen ez 

zuelako eta ia koloregabekoa zelako (Lefebvre, 1876: 34-35). 

Penlake (191-). Olio-koloreak koloreztatzaile profesionalek erabiltzen zituztela 

aipatzen du eta tindagaiak eta akuarelak erabiltzea merkeagoa eta errazagoa 

zenez, amateurrentzako hobea zen. Oinarrian akuarela eta olio-pinturaz 

margotzeko koloreak eskuratzeko orduan nahiko antzekoak zirela zehazten du. 

Noski, pigmentuak eta nola erabiltzen ziren ordea ezberdina zen (Penlake, 191-: 

31). 

Le Heart (1927). Argazkiak margotzeko ez zirela pintura bereziak erabili behar 

aipatzen du. Olio hodi arruntak eros zitezkeela, mihise gainean margotzeko 

erabiltzen ziren berberak. Erositakoak egokiak iruditzen zitzaizkion 

iraunkortasunaren bermea zutelako. Marka komertzialaren aukera aldiz, 

norberaren esku uzten zuen (Le Heart, 1927:9). 

Autore desberdinak argazkiak margotzeko koloreen zerrendak ematen dituzte. 

Non aplikatu eta zelan egin behar den azaltzen dute. Orokorrean bat datoz 

kolore berberak gomendatzen dituztelako.   

Campana (1928). Beste alde batetik, Campanak bere liburuan Campana´s 

transparent oil colors aipatzen ditu argazkiak olio-kolore gardenetan 
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margotzeko. 12 koloretako joko bat, kotoia, txotxak kotoia bertan jartzeko, plater 

bat paleta moduan erabiltzeko, Photo Oil Painting Medium botila txiki bat, 

trementina botila bat pintzelak garbitzeko eta lepahorizko pintzelak izatea 

gomendatzen zituen. Egurrezko ohol bat behar zen argazkia eusteko eta 

dozena bat txintxeta. Material hori guztia olio-pintura gardenekin lan egiteko zen 

(Campana, 1928:15). 

 

 

3.3.3.2.1. Mediumak 

 

Irakurritako testuetan eta orokorrean, XIX. eta XX. mendeko testuetan, medium 

eta vehicle hitzak helburu berarekin erabiltzen zirela ikusi ahal izan dugu. Termino 

biak pigmentuak geruza eratzeko erabiltzen ziren eta substantzia ugari zituzten 

nahasturik olioaz gain: erretxinak, argizaria, arrautza, almidoia, silizea, gelatina, 

etab. Mediumak erabiltzearen arrazoiak askotarikoak ziren, nagusia: 

pintzelarekin aplikatzeko loditasun egokia lortzea eta gel loditasuna lortzea 

pintura zabaltzeko ezaugarriak hobetzeko. Beste arrazoi nagusietako bat geruzei 

gardentasuna ematea zen, lausodurak egiteko. Baita kolore opakuak atxikiz 

geruza zeharrargitsuak eratzeko ere.  

XX. mendean erabilitako beste teknika kolorea kotoi bolekin aplikatzea izan zen. 

Koloreak paletan jartzen ziren eta azalera guztiaren gainetik aukeratutako 

medium edo melgip-aren laguntzaz gainazalean zehar zabaltzen ziren 

kotoiarekin igurtziz. Gehiegizko kolorea kentzeko beste kotoi batekin egiten zen 

eta berriz ere kolorea aplikatzen zen lortu nahi zen emaitzara iritsi arte 

Leslie Carlyle-k 2001ean argitaratutako The Artist´s Assistant liburuan XIX. 

mendean erabili ziren materialak deskribatzen dira, horien artean mediumak. 

Nahiz eta pintura arloan aritu eta ez Argazkigintzaren inguruan gaia berbera da: 

XIX. mendean erabilitako materialak. Bere lanak garaiko erreferentziak batu eta 

ikuspegi zabala eskaintzen du oso erabilgarria izan dena ikerketa honetarako.  

Batez ere, eskuliburuetan aipatzen diren material eta soluzioa askoren ezagutza 
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eta konposaketa identifikatzeko. Bestetik, kontsultatutako iturrien gehiengoa 

ingelesez eta frantsesez idatzirik daudenez, zenbait terminoen ulertzean asko 

lagundu du Carlylen lanak.  

XIX. mendeko Britainia Handian ingelesez gelled mediums terminoak  gel 

loditasuna zuten sustantziak izendatzeko erabiltzen ziren. Carlylek ezaugarri 

honetako mediumak gehien gomendatzen zirenak zirela aipatzen du. Bestalde, 

orokorrean olio lehortzaile eta berniz ezberdinez osaturiko nahasketak Melgip 

eta gumtion bezala ezagutzen zirenak oso arruntak ziren. Orain arte bildutako 

azalpenetan behin eta berriro agertu izan dira. Material tixotropikoak14 bezala 

medium hauek pinturaren ezaugarriak hobetzen zituzten. Pintzelarekin nahi 

beste lan egiten uzten zuten arazorik gabe eta bukatzean egoera solidoan 

mantentzen ziren, mugitu gabe. Gardentasuna eskaintzen zutenez lausodurak 

eta itzalak egiteko zabalki erabili ziren gelled medium hauek, asfalto edo 

bitumena ere izaten zutenak (Carlyle, 2001:101). 

Wall (1861). Medium asko zeuden eta batzuek emaitza eta erabilera bikaina 

eskaintzen zuten. Alabaina, koloreztatzaile bakoitzak berea aukeratu behar 

zuen. Medium bakoitzaren ezaugarriak ezagutzeak lan egiteko tresna baten 

balio izan zezakeen (Wall, 1861:169). 

Artista ospetsuek bere sasoian erabiltzen zuten mediuma trementina-esentziaz 

diluitutako kopal-berniza zela azaltzen du Wallek, nahiz eta egileak berak inoiz 

erabili ez zuela aitortu. Aldiz, Miller´s glass medium-a, asko eta gustura erabiltzen 

zuela aipatzen du bere kideei salagarria iruditzen zitzaiena. Azken medium 

honen akats nagusia oso astiro gogortzen zela zen eta margotzean arinegi 

lehortzen zela. Bestalde, beste medium bat ere aipatzen du: “marble medium¨. 

Olioz margotzeko medium gisa saltzen zen. Mr. Parris-ek, garaiko goi-mailako 

“argazki-koloreztatzailea” zena asmatu zuen. Wallek ere aipatzen du, sasoiko 

argazki koloreztatzaileek bereziki gomendatzen zutela marble mediuma, 

lehortzean gogortasuna eskaintzen ziolako olioari, distirarik eman gabe. Baina 

                                                 

14 Ezaugarri tixotropikoak dituzten materialak astintzean gel egoeratik likido egoera igarotzeko 
ezaugarria dute eta egonean utziz gero, berriz ere hasierako egoerara itzuliz.  
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medium honek argizari proportzio handia zeraman bere konposaketan eta 

desabantailatzat zuen Wallek. Gehiegizko olioa zuten mediumak ere ez zirela 

batere gomendagarriak ohartarazten zuen (Wall, 1861:171-172).  

Klary (1888). Zirriborroa egiteko mediumak erabiltzen ziren koloreak diluitzeko. 

Bata, trementina eta lehortzaile nahasketa zen, beste bat, olioa zenbait 

bernizekin nahastua. Azken hau oso erabilia omen zen amateurren artean, 

bizkor oso efektu distiratsua ematen zuelako. Baina zoritxarrez, nahasketa guztiek 

alderdi txarra zuten: koloreen iraunkortasun ezaugarriak narriatzen omen 

zituztela (Klary, 1888:98-99). 

 

¨Melgip¨ 

Melgiparen jatorria ezezaguna da. XVIII. mendeko zenbait liburutan aipatzen 

zela baino ez dugu esango ikerketa honetan15. Gel mediumen artean melgipa 

gehien agertzen dena da XIX. mendeko liburuetan. Errezeta arruntena olio eta 

mastik-bernizaren arteko konbinaketa da. Nahiz eta kantitate ezberdinak 

gomendatzen ziren gutxi gorabehera 1-2 parte olio 1-3 parte mastik-berniza 

bitartean izaten dela azaltzen du Carlylek. Antza denez gelatinaren loditasuna 

hartzen zuen berunezko konposatuen aurrean (olio lehortzaileen barnean 

egoten zirenak) (Carlyle, 2001:101). 

Pintura mailan eskuliburuek azaltzen dutena erreferentzi izan arren ikerketa 

honetan argazkiak dira helburua. Argazkiak olioz koloreztatzeko melgipa 

gomendatzen zuten liburuak asko ziren. Atal honetan erreferentzi aipagarrienak 

bildu ditugu: 

Rintoul (1856). Megilp-a olio lehortzaile eta mastik-bernizezko konposatua zen. 

Prestaketa astindu behar zen kontu handiz biak ondo nahastu arte eta ostean 

geldirik utzi behar nahasketa loditu arte (Rintoul, 1856:67). 

                                                 

15 Melgiparen jatorriari buruzko informazio gehiago Carlyle (2001), 6. kapitulua eta 14. eranskina. 
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Anonimoa (1859b). Melgipa koloreztatzaileentzat diluitzaile erabilgarriena eta 

baliotsuena  zen. Koloreak arintzen zituen errazago zabal eta arinago lehor 

zitezen. Hortaz gain, koloreen gardentasuna mantentzen zuen. Melgipa berniz 

eta olio lehortzaileekin egiten zen eta berun azetato apur bat gehitzen zitzaion 

lehortzaile gisa. Emaitza gelatina garden bat zen eta olio-koloreekin eroso lan 

egiten laguntzen zuen. Beste formula baten arabera mastik-berniz gogorra eta 

olio lehortzailea argia proportzio berdinetan nahastuz ere egin zitekeen  

(Anonimoa, 1859b:6). 

Anonimoa (1860). Argazki baten gainean olio-kolorezko lausodura gardenak 

zabaltzeak emaitza xarmangarriak eskaintzen zituen. Baina denborarekin 

argazkiaren azalera olioa “igotzen” zela zioen, geruza hori bat eratuz 

gainazalean. Bernizezko medium batek arazoa konpon zezakeela zioen 

egileak baina prozesu zaila omen zen. Proposatzen zuen mediumak: ontza erdi 

kopal-erretxina16 eta ontza bat sandaraka-goma zeraman. Nahastu eta dena 

birrindu hauts fin bat lortu arte, alkohola gehitu eta beirazko ontzi batean 

eguzkitan jarri behar zen disolbatu arte. Soluzioa iragazi eta botila batean 

gordetzen zen erabiltzeko prest (Anonimoa, 1860:347). 

Wall (1861). Malgiparen ezaugarriak zeraman berniz eta olioa proportzioren 

araberakoa izango ziren. Mastik-berniza eta linazi-olioa erabiltzen ziren 

batzuetan. Berniz ingelesa deitzen zena amateurren artean asko erabiltzen zen. 

Margolari batzuek aldiz, nahiago zuten kopal-berniza nahasturik izatea. Beste 

olio mota batzuk ere erabiltzen ziren malgipa prestatzeko. Wall-ek zioen 

momentu horretan gehien erabiltzen zen mediuma trementinaz arindutakoak 

kopal-berniza zela  (Wall, 1861:169). 

Baker (1902). Koloreak eta paisaiak pintatzeko kolore gardenak erabili behar 

ziren eta horretarako megilparekin erabili behar zela zioen. 

                                                 

16 Ingelesez gum animi terminoa erabiltzen da artikuluan. MFAk sarean duen entziklopedian 
goma hau kopal-erretxina mota bat dela dio. Informazio gehiago: 
http://cameo.mfa.org/materials/record.asp?key=2170&subkey=599&Search=Search&MaterialNa
me=animi&submit.x=0&submit.y=0  
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Durham (1926). Argazki koloreztatu zaharren distira berreskuratzeko melgip 

azalera guztitik zabaldu eta gero kentzea gomendatzen zuen egile honek 

(Durham, 1926:25). 

Ruggles-ek melgipa dammar-erretxina eta egositako linazi-oliozko nahasketa 

zela esaten du, baina denbora laburrean koloregabetzen eta hauskor 

bihurtzen zela ere aipatzen du (Ruggles, 1985). 

Zenbait egileek nahiz  eta ez zuten melgip terminoa erabiltzen, proposatzen 

zituzten mediumak oinarri bera zutela ikus dezakegu: berniz bat, olioa eta 

diluitzaile bat. 

Klary (1888). Parte berdinetan egindako nahasketa bat proposatzen zuen: 

parte 1 lehortzaile,  parte 1 trementina eta parte 1 kopal-berniza zuen 

nahasketa koloreekin batera nahasteko. Mediuma ondo lehortzen omen zen 

eta distira ematen zien koloreei: oso garrantzitsuak ezaugarri bi ziren argazkiak 

pintatzeko (Klary, 1888:87).   

Le Heart (1927). 1,2 ontza kopal-berniza, 1,2 ontza botila linazi-olioa eta botila 

bat trementinaz prestatutako mediumak geruza finak eratzeko erabiltzen zela 

aipatzen zuen egileak. Berniz mate moduan ere erabili zitekeela behin argazkia 

pintatzen amaitutakoan. Irudia estaltzeko olio-koloreak guztiz lehortu arte 

itxaron (5 egun) behar zen (Le Heart, 1927:9). 

Beste mediuma hau prestatzeko botila batean parte 1 kopal-berniza, parte 1 

linazi-olioa eta  5 parte trementina nahastu behar ziren eta erabili aurretik ondo 

irabiatu behar zen (Le Heart, 1927:10). 

Beste osagai batzuk dituzten mediumak ere aipatzen dituzte egileek: 

Wall (1861). Artistengatik oso preziatua zen hurrengo beste mediuma. 2 parte 

intxaur-olio, parte 1 litargirio eta zati txiki bat ezko zuri hutsa moletan ondo 

birrintzen zen eta mastik-bernizaz diluitzen zen ondoren (Wall, 1861:169). 

Miller´s glass medium. Beste mediuma azkar lehortzeko ezaugarria zuen eta 

horregatik ezin zen denbora gehiegirik utzi geruza bat amaitu eta hurrengoa 
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egiteko. Antza denez, nahi egonkorra zen, zuriak zuri gordetzen zituen eta 

lehortutakoan gogor geratzen zen (Wall, 1861:169). 

Marble medium. Olio-pinturarako saltzen zen, Robertsonen eskutik, Mr. Parrisek 

asmatua (goi-mailako koloratzailea). Lehortzean asko gogortzen da eta 

distirarik sortu gabe (Wall, 1861:169)17. 

Wallek beste medium bat deskribatzen du ere, olioaren eta uraren ezaugarriak 

batzen zituena. Prestatzeko, irakiten zegoen 12 parte uretan parte bat borax 

nahastu behar zen. Ondoren, proportzio berdinean laka zurizko berniza 

gehitzen zitzaion. Nahasketa prest zegoen olio-koloreekin nahasteko eta oso 

arin lehortzeko gaitasuna zuen (Wall, 1861: 173). 

 

 

3.3.3.2.2. Koloreak 

 

Olio-pinturaz margotzeko eskuliburuek gomendatzen zituzten koloreak hurrengo 

diagraman bildu ditugu. Aztertutako 21 eskuliburuek koloreez gain, koloreak 

aplikatzeko azalpenak ematen zituzten, beraien arteko nahasteak, argazki-

irudiaren atal bakoitza zer kolorerekin margotu, eta batzuetan, koloreen 

konposaketa ere azaltzen zuten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 . 3.3.3.2.1. puntuan zabalago azaltzen da medium hau. 
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3.2. diagrama: Sasoiko eskuliburuetan aipatzen ziren olioz koloreztatzeko koloreen bilketa. 
Zutabeak koloreka sailkaturik ditu diagramak eta talde bakoitzean kolore aipatuenak kolore 
biziagoarekin indartu dira. 

 

ARGAZKIAK KOLOREZTATZEKO AKUARELA KOLORE GOMENDATUENAK 

Indian red
Light red

Madder

Cobalt blue

Ultramarine

Emerald green

Terra-Verte

Yellow ochre

Ivory Black
Lampblack

Silver white

Burnt umber
Madder brown

Raw siena
Raw umber

Vandyke Brown

Crimson Lake
Carmine

Pink Madder
Venetian Red

Antwerp blue

Indigo

Permanent blue 

Prussian green  
Sap Green

Cadmium yellow
Chrome Yellow

Naples Yellow

Vermilion

Chinese white

Burnt siena

0 3 6 9 12 15 18 21
 

 

Taulan agertzen direnaz gain beste zenbait kolore aipaturik ikusi ditugu. Hala 

ere, ez dira kontuan izateko adinako kopuruan agertzen. Olio-koloreen kasuan 

ere, eskuliburuen garai eta jatorrizko herrialdearen arabera termino ezberdinak 

erabiltzen ziren kolore berberak aipatzeko. Izendatzeen artean ezberdintasun 

nabarmenak aurkitu arren XIX. mendeko termino orokorrak aukeratu ditugu 

izenak bateratzeko (Adibidez, Silver white zuri beruna izendatzeko termino 

orokorra zen XIX. mendean).  
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3.3.3.2.3. Berniz motak  

 

Gehien aipatzen diren bernizak hurrengo hauek dira:  

Mastik-berniza. Kopal- edo beste berniz gogorrak egin berri zegoen pinturan 

ematean krakelatzea ohikoa zen. Eguraldiak eragin handia zuen berniz mota 

honetan. Aplikatzeko gelak epela izan behar zuen haize korronterik gabe 

(Anonimoa, 1859a:36). Mastik-berniza prestatzeko, mastik-goma trementinan 

disolbatu behar zen. Erabili nahi baldin bazen momentuan prestatu behar zen 

(Simons, 1857:53). Mastik-berniza erabilgarriena omen zen bere distira eta 

argitasunarengatik. Egile honen arabera kentzeko errazena omen zen 

(Anonimoa, 1859b:6). 

Mastik-berniza prestatzeko parte bat mastik hutsa, 3 parte trementina-olio 

birfindu eta gero parte bat trementina gehitzen zitzaion. Berniz mota hau 

antza, askotan andeatu egiten zirenez hobe zen norberak prestatzea (Wall, 

1861:174). 

Kopal-berniza. Aurrekoa baino gogorragoa zen baina arriskutsuagoa oso erraz 

krakelatzen zelako. Ekiditeko linazi-olio apur bat gehitzen zitzaion baina era 

berean mate bilakatzen zen geruza eta gainera pintura koloregabetzeko 

aukera gehiago zuela ere uste zen. Olioa izatean pintura geruzarekin 

gogortzean batzen zelaren usteak zahartzean kentzeko aukerarik ematen ez 

zuela ohartarazten zuen Wallek. Horregatik mastik-berniz hutsa erabiltzeko 

gomendatzen zuen, lanaren babeserako (Wall, 1861:174-175/Johnson, 1923:9). 

Bitxikeria bezala hurrengo bernizak aipa daitezke: 

Berniz greziarra: ontza 1trementina-esentzia, ontza 2 alkohol absolutu eta 3 

ontza baltsamu-izei nahastu bat egin arte (Simons, 1857). 

Anbarrezko berniza. Erabili izan zen baina nahiz eta kopalaren distira eta 

gogortasuna zuen oso astiro lehortzen zenaren desabantaila zuen (Wall, 

1861:176). 
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3.4. MUNTATZEKO METODOAK ETA MATERIALAK 

 

XIX. eta XX. mendeetan egin ziren argazki-paper askok ez zuten bigarren 

mailako euskarririk gabe manipulazioari eusteko adina indarrik edo 

sendotasunik. Adibide horren lekuko adierazgarriena albumina-kopiak dira. 

Paper oso finetan ekoizten ziren eta nahitaezkoa zen bigarren euskarri bati 

itsastea deforma ez zitezen. Gainera, ez zen bakarrik paperaren loditasun eza 

arrazoia, baita emultsioa kopiaren aurpegi batean baino ez izatean uzkurdura 

eta dilatazio mugimenduak sortarazteko iturria zela ere. Haatik, argazkiaren 

kiribiltzea eta uhinak saihesteko zen beste euskarri sendoago bati itsastea. 

Arrazoi hauengatik euskarri zurrun batean itsatsiko dira argazkiak. Edozein dela 

ere argazkiari itsasten zaion euskarria beti bigarren mailako euskarria esango 

zaio.  

Askotan aparteko euskarriak argazkiaren parte bezala ere hartzen dira. 

Bigarren manipulazioak, eutsi, kiribiltzea saihesteko, babesteko beharrezko 

izateaz gain edertzeko helburua ere izan zezakeen.  

Edozein dela aukeratutako prozesua kopiak egiteko beti ere Bristol kartoi baten 

gainean itsatsi eta prentsatu behar da. Proba muntatzeko atzeko aldea 

almidoiz estali, baita Bristol kartoia ere. Biak itsatsi eta paper lehortzaile bat 

tartean jarriz igurtzi, eta lehortzen utzi. Gero prentsatu litografiako arrabolekin 

azalera distiratsua gera dadin. Prentsatuta ez daudenek ez dute distirarik 

izango. Poirierren prentsa, horretarako erabil daiteke. Altzairuzko arrabolez 

osatua dago (van Monckhoven 1863). 

Handitutako argazkiak muntatzeko kopia busti eta atzealdetik almidoi geruza 

fin bat zabaldu. Jarri kopia muntaian eta esponja heze bat pasa gainetik 

(Millburn, 1889:145-147). 

Kopiaren muntaketa, koloreztatua egon edo ez, asko sinplifikatzen da Kodak 

Dry Mounting Tissue berriarekin. Prozesu lehorra da, oso muntai meheak erabil 

daitezke zimurrik gabe, eta koloreztatutako kopiak ez du inolako narriadurarik 

jasaten. Velox kopia Kodak-en Tissue-a edo Royalist Bristol Blanks erabiliz tratatu 
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behar da. Kopia Special Rough Velox dela, eta kopiaren pisu kontuan hartuz, 

Kodaken Dry Mounting Tissueak ezaugarri onak ditu (Nicholson, 1906c:354-355). 

Artista batzuek, beraien handitzeak egiten zituztenek, muntatzen zituzten 

kopiak. Ez zen erraza formatu handiko argazkiak ondo muntatzea. Handitutako 

argazkiaren tamainako ohol bat lortu, baita  bilbe nahiko txikiko kotoizko oihal 

bat ere, korapilo eta akatsik gabea. Ebaki oihalaren zati bat, bastidorearen 

tamainakoa baino om,o3 (3cm) handiagoa. Busti apur bat. Itsatsi oihalaren 

ertzak bastidoreari, eskuineko ertzaren erdian iltze bat jarri eta beste ertzaren 

erdian, ezkerretan beste bat. Beste bat goiko ertzaren erdian, eta beste bat 

behean. Eta horrela alde guztietan jarriz 3 cm, mihisea ahalik eta hoberen 

tenkatuz. 

Jarri handitutako argazkia, beherantz begira, oso garbi zegoen marrazkirako 

xafla baten gainean edo beirazko xafla baten gainean.  Irudiaren atzeko 

aldea busti pintzel batez, azalera guztitik kontuz  igurtziz norabide guztietan 

zimurrak desagertu arte. Amaitutakoan, doblatu ertzak eta aldeak 

bastidorearen gainetik. Jarri leku lehor batean, inoiz ez suaren ondoan,  eta utzi 

sikatzen 3-4 orduz. Ezin zen lanean jarraitu guztiz lehortu arte (Klary, 1889:11). 

Olioz margotutako argazkiak markoan jar zitezkeen artelanen erara eta itxura 

oso atsegina hartzen zutela uste zuen Klaryk (Klary, 1888:94). Edozein artelanak 

bezala markoa jarrita irabazten zuten. Kolore anitzeko irudiak baziren 

urreztatutako markoak gomendatzen ziren. Irudia babesteko oso 

gomendagarria zen ere gainetik kristal bat jartzea (Le Heart, 1927). 
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3.4.1. Bigarren mailako euskarriak 

 

Kartoiak eta kartoi meheak erabiltzea arrunta zen. Kartoiak orokorrean hainbat 

paper geruzaz osaturik dauden euskarri zurrunak dira. Kalitatea erabilitako 

orearen menpe egongo da. Hasierako garaietako kartoiak onak ziren, 1870eko 

hamarkada baino lehen egindakoak, oraindik egurretik eratorritako oreak ez 

zirelako garatu. Ordutik aurrera beherantz egin zuen kalitateak. 

XIX. mendean kopiak itsasteko erabilitako itsasgarri arruntak animali kolak, 

gelatina, destrina eta almidoia ziren. Kopiak, heze zeuden bitartean muntatzen 

ziren, guztiz lehortua urretik presiopean eta leundu egiten ziren (Reilly, 1986:31). 

Handitutako argazkiak hiru modu edo formatan aurkezten ziren: 1. laminetan 

edo ez muntatuta, 2. Bristol kartoi gainean muntatuta, 3. bastidore baten 

muntatuta kromolitografia batzuk bezala. Azken hau askoz hobea zen, oso 

arinak zirelako Klaryren ustez, perfektuki lauak, eta horrela mantentzen zirelako. 

Itsatsi egiten ziren mihiseak kartoiak baino itxura hobea eskaintzen zuen (Klary, 

1889:11). 

Bristol kartoiak erabiltzea gomendatzen zuten egileek koloreztatutako argazkiei 

eutsi ziezaioten. Orokorrean gainean itsatsi egiten zen eta prentsatu (van 

Monckhoven, 1863). 

Bristol kartoia kalitate handiko euskarri zuria zen, satinatua eta zurruna. Makinaz 

produzitzen zen kartoia hau oso konprimituta zegoen eta inprimazioa zuen. 

Grafitoz, koloretako arkatzez, tintaz eta akuarelaz margotzeko aparta zen. 

Hainbat geruzatako izan zitekeen: 1, 2, 3, 4 eta 5, azken hau lodiena eta 

zurrunena izanez. Oso euskarri egonkortzat hartzen zuten (Sidaway, 2002:109). 

Jatorriz Ingalaterran egin zen 1800 urtearen inguruan. Bristol kartoi edo paperen 

izena Bristoleko kondetik dator bisita txartel eta arte ederretako munduan 

mugitzen zen gizonarekin erlazionaturik. Hasierako paperak papergile lokalek 

egiten zituzten.  
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Mihise gainean itsatsitako argazkiak ere aurkitzen dira. Arte lanaren itxura 

gehiago hurbiltzeko asmoz edo, bastidorean tenkaturik zegoen mihise gainean 

itsasten ziren handitutako argazkiak nagusiki.  

 

 

3.4.2. Kolak 

 

Muntaia burutzeko erabiltzen ziren itsasgarriak, argazkiak babesteko, azaleraren 

izaera aldatzeko edo kolorea aplikatzeko ematen zitzaizkionekin batera argazki 

kopiaren egonkortasuna erasan zezaketen. Argazkia bigarren mailako euskarrira 

itsasteko erabili ziren kolak XIX. mendean arruntak ziren: animali kolak, arabiar 

goma, gelatina, destrina eta almidoia. Kopiak heze eta handituta zeuden 

bitartean muntatzen ziren eta lehortu egiten ziren presio bidez edo leunduak 

izaten ziren guztiz lehortu arte. Argazki koloreztatuak itsasteko erabili izan ziren 

itsasgarri edo substantzia nagusia almidoia izan zen. 

Almidoia: Crayonen kasuan almidoi kola ondo prestatzeko, ez zuen oso lodia 

izan behar. Ur berotan disolbaturiko gelatina zuri apur bat gehitu, zabaldu 

irudiaren atzeko aldetik modu homogeneoan, baita oihalaren aldean ere, 

bastidorera arte. Jarri argazkia mihisearen gainean, azalera pasatu, aire 

burbuilak kentzeko, eskuaren eta argazkiaren artean bitartean paperezko folio 

garbi bat jarriz (Klary, 1889:11). 

Kolatzeko erabili zen almidoia: 200cc. ur hotza 50 g almidoian. Dena ondo 

nahastuta egon ondoren 5 gramo gelatina garden 400 cc. uretan nahastuta. 

Dena egosi egiten zen  sutan denbora guztian mugituz egurrezko koilara 

batekin pikorrak egin ez zitezen. Guzti hau ondo kontserbatzeko alunbrea 

hautsean gehitzen zaio. Hobetzeko produktu hau iragazi bilbe itxiko muselina 

batean zehar ezpurutasun guztiak kentzeko. 
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3.5. EZTABAIDA 

 

Ikerketa honen bigarren atalaren helburua XIX. mendean eta XX. mendearen 

hasieran koloreztatu ziren paper gaineko argazkien egitura materiala ulertzea 

izan da. Horretarako, sasoian argitaratutako eskuliburu eta artikuluetan 

aipatzen den informazio bildu dugu argazki koloreztatuen egitura materiala 

ulertzeko. Burututako lanaren ondoren heldutako ondorioak hurrengoak dira: 

• Koloreztatzeko helburuarekin aukeratzen ziren argazkien paperezko 

euskarriak ez zuen inolako bereizgarritasunik argazkiak egiteko 

erabilitako beste paperekin alderatuz. Koloreztatzea jasotzeko 

prestaketa argazkia prozesatu ondoren egiten zen. 

• Zilarrezko egitura zuten argazkiak aukeratu ziren batez ere, argazkiak 

koloreztatzeko. XIX. mendean zilar fotolitikoa zuten belzte zuzeneko 

prozesuaz egindakoak eta XIX. mendearen azken herenean eta XX. 

mendearen hasieran errebelatutako gelatina-kopiak, hari-formako zilarra 

zutenak. 

• Koloreztatzeko aukeratzen ziren argazki-prozesuak sasoian sasoikoak 

ziren, hasi-hasieran gatz-paperak eta ondoren gatz-paperekin batera 

albumina-kopiak. Prozesu bien aukeraketa eta gomendatzea 1850eko 

hamarkadatik 1890eko hamarkadara arte izan zen nagusiki eta 80ko 

hamarkadatik aurrera errebelatutako gelatina-kopiak. 

• Handitzeak 80ko hamarkadan aipatzen hasi ziren: gatz-paperak, 

gelatinobromuroak eta ikatz-kopiak. 

• Prozedura artistiko bakoitzak ezaugarri ezberdinak zituen. Horregatik, 

paperak ezaugarri batzuk bete behar zituen prozeduraren 

beharrizanetara moldatzeko, argazki-prozesuek paper mota bat edo 

bestea behar zuten heinean. 

• Aukeratutako paperak: Whatman´s eta Saxe paperak izan ziren batez 

ere.  
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• Koloreztatzeko erabilitako prozedura artistikoak lehorrak, hezeak eta 

koipetsuak izan ziren. Hirurak aldi berean eta paraleloki erabili ziren. 

• Prozedura lehorrez koloreztatutako argazkiak gatz-paperak eta 

gelatinobromuroak izan ziren gehien bat. 60ko hamarkadatik aurrera 

handitzeak agertu ziren baina momentu gorenak 80ko hamarkadatik 

aurrera bizi izan zituen. 

o Argazkiak kartoian muntatzea gomendatzen zen. 

o Apar-harri edo sepia hautsa erabiltzen zen koipe arrasto txikiena 

ere kentzeko eta pigmentuak harrapatzeko adinako ehundura 

sortzeko. 

o Koloreztatzeko: ikatz-ziria, grafitoa, pastelak, argizariak eta 

pigmentu hautsak erabili ziren. 

o Aplikatzeko teknikak: atzamarrarekin edo kotoi bolekin igurtziz, 

kolore masaka, marra edo punteatzearen bidez.  

o Hautsak finkatzea gomendatzen zen goma, gelatina, berniz eta 

zenbait produktu komertzialekin. 

• Prozedura hezeen artean akuarelak eta tindagaiak aurkitzen ziren: 

o Akuarelak: 

 Albumina-kopiak koloreztatu ziren gehien bat, 50eko 

hamarkadatik 1910ko hamarkadara arte. 

 Kopiak kartoian muntatu behar ziren eta akuarelak 

jasotzeko gainazala prestatu. Batez ere, behazuna, animali 

kola eta gelatina erabili ziren. 

 Koloreak urkolore, marra, puntu edota hauek guztiak 

konbinatuz aplika zitekeen. 

 Koloreak aplikatzeko lehenengo kopia bustitzea 

gomendatzen zen. Ondoren, koloreak aplikatzeko 

hezagarriak erabiltzen ziren (behazuna).  
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 Akuarelak arruntak erabili zitezkeen edo bereziki argazkiak 

koloreztatzeko akuarela jokoak salgai zeuden. Azken 

hauen berezitasuna ohikoa baino goma arabiar gehiago 

zutela zen.  

 Dakigunez, akuarelaz margotzeko kolore argietatik hasi eta 

ilunetara jotzen da. Horregatik, hasierako koloreak lortzeko 

oso urtsu zabaltzen ziren. Akuarela tradizionaletan zuria ez 

da erabiltzen, euskarria bera zuria edo ia zuria delako. 

Argazkien kasuan, euskarria argazki-irudia zenez, kolore 

zuria beharrezkoa zen argiak nabarmentzeko. 

 Zenbait egilek babes-geruza gisa goma-urezko soluzioa 

aplikatzea gomendatzen zuten. Reilly-k uste zuen 

argazkiaren koloreztatze handia burutzen zenean azalera 

bateratzeko gainazaleko geruza aplikatzea beharrezko 

zela. 

o Tindagaiak: 

 Prozeduraren erabilera 60ko hamarkadatik aurrera izan 

zen. Hasieran gehien koloreztatu ziren argazkiak albumina-

kopiak izan ziren, XX. mendera arte. Mendearen 

aldaketan, gelatina-kopiak tindagaiekin koloreztatzea 

ohiko bilakatu zen, posta-txartelekin batez ere. 

 Tindagaiak zuzenean aplika zitezkeen, inolako prestaketarik 

gabe. Baina zenbaitetan azalera bustitzea gomendatzen 

zuten emultsioak kolorea hobeto xurga zezan.  

 Koloreak oso indartsuak zirenez kontuz erabili behar ziren, 

urkolore ahulak aplikatuz.  

 Tindagaiak prestaturik edo hautsetan eros zitezkeen. 

Prestatzeko hautsak alkoholez disolbatzen ziren eta 

ondoren urez diluitu.  
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 Babes-geruzarik ez zuten jasotzen. 

• Argazkiak koloreztatzeko erabilitako prozedura koipetsua olio-pintura 

izan zen. 1850eko hamarkadatik XX. mendera arte eta tarte horretan 

guztian albumina-kopiak erabili ziren. Ikatz-kopiak eta 

gelatinobromuroak ere baina are gutxiago.  

o Handitzeak eta txartelak koloreztatzen ziren. Formatu handiko 

argazkiak bastidore edota mihisetan itsastea gomendatzen zuten. 

Batetik, koloreztatzeko prozesuari eutsi ziezaion eta bestetik, 

pintura-lanaren itxura jaso zezan. 

o Prestaketaren beharra ezinbestekoa zen paperak olioa xurga ez 

zezan. Gehienetan kola eta gelatinazko soluzioak aplikatzen ziren.  

o XIX. eta XX. mendean erabiltzen ziren olioz koloreztatzeko 

prozedurak aldatuz joan ziren. Hasierako hamarkadetan kolorea 

geruzatan ematea aholkatzen zen eta XX. mendeko hasierako 

eskuliburuetan beste lan egiteko argibideak aurkitu ditugu. Esan 

liteke, zenbait urteren buruan argazkiak koloreztatzeak berak 

tradizioa hartuz joan zela eta bere lan egiteko berariazko teknika 

garatuz joan zela.  

o Olio-koloreak emateko modu bi zeuden: bata kolore gardenak 

aplikatzea eta beste kolore opakoak aplikatuz, argazki-irudia 

estali. Horregatik, helburuaren arabera koloreztatze-teknika 

ezberdinak erabiliko ziren: lausodurak, enpastatzea, etab. Pintura 

tradizionalean egiten zirenak bezalakoak ziren. 

o Koloreztatzeak hiru atal zituen: zirriborroa, koloreztatze orokorra 

ematea; pinturaz hornitzea eta akaberako geruza ematea. 

Tartean geruzak lehortzea garrantzitsua zen. Hurrengoa jasotzeko, 

urez garbitu eta olioa aplikatzea ezinbesteko pausutzat zeukaten 

zenbait egilek.  
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o Koloreak aplikatzeko mediumak erabiltzen ziren. Erabiliena 

melgipa izan zen: olio eta berniza proportzio ezberdinetan zuten 

soluzioak. 

o Lana bukatu ondoren lehortzen utzi behar zen, hilabete gutxienez. 

Gehien erabilitako bernizak: mastik- eta kopal- bernizak izan ziren.  

• Argazki koloreztatuen muntaketak ez ziren apartekoak. Eragiketa hau 

koloreztatzea burutu aurretik egiten zen eta normalean argazkiak Bristol 

kartoi gainean almidoiaz itsasten ziren. 
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4. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUEN NARRIADURA 
MOTAK 
 

 

Edozein materialen patuan dago bere egitura osoan edo atalen batean 

narriaduraren bat pairatzea. Horregatik, argazkiek ere ezinbestean zenbait 

narriadurak jasaten dituzte. Arrazoiak askotarikoak izan daitezke eta 

paradoxikoki, horien arabera argazki-prozesu ezberdinak identifikatzen 

laguntzen dute. Hortaz, argazkiak osatzen dituzten materialek eta jasandako 

prozesatzeek bere identifikaziorako garrantzitsuak diren aldaketa eta 

narriadura bereizgarriak produzitzen dituzte. 

Argazki-kopiak bere izaeran oso lan sentikorrak dira eta inguruko baldintzen 

eraginez (bero handia, gehiegizko argitasuna…) osatzen dituzten materialek 

aldaketak jasateko gaitasuna dute (zilarraren koloregabetzea, albuminaren 

horitzea…). Gainera, arestian esan dugun legez, argazkiak egiten hasi zirenetik 

bazekiten egonkortasun arazoak zituztela (finkatzea eta garbiketa desegokiak, 

etab). Egun, XIX eta XX. mendeko argazki monokromoek sufritzen dituzten 

narriadurak ezagutzen dira baita erasotzen dituzten eragileak eta beste zenbait 

faktore ere. Horregatik, argazki-bildumen kontserbazioa planak bideratzeko 

irizpideak sortu ahal izan dira. Aitzitik, argazki koloreztatuek jasaten dituzte 

narriadurak sakondu gabeko gaia da oraindik ere. Testuinguru horretan, behar-

beharrezkoa iruditu zaigu argazki koloreztatuak erasotzen dituzten eragileak 

definitzea eta jasaten dituzten narriadurak biltzea ahalik eta argazki 

koloreztatuen gaineko informazio osatuena bildu ahal izateko.  
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Lehenik, argazki koloreztatuak dituzten narriadurak ulertzeko ezinbestekoa da 

argazkiak erasotzen dituzten eragileak aztertzea. Abiapuntu hori harturik 

argazki-kopia arrunten narrieragile eta narriadurak bildu ditugu, azken batean 

argazki koloreztatuak argazkiak direlako oinarrian. Orain arte aztertutakoaren 

ondoren, kopia arrunt eta koloreztatuek komunean zenbait narriadura sufrituko 

dituztela ikusi ahal izan dugu. Horretaz gain, argazkiek izango dituzten 

narriadurak koloreztatuta izango duten azaleraren proportzio, koloreztatzearen 

izaera eta prozedura artistikoaren menpe egongo dira. Baina, narriadurak 

ulertzeko ezinbestekoa da argazkiak kaltetzen dituzten narrieragileen jatorria 

aurkitzea. Horregatik, alde batetik, narriaduren iturburua aztertu dugu eta 

bestetik, zeintzuk diren ondorioak ikusiko ditugu jatorrizko argazkien bitartez.  

 

 

 

4.1. ARGAZKIEN NARRIERAGILEAK 

 

Paper gaineko argazkien narriadurak ulertzeko eragileak aztertuko ditugu 

hurrengo atalean. Argazkiaren narriatzearen jatorria berezkoa izan daiteke, 

barrukoa edota kanpokoa. Narrieragileek izaera fisiko, kimiko edo biologikoa 

dute, bakarrik edo konbinaturik eragin dezakete, eta ohiko edo ezustekoak izan 

daitezke. Horregatik, narrieragileak talde bitan banatzen dira: barne-

narrieragileak eta kanpo-narrieragileak. Era berean bere izaerarengatik eragile 

fisiko, kimiko edo biologikoa izan daitezke.  

Aipatutako faktoreak normalean ez dira modu isolatuan ematen baizik eta 

horien konbinaketak ondorioa izaten da. Barne-eragileek lan osoan, edo ia 

osoan, eragiten dute barruko egitura aldatuz. Kanpokoek eragin puntualak 

dituzte eta ez dute materiaren egitura aldatzen, ez behintzat era orokorrean. 

Faktore horiek guztiek paperean, argazki-irudian eta prozedura piktorikoan 

eragiten dute.  
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4.1.1. Barne-narrieragileak 
 

4.1.1.1. Paperaren barne-narrieragileak 

 

Paper gaineko artelanen zahartze naturala epe luzean eta oso era motelean 

izaten da. Baina euskarriaren kalitateak, argazki-prozesuak, prozedura 

artistikoak eta inguruko baldintzek zahartze hori bizkor dezakete. 

Paperaren narrieragile nagusia azidotasuna da, zelulosa erasotzen duelako. 

Askotan papera ekoiztean erabiltzen diren produktu eta tratamenduek azidotu 

egiten dute paper-orea zuntzen narriadura eraginez. Honen arrazoia, orea 

produzitzean alunbre edo beste motatako gehigarrien (tindagaiak edo 

pigmentuak) gehitzea da.  

Paper gaineko lehen argazkiak egiteko liho eta kotoizko ehunetatik eratorritako 

zelulosaz egindako paperak erabiltzen ziren, bukatzeko alunbre-kolofoniazko 

aprestuak edo prestaketak emanez. Azkar konturatu ziren argazki paperak oso 

paper egonkorrak eta kalitate onekoak izatea ezinbestekoa zela. 

Uniformetasun eta purutasun baldintza ere betetzea ezinbestekoa zen irudien 

desagertzearen arazoa ekiditeko. Hala ere, hasierako argazki-kopietan zenbait 

ezpurutasun aurkitzea ohiko da, metal partikulak bezala. Partikulak oletan 

erabiltzen ziren makinetatik jausitako hondarrak ziren, papera produzitzean 

metal zatiak askatzen zirelako. Partikula metalikoak aurkitzen diren puntuetan 

euskarriaren narriadura bizkortzen da. Metalek sufre dioxidoaren laguntzaz 

oxidazioa katalizatzen dute, trioxidoa sortu eta zelulosaren beste erreakzio 

batzuk ere eragiten dituzte. Bestetik, zilar-irudia partikula dagoen tokian 

desentsibilizatu egiten da. 

Bestetik, paper-oreak prestatzean tratamendu kimikoak jasaten dituzte eta 

geratzen diren konposatu kimikoen arrastoak papera kalte dezakete. Adibidez, 

kloro hondarrak alunbrearekin erreakziona dezakete hezetasun egoeran. Egur 

jatorriko zelulosa purifikatzeko prozesu oso indartsuak erabiltzen dira. 
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Tratamendu kimikoek lignina kantitateak murrizteko egiten dira, orea zuritzeko 

etab. Beraz, sortzetik narriatutako materialak sortzen dituzte, ezegonkorrak 

direnak. Beste adibide bat, paperetan kutsatzaileak kentzeko azido nitrikoaz 

tratatzeak (alunbre eta kolofonia) ere paperaren erresistentzia mekanikoa 

galarazten zuen (Barandiaran, 1997:185). 

Alunbrea, XIX. mendetik erabili zen, potasio eta aluminio sulfatoa eta landare 

(kolofonia) edo animali (gelatina) kolagenoa gogortzeko, paper-zuntzetan 

itsaspena hobetzeko eta eragin fungizida zuelako. Baina gatz horrek urarekin 

erreakzionatzen zuen eta azido sulfuriko sor zezakeen (Rodríguez, 1999:129). 

Ligninadun papera 1845etik bereziki azidoa zen, kolofonia erabiltzen zutelako 

kola gisa baita egur orea zelako ere. Erresistentzia gutxiko paperak ziren 

zelulosa puru gutxi zutelako. Gainera ligninak sortzen zituen deskonposaketaren 

produktuek emultsio geruzara migratzen zuten, irudiaren desagertzea eraginez 

eta orbain horiak albumina eta gelatinan sortuz (Reilly, 1986:30). 

Baina berariaz argazkigintzan erabiltzeko papera produzitzen hasi zirenean 

kalitate arazoak desagertu ziren. Hala ere, bigarren mailako euskarrien 

kalitatea ez zen behar hain zaindu eta aipatutako eragileek argazkiaren 

euskarrian ere eragiten dute.  

Paperaren azidotzea ez da bakarrik kalitate edo erabilitako gehigarrien 

ondorioa. Paperaren zahartze naturalak azidotasunaren igoera ere badakar, 

aipatu ditugun aprestuak azeleratzaile moduan jokatuz. Aprestua, gelatina 

bezala, mikroorganismoen elikagai bihurtzen da eta atmosferako oxigenoaz 

erreakzionatu eta zilarra erasoko duten peroxidoak sortzen dira. 

Baritadun paperak paper egonkorragokoak dira, kanpoko eragileetatik 

babestu eta material ezberdinen arteko erreakzioa saihestuz, oso geruza 

egonkorra eratzen baitutelako. 

Paperaren formatuak ere eragina du euskarriaren kontserbazioan. Formatu 

handiek manipulazio arretatsuagoa eskatzen dute eta ardura ezak urratuak, 

euskarriaren galerak, etab. eragiten ditu lanaren inguruan batez ere.  
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Edozein dela ere, paperaren azidotasunaren eragilea azidotasunak papera 

euskarri hauskorra bilakatzen dute edozein manipulazioa eusteko haina 

sendotasuna galduz. Horregatik, ez da bakarrik euskarriaren beraren 

konposaketa edo forma era isolatuan aztertu behar, faktore horien guztien 

aldibereko elkarreragina baizik.  

Argazkiak koloreztatzeko erabiltzen ziren euskarriak  argazki-kopia arrunten 

berberak ziren, azken batean, koloreztatzea argazkia izan ondoren hartzen zen 

erabakia baitzen. Horregatik, aipatutako eragileak argazki koloreztatuen 

berberak izango ziren (nahiz eta koloreztatzeak narriadurak estaltzen dituen 

zenbait kasutan). 

 

 

4.1.1.2. Prozesatzea narriadura iturri 

 

Argazki-kopiak produzitzeko zenbait eragiketa eta produktu kimiko erabiltzen 

ziren argazki-irudia lortzeko. Produktuak prozesatzean ondo kentzen ez baziren 

geratzen ziren hondar kimikoek irudien egonkortasuna kaltetzen zuten eta 

argazkiaren materialekin erreakziona zezaketen. Argazki-prozesu guztien 

oinarrizko pasuak ziren finkatzea eta garbiketa, garrantzitsuenak eta 

erabakigarrienak ziren kopiaren izaeran. Alabaina, argazki-prozesuaren 

arabera beste zenbait tratamendu jasaten zituen kopiak (errebelatzea irudia 

agerrarazteko, biratzea metalezko irudia egonkortzeko, etab). Hauek guztiak 

ondo burutzen ez baziren orbainak eta irudien desagertzea eragiten zituzten.  

Belzte zuzeneko kopietan finkatze-bainuaren helburua emultsioan zeuden 

esposizioan aktibatu gabeko zilar haluroak kentzea zen. Finkatzea benetan 

ondo eginda egoteko, zilar haluro hauek guztiak disolbatu egin behar ziren 

soluzio finkatzailearekin eta zilar konposatu disolbagarriak garbiketa-bainuan 

geratzen ziren, emultsioa garbi utziz.  Finkatzeko sodio tiosulfatoa erabiltzen zen. 

Finkatze-bainua zilar haluro disolbagarriz saturatzen zenean zilar-irudia 
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finkatzeko gaitasuna agortzen zen. Bainua saturatzean sodio tiosulfatoak ezin 

zituen haluro gehiago disolbatu. Horrelako kasuetan, finkatze-prozesuan ioiak 

emultsioan sartzen ziren eta, molekula handiak zirenez, ezin ziren gero garbiketa 

bainuan kendu. Beraz, ioiak emultsioan geratzen ziren eta zilar ioi askeen 

sorketa laguntzen zuten, inguruko kutsadurarekin erreakziona zezaketenak. 

Finkatze desegoki baten ondorioa orbainak eta irudiaren koloregabetzea dira. 

Finkatzaile agortuen erabileraren ondorioak hasierako garaietatik ezagutzen 

ziren. 

Bestalde, nahiz eta finkatzailea egoera onean erabili, garbiketa urria egiten 

bazen, sodio tiosulfatoa emultsioan geratuko zen, sulfuroak, politionatoak eta 

azido sulfuriko sortuz. Konposatu hauek irudiarekin erreakzionatzen zuten zilar 

sulfuro edo sulfatoak sortuz. Kasu hauetan orbain hori-marroiak sortarazten 

zituen edo irudiren desagertzea eragiten zuen. 

Esandako guztiarengatik oso garrantzitsua zen finkatze- eta garbiketa- bainuak 

ondo burutzea zilar irudiaren narriadura saihesteko eta egoera onean ahalik 

eta denbora luzaroen izateko. 

Gatz-kopiak narriatzeko iturri nagusiena finkatzeko erabilitako tiosulfato 

sodikoaren garbiketa urria zen. Tiosulfato sodikoa sufrearen konposatu bat da, 

eta denborarekin, deskonposatu eta sufre aktiboa askatzen du zilarra erasoz. 

Hezetasunak areagotu egiten du deskonposaketa eta emaitza zilar irudiaren 

desagertze orokorra da. Arazoa 1840tik ezaguna zen. Honetaz guztiaz gain, 

tiosulfato sodikoa paperen egon zitekeen ere, prozesatzea hasi baino lehen 

zuritutako paper oreetan antikloro bezala erabiltzen zelako. 

Tiosulfatoak zilar ioiekin konposatzen dira eta erabiltzen den tiosulfitoaren 

izaeraren menpe dago. Gehiegizko kantitatea beharrezkoa zen zilar 

konposatuak disolbagarri bihurtzeko. Nahiko ez zenean disolbagaitzak zirenak 

gailenduko ziren eta gero garbiketa bainuan ezingo ziren kendu. Honen 

ondorioak: zilar sulfuro deposituak irudi gabeko aldeetan orbain marroi-horixkak 

agertzea sortzen zuten, eta gauza bera gertatzen zen  irudiaren aldeetan. 
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Emaitza horitzea eta desagertzea zen, baina gehiegizko sulfuroa eratzeagatik 

ez dira irudiaren hainbesteko xehetasunak galtzen.  

Bestalde, beste orbain mota batzuk ere eragiten zituzten finkatzeko bainuan 

sortzen ziren burbuilak, finkatzea eragozten zutelako irudiaren alde batzuetan 

eta manipulazioan geratzen ziren sentikortzaile edo finkatzaileaz zikindurik 

atzamar aztarnak baita papera eskegitzean metalezko matxardekin 

erreakzionatzeagatik ere (Barandiaran, 1997:186-190). 

Albumina-kopiak azken batean emultsiodun gatz-paperak ziren. Gatz-

paperetan bezala irudia zilar fotolitikoz eraturik zegoen, belzte zuzeneko kopiak 

zirelako. Beraz, aurretiaz aipatutako faktoreek kopia hauetan eragiten zuten 

ere bai. Horretaz guztiaz gain, albuminak egonkortasun arazoak zituen. Kopia 

hauen irudiak desagertzeko joera handia zuen. Irudi monokromoen artean 

ahulena da zilar fotolitiko izateaz gain aglutinatzaile ezegonkorra duelako.  

Egun kopia hauek koloregabetze eta orbain arazoak izatea ohikoa da. 

Hendriks-en arabera albumina oso xurgatzailea zenez, tiosulfatoaren garbiketa 

egokia burutu ahal izatea eragozten zuen geruzan tiosulfato hondarrak utziz. 

Horregatik, hondar horiek zilarrarekin erreakzionatzen zuten aipatutako 

koloregabetze eta orbainen iturri bihurtuz.  

Bestetik, albumina-kopiek duten horitzeko joera argazki-irudiaren argi eta irudi 

gabeko zonaldeetan oso agerikoa egiten den arazoa da. Albumina-papera 

sentikor egitean zilar nitratoarekin, zilar albuminatoa eratzen zen. Zilarra 

albuminaren sufrearekin biltzen zen eta finkatze-bainuan ezinezkoa zen 

kentzea. Denborarekin zilar sulfuroa horitzea eragiten zuen, azkenean albumina 

hauskorra bilakatzen zen arrakalak eraginez (Hendriks, 1991:187). 

Platinotipoek horitze eta hauskortasun handia dute. Arrazoien artean, 

prozesatzean erabilitako produktu kimikoak eta platinoaren erreakzio kimikoak 

katalizatzeko gaitasunaren ondorio dira. Erreakzioak platinoaren azaleran 

gertatzen dira baina platinoan eragin gabe. Gainera metal honek paperaren 

koloregabetzea eta ahultzea eragiten ditu. Platinoaren ezaugarri 
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katalizatzaileak transfer fenomenoa eragiten du: argazkiarekin kontaktuan 

dagoen paper edo beste materialen koloregabetzean datza.  

Platinotipoen ezaugarrietako bat euskarriak asko horitzen direla da. 

Prozesatzean erabiltzen den soluzio sentikortzaileak burdin konposatuak ditu. 

Konposatuek papera narriatzen dute ez badira modu egokian kentzen eta 

zelulosaren kateen hidrolisia eta oxidazioa eragiten dituzte. Aipatutakoaren 

adierazle kopian agertzen diren orbain horiak dira. Burdin gatzak kentzeko 

bainu azidoak erabiltzen ziren baina oso kaltegarriak ziren.  

Ikatz-prozesuak goma bikromatatua erabiltzen du ikatz-kopiak egiteko. Ur 

destilatuaz, arabiar gomaz eta dikromato potasioz eraturiko soluzioak argitan 

(bai eguzki argitan baita argi artifizialarekin ere) erreakzionatzen du eta 

gogortu egiten da. Azken batean, prozesua kromo-gatzen argiarekiko 

sentikortasunean oinarritzen da. Kontuan izateko da dikromato potasikoa oso 

toxikoa dela.  

Irudia sortzen duten pigmentuek egonkortasun ona dute. Ikatza kimikoki geldoa 

da eta argiarekiko egonkorra da. Ikatz-kopien egonkortasuna gelatina geruzak 

mugatzen du. Gelatina alde ilunetan, batez ere, krakelatu egiten da 

aglutinatzaile geruza lodiegia duenean. 

Gelatina-kopiak belzte zuzeneko kopiak edo errebelatutakoak izan zitezkeen. 

Bakoitzean prozesatze ezberdina egiten zen. Alde batetik, lehenaren argazki-

irudia zilar fotolitikoak eratzen du. Bigarrenean argazki-irudia hari formako zilarra 

da. Kasu bitan barita geruza egon daiteke, batez ere, errebelatutakoetan. 

Baritak papera babestu egiten du azken batean geruza isolatzaile baten gisa 

egiten duelako.  

Gatz-kopia eta albumina-kopiak narriatzen zituzten eragile berberak kaltetuko 

zituzten gelatina-kopiak . Bai sodio tiosulfatozko finkatzaile agortua erabiliz gero, 

bai garbiketa-bainu urria eginez gero sodio tiosulfatozko arrastoak kopian utz 

zitezkeen eta zilarrarekin erreakziona zezaketen.  

Aipatutako argazki-prozesuak izan ziren koloreztatzeko gehien aukeratu zirenak. 

Horregatik, koloreztaturik egon ala ez, prozesatzearen ondorioz narriadura 
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berberak jasango dituzte argazkiek. Are gehiago esanda, baliteke aipatutako 

eragile horiek (sodio tiosulfatoa arrastoak, adibidez) prozedura piktorikoetan 

ikusitako zenbait narriaduren eragilea izatea. Baina, horrela den ala ez jakiteak 

berariazko ikerketa exijitzen du.  Hala ere, aurrerago narriadurak bilduko ditugu 

esandako honi hurbiltzeko asmoz. 

 

 

4.1.1.3. Gainazaleko tratamenduak narriadura iturri 

 

Argazki-kopien egonkortasunean prozesatzean erabiltzen ziren produktuen 

eraginaz gain aplikatzen ziren aparteko tratamenduek ere narriadurak 

sortarazten zituzten.  Ingurugiroko kutsaduratik, hezetasunetik eta gas 

azidoetatik babesteko helburuarekin aplikatzen zituzten. Argazki koloreztatuen 

kasuan, kolorea itsats zedin azalera prestatzeko eta kolore geruza babesteko 

egiten zen. Erabilitako materialen artean: bernizak, gelatina, kolodioia, arabiar 

goma, goma-ura edo argizaria ziren, beste material batzuekin batera. Produktu 

hauek guztiak paperaren gainazalean zabaltzen ziren eta bakoitzaren 

izaeraren arabera argazki-kopia kalte zezaketen. 

Normalean, argazkian emandako produktuak tratamendu orokorrak izaten 

ziren, ez puntualak. Substantzia mota ugari erabili ziren helburu oso 

ezberdinekin. Koloreztatzeko helburuarekin aplikatzen ziren tratamenduen 

zerrenda oso luzea da, aurreko atalean ikusi dugunez. Aplikatzeko 

aukeratutako argazki-prozesuak: gatz-paperak, albumina-kopiak, belzte 

zuzeneko  eta errebelatutako gelatina-kopiak, ikatz-kopiak eta platinotipoak  

ziren, batez ere. Hortaz, kasuan kasuko aparteko material eta argazki-

prozesuaren arabera, prozedura artistikoarekin batera, faktore ezberdinak 

biltzen ziren. 

Argazkiak koloreztatzeko pausu orokorra zen argazkia prestatzea pintura 

jasotzeko. Batez ere, behazuna eta kolak erabili izan dira, gelatina, arrain kola 

eta goma-urezko soluzioak, baita albumina, txistua eta beste zenbait formula. 
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Baita ehundura aldatzeko ere aparteko materialak gehitzen zitzaizkion 

azalerari: apar-harri hautsa, sepia hautsa, igeltsua etab. Eta azkenik babesteko 

bernizak, olioak, argizaria, kolak, gomak, etab. aplikatzen ziren. 

Gelatina, animali kola, behazuna eta gomak mikroorganismoentzat elikadura 

iturri izateaz gain, muntatu gabeko kopietan argazkiak uzkurtu eta biribilkatzeko 

joera areagotzen dute. Horretaz gain, prestaketa geruza lodiegiak pintura 

geruzaren askatzea erraz dezakete. Bernizen kasuan paperaren oxidazioa 

eragiten dute. Material beraien narriadura izango da aipagarriagoa.  

Azken batean, behin argazkia koloreztaturik dagoenean eta euskarriak berak 

eta prozesatzeak eragin ditzaketen narriadurak ikusirik, zaila suertatzen da zer 

norainoko eragina duten aparteko materialen presentziak aipatutakoaz gain.  

 

 

4.1.1.4. Prozedura piktorikoak narriadura iturri 

 

Argazkiak koloreztatzeko prozedura piktoriko arruntak erabiltzen zituztela ikusi 

dugu bigarren atalean. Hala ere, argazkien ezaugarrietara moldatzeko zenbait 

prozedurek beste gehigarri batzuk jaso zituzten (adibidez, akuarelei arabiar 

goma gehitzen zitzaien).  Argazki-irudi eta kolore-geruzaren arteko eragina 

sakonki ulertzeko azterketa gehiago egin behar dira. Hala ere, ikerketa honen 

asmoa hasierako hurbiltzea burutzea da, agerian gera daitezen zeintzuk diren 

eragile potentzialak. 

Jarraian orain arte aztertutako prozedura piktorikoak eratzen dituzten 

substantziek argazkietan zer nolako eragin kaltegarri izan dezaketen bildu 

dugu. 

Pigmentu batzuk oso egonkorrak diren bitartean beste batzuek egonkortasun 

arazo larriak dituzte. Batzuk argiarekiko ezegonkorrak dira (gorri zinabrioa, 

bermiloia, hori kromoa, urdin Prusia,...). Beste batzuek  hezetasunarengatik 

(esmeralda berdea...) beroarengatik (zuri beruna...) elementu azidoengatik 



4. Atala   Argazki koloreztatuen narriadura motak 

 217

(berun oxidoa, bermiloia, zuri zinka, kadmio-horia, hori zinka, Alejandria-urdina, 

urdin zerua, berde esmeralda, urdin kromo...) alkalinitatearengatik (kobre 

karbonato berdea, urdin prusia...) edota beste elementu batzuengatik 

amoniakoa bezala (kotxinila, alizarina...) erreakzionatzen dute. Jatorri metalikoa 

duten pigmentu batzuek euskarriaren oxidazio eragiten dute edo azidotasun 

arazoak sortzen dituzte. Azidoetara sentikorrak diren pigmentuak erreakzioak 

sortu ditzakete sufrea eta beruna duten pigmentuen artean. 

Pigmentuek kimikoki geldoak izan behar badute ere eta aglutinatzaile eta beste 

pigmentuekin ez duten eraldatu behar, zenbait kasutan gertatzen da. Bigarren 

atalean bildutako pigmentuen gaineko informazioan horietako zenbait aurkitu 

ditugu. Adibidez berdigrisak (kobre azetato basikoak) sufrezko pigmentuekin 

erreakzionatzen du.  

Prozedura lehorrak. Paper gaineko marrazkietan finkatzeko erabiltzen ziren 

finkatzaileak kolofonia eta sandaraka erretxinazko konposatuak ziren. 

Substantzia hauek paperaren zahartzean eragina dute argiarekiko oso 

sentikorrak direlako. Ondorioz, euskarria arin horitu eta azidotzea eragiten du. 

Finkatzailea bera ere zahartu egiten da eta paperaren narriadura bizkortzeko 

gaitasuna du.  

Argazki koloreztatuen kasuan, bigarren atalean bildutako informazioaren 

arabera, mota ezberdinetako produktuak erabili ziren crayonak finkatzeko: 

kopal-berniza, goma-laka, gelatina eta beste zenbait produktu. Orokorrean, 

aplikatutako materialak horitzeko joera handia zuten irudiaren azken itxuran 

eraginez.  

Prozedura hezeak. Akuarelen kasuan prozedurak aglutinatzaile gutxi izaten du 

eta ez du pigmentuak inguratzeko haina kantitaterik. Hortaz, pigmentuak ez 

dira hain babesturik egoten eta beraien arteko ez bateragarritasun erreakzioak 

errazago gerta litezke. Bestalde, akuarela-koloreak ur askorekin aplikatu behar 

dira eta gainazalaren itxura aldatzen dute (mateago bilakatzen da). Gainera, 

zonalde bakan batzuetan baino emanda baino ez dagoenean alde mate eta 

ez mateen arteko akaberak azken itxura urardotzen dute.  
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Bestetik, kopia muntaturik ez bazegoen urkolore oso urtsuak emanez gero urak 

euskarriaren deformazioa eragin zezakeen. 

Tindagaien kasuan, alkohola erabiltzen zen hautsak diluitu eta tindagaiak 

prestatzeko. Nahiz eta merkatuan arin finkatu arren, kolodioi-kopietan ezin ziren 

erabili kolodioia disolba zezaketelako1.  

Prozedura koipetsuak. Olio-pintura paper gainean margotzeko erabili izan den 

arren, ez da batere gomendagarria. Paperak olioa xurgatzen du eta euskarria 

oxidatu egiten da, ahulduz. Hortaz, argazki koloreztatuen kasuan, nahiz eta 

gainazalean prestaketak eman ziren papera iragazkaizteko, pintura-geruzek 

aparteko olio-geruzak jasotzen zituzten (XIX. eta XX. mendeko egileen gehienek 

beharrezko ikusten zuten). Hala ere, olioz koloreztatuko argazkiak beti bigarren 

mailako beste euskarri batera itsasten ziren, kartoietara normalean. Hortaz, 

aztertutako kopiek nahiz eta euskarria ahuldua izan bestea dute indartzeko. 

Baritadun paperek ere, mihise gaineko lanetan bezala, prestaketa gisa 

jokatzen dute euskarria are gehiago babestuz.   

 

 

4.1.1.5. Bigarren mailako euskarriak narriadura iturri 

 

XIX. mendeko kopiak argazki-paper finetan egiten ziren arren beharrezko zen 

bigarren euskarri batera itsastea manipulazioa eutsi, kiribiltze saihestu, babestu 

edota edertzeko. Normalean, argazkiak kartoi lodi edo meheetara itsasten 

ziren aurreko ataletan ikusi denez.  

Argazki-paperen kalitatea zaintzen zen arren bigarren mailako euskarrien 

kalitatea oso txarra zen. Bestetik, kopiak itsasteko erabilitako itsasgarriek ere 

narriadurak sortzen dituzte.  

                                                 

1 Izatez ez da eragile bat, baina argazkiak produzitzean kontuan izan beharreko faktorea zen. 
Horretaz gain,  kolodioiak koloreztatu zirenaren lekuko gutxi daude. 
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Kartoia hainbat paper geruzaz osaturiko euskarri sendoa da. Bere  kalitatea 

aldakorra izan daiteke, batez ere 1870eko hamarkadatik aurrera egindakoak 

egurretik eratorritako orearekin egiten hasi zirelako. Egur-oreek lignina dute. 

Egurrak duen substantzia ez-zelulosazkoa da eta oso zaila da paper egitean 

kentzea. Ligninak denborarekin papera koloregabetzen du eta 

azidotasunarengatik hauskor bihurtzen du, batez ere hezetasun eta argiaren 

presentzian. Kartoiak izaten duen azidotasuna ere argazki-papera narriatzen 

du.  Ligninak sortzen dituen deskonposaketaren produktuek emultsio geruzara 

migratzen dute irudiaren desagertzea eraginez eta albumina eta gelatinan 

orbain horiak sortuz (Reilly, 1986:30). 

Teknika arrunta zen argazkiak muntatzeko kartoiak ekoiztean oso lignifikaturik 

eta kalitate txarreko muinoa izan eta gainetik eta azpitik kalitate oneko orri 

finak itsastea. Hala ere, ligninaren azidotasunak migratzeko ahalmen handia 

duenez azkenean dena kutsatzen zen. Azidotasun handiko bigarren mailako 

euskarriak hauskor bihurtzea saihestezina da. Horren ondorioz, euskarriek 

argazkiari sendotasuna emateko gaitasuna galtzen dute. 

Argazkiak bigarren mailako euskarrietara itsasteko erabili ziren kolak honakoak 

ziren: animali kolak, arabiar goma, gelatina, destrina eta arruntena, almidoia. 

Kolak oso higroskopikoak dira, batez ere proteina dutenak. Kolek xurgatzen 

duten hezetasunak zilar irudiaren oxidazio laguntzen du, batez ere geruza lodi 

batekin zuzenean kontaktuan dagoen aldeetan (Reilly, 1986:31). 

Kopia bigarren mailako euskarrietan itsatsita zeuden eraren arabera tentsioak 

sor zitezkeen. Bakarrik alde batzuetatik itsatsita zeuden argazkiak, ertzetan 

bezala, platinotipoetan egiten denez, tentsioak sufritzeko erraztasun handiago 

zuten (Barandiaran, 1997:193). 

Bestalde, itsasgarriek sufre dioxidoa, hidrogeno peroxidoa eta tialkoholak izan 

ditzakete, beste substantzia erasokorren artean, eta kopiak lohitu edo kolorea 

galarazi diezaiekete (Hendricks, Palmer: 1993:146-150)2. Aprestu edo prestaketa 

                                                 

2 Barandiaran, 1997:193. 
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bezala erabiltzen zen gelatina kasu batzuetan azido sulfuriko kantitate 

aldakorra izan zezakeen adibidez (Anonimo, 1875c:64)3 

Mihisea gainean muntatuta zeuden paper gaineko argazkiek ere narriadura 

fisikoak jasaten zituzten. Papera, itsasgarria eta mihisearen arteko 

mugimenduen aurrean tentsioak sortzen ziren urratu eta euskarriaren galerak 

sortuz. 

 

 

4.1.2. Kanpo-narrieragileak  

 

Argazkiak narriatzen dituzten eragileak argazkia bera eratzen duten 

elementuen berezko narriatzeko joera izan daiteke. Hala ere, ingurutik jasotzen 

dituzten erasoek areagotu egin ditzakete argazkien narriadurak. Kanpo-

eragileak jatorri fisiko-kimikoa, fisiko-mekanikoa edo biologikoa izan dezakete. 

Hezetasuna eta tenperatura, gizakiaren akzioarekin batera, argazkietan 

narriadura gehienak eragiten dituzten narrieragile dira egoera berean aurkitzen 

diren beste lanekin batera parekatuz gero. Hurrengo eragileak azaltzeko 

Barandiaranen doktorego tesia (1997), Pavao (1997) eta Reilly-ren (1986) 

liburuak erreferentzi gisa hartuko ditugu argazki koloreztatuen kasuan ere ia 

berberak izango direlako. 

 

 

 

 

                                                 

3 Idem. 
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4.1.2.1. Agente fisiko-kimikoak 

 

Eragile fisiko-kimikoek argazki kopiak aurkitzen diren ingurugiroarekin harremana 

dute. Nagusiki hiru narriadura mota eragiten dituzte: fotokimikoa, hidrolisia eta 

oxidazioa (Flieder, 1984:58)4. 

 

 

4.1.2.1.1. Hezetasun erlatiboa  

 

Oso labur esanda hezetasun erlatiboa (HE) ehunekotan neurtzen den airean 

dagoen ur lurrinaren erlazioa da.  

Material bakoitzak egoera onean manten dadin hezetasun erlatiboa jakina du. 

Paperak bere malgutasuna kontserbatzeko hezetasun kantitate zehatzak 

behar ditu. Gehiegizkoak hidrolisiarengatik zelulosaren eta gelatinaren 

deskonposaketa eragiten ditu. Gainera hezetasunak, azidoen eraketa eta 

mikroorganismoen garapena ere eragiten ditu. 

Zilar irudien oxidazioan hezetasunak sekulako garrantzia du inguru lehorretan ez 

baita ematen. Hezetasun erlatiboaren gorabeherek papera uzkurdura eta 

zabaltze indartsuetara eramaten dute, eta kopiak bigarren mailako 

euskarrietan muntaturik balego baliteke kopia urratzea bere mugimenduetara 

moldatu ezinean. 

Tenperaturak ere eragin handia du materialen narriaduran. Zenbat eta 

tenperatua altuagoak izan erreakzio kimikoak areagotu egiten dituzte.  

Hezetasun erlatibo eta tenperatuaren indize altuek, 24 gradutik gora eta % 50 

HE baino gehiagokoak, argazkien zilar-irudien oxidazioa bizkortzen dute. Baita 

                                                 

4 Barandiaran, 1997:195. 
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paperen oxidazioa eta horitzea eta zuntzen arteko loturak apurtzen dituzte ere. 

Muturreko kasuek, 35 gradutik eta %65 HEtik gora, onddoen garapena errazten 

dute eta gelatinaren biguntzea eta handitzea eragiten dituzte. Batez ere, 

hezetasun erlatibo altuek emultsioaren euskarrien deformazio fisikoa eta 

askatzea eragiten dituzte. HE eta tenperatura gorabeherek areagotzen dituzte 

gehiago narriadura hauek. 

Argazki koloreztatuen kasuan, hezetasun erlatibo altuak pigmentuen arteko 

erreakzioak bizkortzen ditu, zenbait aglutinatzaileren handitzea eragiten dute 

eta kola asko duten prestaketen krakelatzea eta askatzea eragin ditzakete. 

Tenperatu altuek hezetasunaren eragina indartzen dute.  Muturreko kasuetan 

kolore geruza aska daiteke hutsarteak emaitza izanez. 

 

 

4.1.2.1.2. Argia  

 

Argiak narriadura fisiko-kimikoak sortzen ditu. Argi iturriek argia objektuetan 

jotzean, energia erradiatzailea garraiatzen dute. Erradiazio guztien artean 

argazkiengan kaltegarrienak direnak ikusi ezin ditugunak dira. Hezetasun 

erlatiboa altua denean argiaren eragina oraindik kaltegarriagoa da.  Argazkia 

argitan igarotako denbora eta iturriaren indarra ere oso garrantzitsuak dira. 

Gainera, efektu hauek guztiak metatu egiten dira objektuan, gizakiaren 

azalean bezala. 

Argi ultramorea argirik kaltegarriena da eta fotolisi eta erreakzio fotokimikoak 

eragiten dituen iturri nagusia da.  

Fotolisiak, makromolekulen kateen apurketa eragiten du, zelulosaren hiru 

oinarrizko lotura molekularrak apurtzen baititu (C, H, O) oxigenoaren 

desintegrazio eta askapena eraginez, zein modu isolatuan edo beste 

elementuekin konbinaturik prozedura piktoriko sentikorren koloregabetzea 
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eragiten du. Sortu berri diren lotura bikoitzak (kateen apurketarengatik) 

paperaren oxidazioa laguntzen dute. 

Fotoxidazioa, paperen horitzea bezala agertzen da, lignina eta karga 

ezegonkorrek zelulosaren oxidazio eta azidotzea eragiten dute. Paperak 

erresistentzia mekanikoa galtzen du hauskor bihurtuz. Izpi infragorriek 

tenperatura igotzen dute oxidazio fenomenoa lagunduz. 

Argazkiak argitan luzaroan egoteak irudiaren desagertzea eragiten du, 

kontrastearen murrizketa eta zona zurien horitzea. 

Argi ikusgarriak kalteak handiak eragiteko ahalmena du baina argi ikusgarrian 

dagoen argi ultramorea (bioleta-urdin-berdea) area (400-500 nanometroak) 

eta erradioazio ultramorea argi espektroaren uhinaren muturra (300-400) 

eraginkorrenak eta kaltegarrienak dira (Ritzenthaler, 1985:97).  

Izpi ultramoreek pigmentuetan oso eragin kaltegarriak eragiten dituzte. 

Denborarekin kolorearen tonalitatearen aldaketa nabaria egiten da. Izpi 

ultramoreek ez dute bakarrik pigmentua erasotzen baita aglutinatzaileak ere. 

Azaleko geruzaren suntsipena, baben eraketa, krakelatuen agerpena eta 

kolorearen galera argi ultramorearen espektroaren uhin luzeraren araberakoa 

da. Hala ere, argi mota honek ez ditu beti efektu berberak eragiten.  

Hezetasuna eta atmosferako oxigenoak, argi eta bero baldintzetan, hidrogeno 

peroxidoa sortzen du. Aglutinatzaile organikoak erasotzen ditu eta pigmentuak 

oxidatu egiten ditu, hauen zuritzea eraginez. 

 

 

4.1.2.1.3. Airearen kutsadura 

 

Ingurugiroan jatorri natural eta industriala duten substantzia asko daude. XX. 

mendeko bigarren erdialdetik aurrera industriaren garapenak eta erregai 
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fosilen bidez mugitzen diren garraioen gehitzeak kutsadura maila izugarri 

handitu da.  

Aire kutsatua gas eta partikula solidoz konposaturik dago. Gas arriskutsuen 

artean daude: azido sulfurikoa, anhidrido sulfurosoa (partikula metalikoekin 

katalizatzean ur lurrinarekin erreakzionatzen du eta azido sulfurikoa sortzen du), 

nitrogeno dioxido eta peroxidoa (oso korrosiboak) eta ozonoa (oxigenoaren 

transformazioa eragiten du argi ultramorearen bidez indar oxidatzaile eta 

koloregabetze izugarria sortuz).  

Industriako fabrikazio eta errekuntza prozesuek (kotxeen kea, berogailu sistema 

batzuk, petrolioaren birfinketa, eta beste batzuk) kutsadura sortzen dute. 

Kontuan izan behar dira halaber, makina astun industrialak, disolbatzaile 

hegazkorrak, plastifikatzaileak, egonkortzaileak baita altzairu eta gelen 

egokitzean erabiltzen diren pinturetan eta kalitate txarreko zinta itsaskorrak ere. 

Hauek hasieran aipatutakoak baino okerragoak izan daitezke kontaktu 

zuzenean egoten direlako (Barandiaran, 1997:198). 

Gas azidoek gas sulfidrikoa eta anhidrido sulfurosoa bezalakoek, prozedura 

piktorikoak narria ditzakete. Gas sulfidrikoek beruna duten pigmentuak marroitu 

eta belzten dituzte berun sulfuroaren eraketaren bidez. Anhidrido sulfurosoak 

hezetasunarekin konbinatuz azido sulfurosoak pigmentu organikoak zuritu eta 

denbora luzean ultramarra koloregabetzen du.  

Horiek guztiak paperak xurgatzen ditu eta euskarria azidotu egiten dute, horrek 

dakartzan ondorioekin eta irudien desagertzearekin. 

Partikula solidoak oso sarkorrak, higroskopikoak eta azidoak (silikatoak, ikatza...) 

dira. Kostaldeko ingurugiroetan gatzarekin kontua izan behar da ere bai. 
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4.1.2.2. Agente fisiko-mekanikoak 

 

Agente fisiko-mekanikoak gizakiak argazkien manipulaziorengatik sortzen 

dituen kalteak dira: kolpeak, biltegiratze desegokia, istripuak, etab. Normalean, 

eragiten dituzten narriadurak zehatzak izaten dira, ez maila orokorrekoak 

(urratuak, tolesdurak, azaleko urradurak, etab. ) (Barandiaran, 1997:199). 

Argazki-prozesuaren arabera (geruzaduna izatea ala ez) azaleko zuntzak altxa 

daitezke argazki-irudia kaltetuz. Argazki koloreztatuen kasuan kontuan izan 

beharko dugu aipatutako faktorea eta prozedura piktorikoaren izaera. Argazki-

ale bakoitzak manipulazioa jakina beharko du. Adibide gisa, pastelez 

koloreztatutako handitutako gatz-paperak kontu izugarria exijituko du, edozein 

kontaktu edo igurzteak pigmentuak eraman eta zuntzak aska ditzakeelako. 

Batzuetan borondate onez baina emaitza oso kaltegarriekin egindako esku-

hartzeak dira eragilerik txarrenak. Zeloak, garbiketa oso zakarrak eta beste 

hainbeste konponketak ondorio hondagarriak izaten dituzte. 

 

 

4.1.2.3. Agente biologikoak 

 

Mikroorganismoak, intsektuak eta karraskariak argazkien arrisku potentzialak 

dira. Benetako izurria bihur daitezke ingurugiro eta biltegiratze baldintzak 

zaintzen ez badira. Argazkiek, beste material bibliografiakoekin batera, 

bizidunek behar dituzten elikagaiak dituzte (zelulosa, proteinak, kolak, ur-ahi, 

koipeak, etab.) garatu eta ugaltzeko.  
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4.1.2.3.1. Mikroorganismoak  

 

Bi talde bereizten dira mikroorganismoen barruan: onddoak eta bakteriak. 

Kolonietan garatzen dira. Onddoak hezetasun erlatibo altuan eta iluntasunean 

garatzen dira eta kolore ezberdinetako substantziak jariatzen dituzte argazkia 

zikinduz, batez ere euskarria (papera). Onddo espezie asko daude eta 

bakoitzak kolore ezberdinak sortzen dituzte. Lizuna adibidez gelatinan garatzen 

da 

Bakteriak ere hezetasun erlatibo altuetan agertzen dira. Baina espora egoeran 

edozein baldintzatan egonean bizi daitezke egoera egokiak eman arte. Orbain 

arreak sortzen dituzte eta gelatinaren likidotzea eragin dezakete. 

Foxinga ere aipatu beharra dago, marroi koloreko puntu txikiak agertzean 

identifikatzen da. Bere jatorria ez da zehaztu oraindik. Batzuentzat paperaren 

hondar metaliko eta ezpurutasunekin harremanetan dago (Viñas, 1991:51) 

besteentzako aldiz, identifikatu gabeko mikroorganismo bat da. 

 

 

4.1.2.3.2. Makroorganismoak 

 

Makroorganismoen barnean argazkien narriaduran intsektuek eta karraskariek 

parte hartzen dute.  

Intsektuak zelulosaz elikatzen dira batez ere. Inguru azido, heze, ilun eta aire 

berriztapenik ez egoteak bere agerpena eta garapena laguntzen dute. 

Intsektu mota asko daude. Zilarrarrain edo lepismek adibidez, gelatina eta 

almidoia jaten dute, argazkien etsai handietako bat izanik. Ilun eta %75eko 

hezetasun erlatiboa baino gehiago dagoen giroetan garatzen dira. 

Labezomorro eta liburuko zorriei ere gelatina eta almidoia gustatzen zaie. Pipi, 

sits edo termitak aldiz, papera, larrua eta ehunak jaten dituzte. 
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Marraskariek papera elikagai eta habiak egiteko material gisa erabiltzen dute. 

Narriadura mekaniko ezberdina egiten dituzte, bereziki ertzeetatik hasten dira 

lanak marraskatzen eta oso ohikoa da ere, marraskariek erasotako funtsen 

artean beraien gorozkiak uztea.  

 

 

 

4.2. NARRIADURA MOTAK 
 

Paradoxikoki argazkiek sufritzen dituzten narriadurek argazkien identifikazioan 

zalantzak argitzen laguntzen dute prozesu bakoitzak bere sorreran erabilitako 

materialek eta prozedurek narriadura mota ezberdinak pairatzen dituztelako.  

 

4.2.1. Euskarriaren narriadura 
 

Kanpoko eta barruko narrieragileek papera ahula eta hauskor bihurtzen dute 

ikusi dugun legez. Kontserbazio arazoak dituzten euskarriak hartzen duen tonu 

horixka jasan duen zahartzearen erakusgarri da. Ondorioz paperak urratuak, 

ebakiak, orbainak, aparteko elementuak, hutsarteak etab. aurkeztuko ditu. 

Argazki-paperak, argazkiak prozesatzeko erabiltzen diren produktu kimikoak 

jasan behar ditu, hauek alkalinoak edo azidoak izan arren. Paperak kimikoki 

egonkorra izan behar du argiari sentikor diren emultsioekiko eta hezetasun 

erlatiboa eutsiz. Hezetasun erlatibo eta tenperatura egokia beharrezko dira 

zilarraren iraunkortasunerako.  

Argazki-paperak oso kalitate oneko paperak diren arren azidoek papera asko 

narriatzen dute eta oso hauskorra bilakatzen da. Horretaz gain, HEaren 

aldaketek kopiaren biribiltzea eragiten dute eta tentsioak eragiten dituzte 

geruzadun kopietan. 
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4.2.2. Argazki-emultsioaren narriadura 
 

Argazki-emultsioa euskarria ez den argazki-irudia eratzen duen beste guztia 

dela esan genezake. Bertan, alde batetik argazki-irudia eratzen duten 

substantziak sartzen dira eta bestetik, substantzia horiek biltzen dituzten 

aglutinatzaileak. 

Argazkietan ematen diren emultsioaren narriadura motak berberak izan 

daitezke argazki-prozesu ezberdinetan. Besteetan aldiz, prozesu batzuen 

berariazkoak izaten dira. Hala ere, narriadurez hitz egitean argazki-irudien 

narriaduren gaineko kontzeptu bi argituko ditugu jarraian: 

Irudiaren desagertzea: irudiaren dentsitatearen murrizketa da eta 

kontrastearen galera sortzen du. Kasu hauetan, alde argietan dauden 

xehetasunen irakurketa zailtzen du eta itzalak grisak egiten dira. Irudi osoan 

gerta daiteke edo puntualki.  

Xehetasunen galera: irudiaren desagertzea handia denean argietako 

xehetasunak galtzen dira. Adibide gisa, jantzietako bordatuetan askotan 

gertatzen da. 

 

 

4.2.2.1. Irudia eratzen duten substantzien narriadurak 

 

4.2.2.1.1. Zilar-irudien narriadurak 

 

Zilarrak bi narriadura mota pairatzen ditu: oxidazio-erredukzioa eta sulfurazioa. 

Bi erreakzio hauek irudiaren narriadura eragiten dute eta hainbat agentek 

sortzen dute. Lehenak, irudi mailan du batez ere eragina. Bere ezegonkortasun 

inguruko baldintzen menpe dago. Bigarrena, prozesatzean garbiketa 
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eskasaren geratzen diren tiosulfatoaren hondarrak, atmosferako sufre azidoa 

edota beste produktuak zilarrak erasotzen dute. Narriadura biek zilar tonu 

aldatu eta desagerrarazten  dituzte. Albumina horituko da eta euskarria ere 

bai. 

Zilarraren oxidazio-erredukzioa atomoak elektroi bat galtzen duelako gertatzen 

da. Oxidatzen diren atomoak zilar karga positiboa duten ioi bihurtzen dira, zilar 

atomoaren oso ezaugarri ezberdinekin. Zilar ioia mugikorra da eta edozein 

norabidetan mugitzen da. Gainera, beste konposatu batzuekin konbina 

daiteke.  

Zilarraren oxidazio erreakzio itzulgarria da. Oxidazioa gerta dadin faktore bi aldi 

berean eman behar dira: %40 baino gehiagoko hezetasun erlatiboa eta 

agente oxidatzaileak, katalizatzaile moduan eragin dezaten: nitrogeno 

dioxidoak, ozonoak eta peroxidoak. Zilarraren oxidazioak zilar-irudiaren itxura 

aldatzen du. Lau eraldatze mota eman daitezke oxidatutako zilar-irudian:  

- Horitzea: Oxidazioak zilar partikulen tamaina txikitzen du. Zilar partikulen 

kanpoko ertz-inguruak zilar ioiak bihurtzen dira eta ingurutik barreiatzen dira 

hodei antzeko bat eraginez. Zenbat eta zilar partikula txikiagoak are eta 

argazki-irudiaren kolorea beroagoa izango da. Belzte zuzeneko kopietako 

zilarrak partikula txikiagoak direnez horitzearen narriadura pairatzeko 

erraztasun handiagoa dute.  

- Xehetasunen galtzea: oxidazioaren beste ondorioetako bat da alde argietan 

xehetasunen galtzea. Oxidazioak zilar partikulak kontsumitu egiten ditu gero 

eta partikula gutxiago eta txikiagoak eraginez. Belzte zuzeneko kopietako 

argietan zilar partikulak itzaletan baino txikiagoak dira eta horregatik lehenak 

dira narriatzen.  

- Zilarraren ispilu efektua: azaleratik hurbil dagoen zilarraren oxidazioak ioien 

metaketa sortzen du eta hauek erredox erreakzioarengatik aglutinatzailearen 

gainean zilarra metatzen dute. Kopietan berun koloreko lausoa sortzen da, 

distiratsu eta ispiluaren antzekoa. Errebelatutako kopietan agertzen da, hari 

formako zilarrez osaturiko irudietan batez ere, zilar gehiago dagoelako. Gatz-
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kopietan adibidez, ez da ematen, baina aldiz errebelatutako kopietan ohiko 

narriadura da. 

- Puntu gorrien eraketa: nukleoaren inguruan zilar fotolitikoaren oxidazio eta 

metaketarengatik sortzen diren puntu gorri nimiñoak dira.  

Zilarraren sulfurazioa zilarra eta sufrearen konbinazioan datza zilar sulfuroa 

emaitza izanez. Horitu eta orbainak eratzen dira. Erreakzio honen jatorria 

ingurugiroan dagoen sufrea edo prozesatzean (finkatze eta garbiketa) ondo 

kendu ez diren produktuengatik da. Belzte zuzeneko kopietan sulfurazioak 

transformazio berezia eragiten du. Lehenik, kolore hotzetara pasatzen eta 

azkenik horitzen bukatzen du. Errebelatutako kopietan zuzenean horitzen da.   

Sulfurazioaren ondorioak dira: xehetasunak argietan galtzen dira eta batzuetan 

dentsitate orokorra. Errebelatutako kopietan ezinezko egiten da oxidazio eta 

sulfurazioa bereiztea. 

 

 

4.2.2.1.2. Argazki-irudiak eratzen dituzten beste materialen narriadurak 

 

Platino metalikoa da platinotipoetan irudia sortzen duen materiala. 

Kopia mota hauek oso egonkorrak dira baina prozesatzean erabilitako 

produktuek euskarriaren azidotasuna eragiten dute eta platinoak 

erreakzioak katalizatzen ditu. Platinoa erreakzioak katalizatzeko 

gaitasuna duen arren metala oso egonkorra da. Ez du ez oxidaziorik ezta 

sulfuraziorik sufritzen.  

Ikatz-kopiak oso egonkorrak dira. Jasan dezaketen narriadura gelatinarengatik 

da, inguru hezeetan bigundu eta beste euskarri bati itsasteko erraztasuna 

duelako. Bestetik, gelatinak krakelatzeko arriskua izan dezake, askatu edo 

urratuak izateko. Batzuetan, sortzetik izan daitezke ikatz-prozesuaren 

pausuetako bat beste euskarrira egiten den transferentzia delako. Askotan 
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operazioa ez zen ondo egiten-eta. Hezetasun bariazioak ematen direnean 

papera eta gelatinaren arteko tentsioak sortzen dira. 

 

 

4.2.2.2. Aglutinatzaileen narriadurak 

 

Emultsioa eratzen duen beste substantzia nagusia aglutinatzailea da. 

Aglutinatzailea argazki-irudia sortzen duen substantzia biltzen duen material 

gardena da. Substantzia hauek garrantzi handia dute irudiaren formazioan eta 

kopiaren ezaugarri optikoetan azaleraren izaeran, dentsitatean eta kolorean, 

baita argazkiaren egonkortasunean ere. Beraz, pairatzen dituen narriadurek 

ere irudian eragingo dute. 

 

 

4.2.2.2.1. Albumina 

 

Albumina arrautza zuringotik datorren proteina nahasketa bat da eta 

bere ezaugarriak gelatinarengandik oso ezberdinak dira. Albuminaren 

desabantaila handiena ezaugarri kimiko eta fisikoek egonkortasun 

arazoak sortzen dituztela argazki kopietan da. 

Narriadura mota bi ditu nagusiki: horitzeko joera, batez ere HE egoera altuetan, 

eta krakelatzeko joera. Horitzeko joera erreakzio fotokimikoarengatik, 

ligninadun materialekin kontaktuan egoteagatik eta zilar albuminato eta 

sufrearen arteko erreakzio kimikorengatik gertatzen da. Batez ere, alde 

argietan nabarmenagoa da.  

Krakelatzea albumina geruza gogortu egiten delako zahartzean gertatzen da. 

Euskarriaren dilatazio eta uzkurdura mugimenduak jarraitzeko gaitasuna galtzen 
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du eta albuminaren zahartzearen ondorioz hauskorra bilakatzen da. Horren 

ondorio dira krakelatuak.  

Albumina-kopietan agertzen diren narriadura mota orokorrak dira: zilar 

fotolitikoaren aldaketak; malgutasunaren galera; albumina geruzan orbainak 

agertzea eta horitzea eta albuminaren egituran arazoak, krakelatzea eta 

pitzatuak sortzea. Albuminaren ezaugarri fisiko eta kimikoekin erlazionaturik eta 

albumina geruzaren lodierarengatik gertatzen dira halakoak. 

 

 

4.2.2.2.2. Gelatina 

 

Gelatina tenperatura eta pH kontrolatuan lortzen den animali hezur, kartilago 

eta azaletik ateratzen den proteina nahasketa da. Argazkigintzan erabiltzen 

dena oso birfindutako proteina da eta albumina baino askoz ere egitura eta 

konposizioa uniformeagoa du. Kimikoki nahiko egonkorra da baina fisikoki 

arazo gehiago ditu. Kasu honetan ezberdina da albuminak dituen arazo 

fisikoekin parekatuz gero. Gelatina hezetasunarekin albumina baino gehiago 

handitzen da, eta bere bolumenaren % 10era hel daiteke. Kontuan izan behar 

dugu likido egoerara pasatzen dela 30 gradutik gorako giroetan. Giro 

lehorretan uzkurtu egiten da eta azkenean hauskor bihurtzen da.  

Ondorioak: gelatinaren ferrotipadoa eta gas oxidatzaileak eratzen duen 

geruza zeharkatzea errazten du. 
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4.2.2.2.3. Kolodioia  

 

Kolodioia albuminarekin batera XIX. mendean gehien erabili zen 

aglutinatzailea izan zen. Azido nitriko eta sulfurikozko nahasketaz tratatutako 

kotoi edo artile zelulosatik ateratako substantzia da, piroxilina bezala ezagutzen 

dena, zelulosa nitratoaren formetako bat.  

Argazki koloreztatuen kasuan, prestaketa geruza edota gainazaleko babes-

geruza bezala erabili izan da.  

Narriadura motak: plastifikatzaileen galerak eta urritasunak arrakala txikiak 

eragiten ditu azaleran. Oso erraz urratzen da eta disolbatzaile askotan 

disolbagarria da, batez alkoholen familiakoetan.  

 

 

 

4.2.3. Geruza piktorikoaren narriadura 

 

Argazki koloreztatuetan euskarri eta emultsioaren narriaduraz gain geruza 

piktorikoak ere kalteak jasan ditzake beste arrazoien artean argazkiaren 

gainazalean dagoelako. Kanpo-narrieragileek (argiak eta beste horrenbeste 

eragilek) narriatuko dute eta bere ezaugarri optikoak eta fisikoak aldatuko 

dituzte.  

Geruza-piktorikoa aglutinatzaile eta pigmentu edo koloratzailez osaturik 

egongo da. Batzuetan pigmentua aglutinatzaileak babestuko du eta 

besteetan bakarrik egongo da. Hortaz, jasango dituen narriadurak prozedura 

artistikoaren menpe dago erabat, geruza piktorikoaren ezaugarrien menpe. 

Hala ere, euskarriak eta argazki-emultsioak eragin zuzena izango dute kolore-

geruzaren egonkortasunean. Adibidez, olio-pintura zenbat eta lehorrago 

malgutasuna galtzen du eta euskarriak mugitzen direnean (uzkurtu eta dilatatu) 
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pintura geruza krakelatu egiten da. Materialak zahartzean ere bere 

propietateak galtzen dituzte: pintura geruzak itsasgarritasuna galtzen du, 

kohesioaren galera eta aldaketa optikoak ere ematen dira.  

Argazki koloreztatuen kolore geruzaren narriadurak mugatzeko argazki-prozesu 

(geruza bakarra, bi edo hiru geruzatako egitura)  eta  prozedura artistikoaren 

araberako irizpidea erabili behar da. Geruza, aurreko atalean ikusi dugunez, 

prozedura bakoitzaren izaeran menpe dago eta bakoitzak duen aglutinatzaile 

eta aparteko prestaketak baldintzatzen dute. 

 

 

4.2.3.1. Pigmentuen narriadura 

 

Pigmentuak eragileei dien erresistentziari geldotasuna deitzen zaio eta 

pigmentu batek izan duen ezaugarria da. Baina pigmentu guztiek ez dute argi, 

kare, azido eta disolbatzaileekiko sendotasun bera. Atmosferako kutsadurak 

zenbait pigmentuk erasotzen ditu edo ez dira argiarekiko egonkorrak. Baina 

inguratzen dituen aglutinatzailearen arabera, babestuago daude.  

Kolore mineral artifizialak, tenperatura altuetan ekoiztuak, egonkortasun gehien 

dutenak dira baina oso prozesu arretatsua behar dutenek ez dute hainbesteko 

egonkortasunik. Artifizialki egindako lur gorriak eta horiak distiratsuagoak dira 

eta naturalak baino hobeak. Orokorrean, jatorri naturaleko pigmentuak  kolore 

sintetikoak baino ezegonkorragoak dira. Pigmentu organiko sintetikoak oso 

distiratsu eta intentsuak dira. Batzuek oso egonkortasun ezaugarri onak dituzte 

baina beste batzuk ordea, batez ere zaharrenak, iheskorrak dira eta oliotan 

nahasi egiten dira. Askok karga geldoak behar dituzte ekoizpen prozesuan. 

Narrieragile ezberdinek pigmentuengan narriadura mota bera eragin 

dezakete, ez du zerikusirik erasoen jatorriekin. Azido bat adibidez airetik etor 

daiteke (azido anhidriko, etab) edo diluitzailetatik (kolak duen azido 

azetikoarekin) baina pigmentua modu berean erasoko  dute.  
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Argiarekiko ezegonkortasuna argi kantitate, mota (ultramorea) eta hezetasun 

faktorearen arabera izango da: iheskorrenak (laka gorria , hori indiarra, kromo-

horia, dragoiaren odola, bituminosoak, azafraia, quercitrona), iheskortasun 

ertainekoak (esmaltea eta berdigrisa), egonkorrak (kadmioak, bermiloia, 

Rejalgar), oso egonkorrak (beltz bolia, itsasoz haraindiko  urdina, azurita, 

malakita, zuri beruna, zuri zinka, burdin oxidoak (lurrak), oropimentea).  

Kutsaduraren aurreko ezegonkortasuna, adibidez,  zuri berunak (tenperan) du. 

Azido sulfurikoak (kutsadura eta bakteriek sortutakoa) belz dezake pigmentuak 

aglutinatzaile batek babesten edo inguratzen ez dituenean. Azido honek ere 

lapizlazulia koloregabetzen du.  

Bestetik, zenbait pigmentu bateraezinak dira. Nahiz eta erreakzio ezaguna izan 

ez du esan nahi egiten ez zenik. Sufrezko pigmentuak berunezko eta kobrezko 

pigmentuekin bateraezinak dira. Zuri beruna, Napoli horia, minioa, kromo-horia 

eta hori beruna bermiloia, hori kadmioa, gorri kadmioa, itsasoz haraindiko 

urdina eta oropimentearekin erreakzionatzen dute. Kobrezko pigmentuak ere 

(malakita, azurita, veroneseko berdea, kobre erretxinatoa eta berdigrisa) 

bateraezinak dira sufrezko pigmentuekin, kobre sulfuroa eratzen dutelako. 

Pigmentuek jasaten dituzte narriadurez gain nahasten diren aglutinatzaileen 

arabera arazo ezberdinak izango dituzte. Aglutinatzailearen presentziak 

pigmentuen sendotasunean eragiten dute, baita bere ezak ere. Pigmentuen 

arteko bateraezintasuna oliozko aglutinatzaileekin ekiditen da baina prozedura 

hezeetan, ura lurrintzen denean, pigmentuak babesik gabe geratzen dira.  

Pigmentu berberak olioz eta kolazko disoluzio ahul batekin nahasturik ezberdin 

erreakzionatzen du. Olio-pinturaren kasuan, lehor dagoen olioak sortzen duen 

geruzak, argia sartzen uzten du koloreen bizitasuna areagotuz. Argi 

ikusgaiarekin batera izpi ultramoreak ere sartzen dira baina olioak pigmentua 

inguratzen du eta babestu egiten du. 

Pigmentu bakoitzaren jatorri eta ezaugarrien arabera geruza piktoriko 

ezberdinak eratzen dituzte. Lurrek eratzen dituzten geruzak krakelatuagoak 

izaten dira eta berun zurizko geruzak aldiz, askoz ere gogorragoak dira. 
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4.2.3.2. Prozedura lehorren narriadura 

 

Prozedura lehorren arazo nagusia pigmentuek euskarrira duten itsaspen eskasa 

da, gero eta okerragoa izango dena zenbat eta leunago izan euskarriaren 

azalera. Aplikatzean egin den presioak ere pigmentu kantitatean eragina du, 

paperaren pikorren artean pigmentu gehiago ala gutxiago harrapatuta 

geratuko direlako. 

Pastelen kasuan, aglutinatzaile gutxi dutenez, ez dute horitzeko arriskurik, baina 

aglutinatzailearen zahartzearen ondorioz, ahultzeaz gain, beste zenbait 

narriadura izaten ditu: material piktorikoaren galera, maila orokorrean edo 

lokalean; hautseztaketa; urak sortutako aureola, marka, uraren 

migrazioarengatik edo zuzenean bustitzea; lizunaren garapena, azalean edo 

sakonean. Gainera pastelaz egindako lanak bereziki ahulak dira manipulatzeko 

(James, 1991:57).  

Azken batean, aplikaturiko prozedura lehorra edozein dela ere (ikatz-ziria, 

grafitoa eta pastelak) jasan dezakeen arrisku handiena azaleran harrapaturik 

dituen pigmentuen galera da, urradura edo kolpeengatik. Manipulazio 

arduragabeak pigmentuen nahastea eragin dezake lanari itxura zikina 

emanez. 

 

 
4. 1. irudia: Pastelaz koloreztatutako argazkiaren 
xehetasuna. Argazkiaren ertz inguruan 
pigmentuak nahastu direla ikus daiteke. 
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4.2.3.3. Prozedura hezeen narriadura 

 

Prozedura hezeak zenbat eta hezeago edo urtsuago aplikatu egonkorragoak 

izango dira paperaren zuntzen artean pigmentuak gehiago sartzen direlako. 

Aldiz, zenbat eta lodiago edo dentsoago eman geruza opakuagoa sortzen 

dute, krakelatzeko eta askatzeko arrisku handiagoa izanez, gouachearen 

kasuan adibidez. 

Bigarren atalean ikusi dugunez, nahiz eta akuarelak erabili ziren argazkiak 

koloreztatzeko, oso ohikoa omen zen arabiar goma edo behazuna gehitzea. 

Behazuna agente hezegarri lez erabiltzeko zen eta arabiar goma akuarelak 

kolore indartsuagoak, gardenagoak lortzeko erabiltzen zen. Honen ondorioz, 

oso kolore indartsuak egiteko erabilitako zenbait akuarelek krakelatuak dituzte. 

Horretaz gain, akuarelak ere koloratzaile eta tindagaiak zituzten eta horietako 

asko oso argiarekiko ezegonkorrak ziren.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. irudia: Akuarelaz koloreztatutako 
argazki honetan kolore geruzaren 
krakelatzea ikus daiteke. Ematen 
duenez, kolorea itsasteko erabilitako 
agente hezegarriaren gehiegizko 
kantitatea izan da krakelatzeak sortu 
izanaren arrazoia. 

 

Txinatar tinta oso egonkorra da, oinarrizko materiala ikatza izatean azido edo 

alkaliek ez dutelako erasaten, ezta urak, argiak eta mikroorganismoek ere. 

Jasan dezakeen narriadura bakarra aglutinatzaileak bere ezaugarri 

mekanikoen galtzea izan daiteke. 
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Bestetik, tindagaiei dagokienez, hasierako anilinak argiarekiko oso sentikorrak 

zirela aipatu beharra dago (Calvo, 1997:27). Alkitranetik eratorritako 

produktuek belzteko joera dute. Oso sentikorrak dira medio kimikoetara eta 

iraunkortasun eta erresistentzia murritza dute (Crespo, Viñas, 1984:14). 

Hezetasun, mikroorganismo eta kutsadura azidoarengatik gluzido eta 

proteinazko (arabiar goma eta tenpera) aglutinatzaileez eraturiko geruza 

piktorikoak disgrega daitezke, aglutinatzaileek beraien itsasteko gaitasuna 

galtzen dutelako.  

 

 

4.2.3.4. Prozedura koipetsuen narriadura 

 

Olioak, paper gainean edota beste edozein euskarriren gainean, 

aglutinatzailearen (olioaren) oxidazioa eta babes-geruzaren narriadura 

(berniza) jasaten du. Zikinkeria eta hautsa ehundura eta erliebeetan 

harrapatuta geratzen dira. Gehiegizko argitasunak bernizen horitzea sortzen du 

eta aglutinatzailearen oxidazioa. 

Olio lehortzaileek eratutako geruza zaharrak horitzeko joera dute. Iluntasunean 

daudenean gertatzen da, eta honen arrazoia olioa ondo lehortzeko dituzten 

konposatuen (saturatu gabeko glizerido azido koipetsuen) oxidazioa da. Olio 

pinturen horitzean pigmentu ilunak, diluitzaileak eta olio eta erretxina bernizak 

dira horitzen direnak.  

Olio-pinturaz margotutako paperak duen narriadura arruntena geruza 

piktorikoaren askatzea da, paperak olioa xurgatzen duelako.  

Esan dugunez geruza oliotsuen narriadura orokorra iluntze eta horitze 

fenomenoak dira. Olioaren lehortze prozesua olioaren polimerizazioan datza. 

Horretarako, lehenik, oxidazio prozesua ematen da eta ondoren olioa 

polimerizatu egiten da filma eratuz. Horren emaitza linoxinaren eratzea da. 

Prozesu horretan geruzaren horitze eta iluntzea ematen da. Erabilitako olioaren 
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arabera maila ezberdinean emango da horitzea: linazi-olioa (asko horitzen da), 

intxaur olioa (horitze ertaina) eta lo-belar-olioa (horitzeko joera txikiagoa izango 

du). Linazi-olioa lehenago lehortzen da eta geruza gogorragoa eta 

egonkorragoa eratzen du. Bestalde, pigmentu bakoitzak olio kantitate 

ezberdina behar du lodiera egokia lortzeko. Horregatik zenbat eta olioa 

gehiago gero eta horitze gehiago.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. irudia: Olioz koloreztatutako 
argazkiek jasaten duten narriadura 
arruntak krakelatzea eta atxikidura 
arazoak dira. 

 

Olio-pinturek duten beste ezaugarri bat da ilunetan mantentzen diren lanak 

ilundu egiten direla. Baina, argitan jartzean nahiko arin argitzen dira.  

Bestetik, olio-pinturetan ematen den beste fenomenoa sineresia edo 

aglutinatzailean exudazioa da. Lehortze prozesuan olioa uzkurtu egiten da 

baina ez da olioaren lehortze osoa ematen. Pinturaren azala bezala ezagutzen 

den gainazaleko olio geruza geratzen da. Oso geruza ahula da eta oso 

garrantzitsua da lanari distira  eta ehundura efektuak berak ematen dizkiolako. 

Geruza honek ukitu horitua ematen dio lanari.  

Denboraren poderioz olioa zahartu egiten da eta hasierako malgutasun 

galtzen du. Horren ondorioz, eman berritan zuen euskarriaren mugimenduak 

jarraitzeko gaitasuna galtzen du, pintura geruza eta euskarriaren arteko 

tentsioak eratuz. Ondorioaz geruza pikotikoak  narriadura mekanikoak jasaten 

ditu: krakelatuak.  
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Kontuan izan behar dugu XIX. mendera arte koloreztatzea kolore 

ezberdinetako geruzen gainjartzearen bidez burutzen zela eta pigmentuak 

nahastea garai modernoaren joera berria zela.  

Gainazaleko geruza piktorikoak gardentasun fenomenoa jasan dezake. Geruza 

oliotsuetan, aplikatzean geruza piktorikoa opakoa izan arren, denborarekin 

gardenago bilaka daiteke eta azpiko geruzak ikustaraz ditzake. Pigmentu eta 

koloratzaileek errefrakzio indize ezberdinak dituzten arren, denborarekin 

olioaren errefrakzioa aldatzen da lehortzen doan heinean. Hortaz, pigmentu 

eta olioaren indizeak hurbil daitezke argia desbideratzeari utziz. Horren ondorioz 

azpiko marrazkia ikusgaia izango da. Geruza piktoriko finetan gehiago ematen 

da fenomeno hau. 

 

 

4.2.4. Babes-geruzaren narriadura 

 

Berniza pintura babesteko, distiratsuago eta homogeneoago bihurtzeko 

aplikatzen da. Erretxin eta medium ezberdinez eraturik daude. Orokorrean 

horitu eta ilundu egiten dira lanaren itxura aldatuz. Koloreztatutako argazkiak 

babesteko bernizez gain pigmentuak finkatzeko produktuak ere erabiltzen ziren 

baita izaera ezberdinetako beste hainbat produktu ere: arabiar goma, beste 

goma batzuk, argizaria, etab.  

Erretxinek horitzeko joera dute: kolofonia eta sandaraka (horitzea handia) eta 

almaziga eta dammar-erretxina (horitze gutxiago). Horitzeak kolore pertzepzioa 

eta irudiaren argitasuna aldatu egiten ditu, zuriago eta urdinago eginez. 

Denborarekin  erretxina naturalak horitzeaz gain, hauskor eta 

higroskopikoagoak egiten dira. Atmosferako oxidatzaile, kutsadura basiko, 

erradiazio ikusgai eta ultramore eta hezetasun aldaketek areagotzen dute.  

XIX. mendean jada, bazekiten olioz pintatutako argazkietan berniz gehiegi 

erabiltzen bazen krakelatu egingo zela eta goiko geruzak ez zituela behekoak 
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ondo lehortzen utziko. Adibidez, olioa zuten mediumek denborarekin 

koloregabetzeko joera zutenez arazo hori saihesteko trementina eta berniza 

gehitzen zieten (Wall, 1861:169). 

Argazki koloreztatuen kasuan, kopiaren gainazala bere osotasunean estalita 

dagoenean, babes-geruzaren horitzea ez da hain nabarmena izaten. Azken 

batean, batzuetan begi hutsez kopiak duen distira geruza piktorikoan edo 

bernizean duen jatorria jakitea zaila baita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. irudia: Kolore argietan babes-
geruzaren horitzea nabarmenagoa 
izaten da. Xehetasuna erretratuaren 
bekokiko aldeari dagokio. 

 

Kolorez estalitako kopiek ez bezala, zenbait alde baino ez koloreztaturik 

dituzten argazkietan babes-geruzaren horitzea nabarmenagoa da.  

Bestalde,  babes-geruzaren aplikazio arreta-gabetsuak sortutako marrak 

berniza horitzean agerian geratzen diren. 

Prozedura lehorren kasuan finkatzaileak erabiltzen zituzten pigmentuek 

euskarriaren gainazalari eutsi ziezaioten. Finkatzaileek jasan ditzaketen 

narriadura moten artean indar nahikorik ez izateaz gain, ehundura aldatu eta 

horitzeko joera zen. Gehiegizkoak distirak eman zitzakeen, ehundura aldatuz 

eta, beraz, prozeduraren izaera aldatuz. Finkatzaileek orokorrean ilun daitezke 

eta denborarekin oxidatu. 
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4.2.5. Bigarren mailako eta kolen narriadurak 
 

Argazki-kopiek eusten dituzten materialak lan osoaren parte gisa hartzen dira 

eta jasaten dituzten narriadurak ere kontuan izan behar dira bere 

kontserbazioan. Arestian aipatu denez, bigarren mailako euskarrietan erabiltzen 

ziren kartoiak oso kalitate txarrekoak ziren eta kopien narriadura eragiten dute. 

Baina bigarren mailako euskarriak ere era berean narriatu egiten dira. Oxidazio, 

hidrolisia eta erreakzio fotokimikoek hauskor bihurtzen dituzte, bere helburu 

babeslea galduz. Galerak eta manipulazio arreta-gabetsuen ondorioz urratuak 

eta ebakiak izatea arrunta da euskarri hauetan. Narriadura horietaz gain 

orbainak, galerak, aipuak, zeloak etab izaten dituzte. 

Bestalde, kopiak bigarren mailako euskarrietara itsasteko erabiltzen diren  

itsasgarriak (animali kolak, gelatina, almidoia…) oxidatu eta euskarriak azidotu 

egiten dituzte. Ondorioz, kolek zituzten ezaugarri itsasgarriak galtzen dituzte eta 

horitzen dira. Era berean, kopiak horitzen dituzte eta kopiaren azaleran zehar 

kola zabaldu den moduaren arabera orbainak agertuko dira. 

 

 

 
 

 

4.5. irudia: Muntaia galdu duen koloreztatutako argazkia. Forma 
irregularreko kopia da eta itsasgarri arrastoak daude ertz inguru guztitik. 
Eskuineko xehetasunean itsasgarriak utzi duen orbaina ikus daiteke. 
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Kartoiez gain argazkiak mihiseetan itsatsirik daude sarritan. Orokorrean material 

ahula da eta bere erresistentzia eragile askok erasotzen dute, baina 

ingurugiroko baldintzek batez ere. Mihisearen osagai nagusia zelulosa da. Argi, 

hezetasun, azido, bero eta mikroorganismoekiko sentikorra da. Papera bezala 

mihisea ere higroskopikoa da eta oxida daiteke. Mihiseak liho, kotoi eta kalamu 

zuntzez eraturik daude, batez ere. Mihisearen oxidazioak inguruko oxidoek eta 

olioa bezalako eragileek bizkorturik azidotu eta hauskor bihurtzen da. Argiaren 

izpi ultramoreek zelulosaren deskonposaketa eragiten dute ilunduz eta 

malgutasuna galaraziz.  

Bereziki koloreztatutako argazkiak bastidorean muntatuta egon daitezke, Bere 

itxura pinturara gehiago hurbilduz. Pinturan bezala, bastidoreak egurrak dituen 

arazoak izango ditu: ahuldura, mikroorganismo eta intsektuen erasoa, arrakalak 

eta deformazioak.  

Argazkiek markoetan muntaturik egotea arrunta zen, baita beste muntai mota 

batzuetan ere. Egun, muntai horietako asko ez dute iraun eta sarritan argazkiak 

mozketak pairatu dituzte muntai berrietara molda zitezen. Horregatik bigarren 

mailako eta kopiek urratuak eta markak izatea eta itsasgarrien zahartzearen 

ondorioz kopien askatzea  narriadura oso arruntak dira.  

 

 

4.3. ARGAZKI ORIGINALEN AZTERKETA 
 

Orain arte XIX eta XX. mende hasierako eskuliburu eta artikuluak aztertu ditugu 

argazkiak koloreztatzeko gomendatzen zituzten materiak eta teknikak 

ezagutzeko. Bestalde, argazki koloreztatuek eratzen dituzten materialen 

narrieragile eta narriadura motak aztertu ditugu argazki koloreztatuek jasan 

ditzaketen kalteak ulertzeko. Honi guztiari osotasuna eskaintzeko asmoz zenbait 

argazki koloreztatu original aukeratu ditugu. Hautatzeko irizpidea aipatu dugun 

material eta prozesu ugaritasunaren erakusleak izatea izan da. Horrela, fitxa 

eredu bat diseinatu dugu aztertutako kopien ezaugarri teknikoak eta 
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kontserbazio egoera biltzeko. Fitxen berezitasuna koloreztatzeari tarte propioa 

eskaini diogula, fitxa arruntetan egiten ez dena.   

Bilduta informazioak argazki koloreztatuen narriaduren gaineko zenbait 

ondorioetara heltzeko lagunduko du. 

 

 

4.3.1. Fitxa teknikoak 

 

Argazki koloreztatu originalak aztertzeko burututako fitxa teknikoak: 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: M.P.06.01 Txosten zenb.: 01 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Jantzi urdin eta belo zuria daraman emakume gazte 
baten erretratua. 
Data: 1860ko hamarkada Argazkilaria: Henry Webster, Miniature Painter 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Bi geruzako prozesua. Albumina-kopia. 

 Monokromoa  Prozedura piktorikoa: Prozedura hezea. Koloreak mateak dira eta 
zenbait puntutan kolore lodiagoa erabili da argiak ateratzeko.  X Polikromoa 
Muntaia: Kartoi baten gainean itsatsita dago. Goi eta aldeetako ertzetan bigarren mailako 
euskarria ikusten da baina beheko ertza irregularki ebakita dago eta marjinarik utzi gabe. 
Irudiaren neurriak eta formatua: 8,7 x 5,7 
cm 

Muntaiaren neurriak: 9 x 6 cm 

Kontserbazio egoera 
Egoera orokorra ona da. Albumina eta euskarria sulfurazioaren ondorioz horiturik dago eta 
argazki-irudia desagertu egin da zilarraren oxidazioaren eraginez, xehetasunak galduz. 
Argazkiaren inguru guztia, batez ere 2. mailako euskarriak urratu txikiak ditu. Prozedura 
piktorikoa egoera onean dagoela ematen du nahiz eta zenbait kolore koloregabetu diren 
arren. Zenbait orbain txiki ditu azaleratik sakabanaturik. Atzealdean, erdian, herdoil arrastoak 
ematen duten orbainak daude. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Orbainak  2. Urratuak 3. Exfoliazioa 
4. Herdoil orbainak 5. Metaketak 6.  
7.  8.  9.  
10.  11.  12.  
Oharrak: Forma irregularrekoa da, beheko ertza ez dago zuzen ebakia.  

Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: H.P.06.13 Txosten zenb.: 13 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Ile eta bibote zuria duen gizon baten erretratua. 
 
Data: XX. mendearen hasiera Argazkilaria: Ezezaguna. 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Hiru geruzako prozesua. Errebelatutako gelatina-kopia. 

 Monokromoa Prozedura piktorikoa: Prozedura hezea. Koloreak mateak dira 
eta zenbait puntutan kolore lodiagoa erabili da argiak 
ateratzeko.  

X Polikromoa 

Muntaia: Ez. Muntatua egon denaren arrastoak ditu. Atzealdean goiko aldean kola arrastoak 
eta paper arrastoak ditu. 
Irudiaren neurriak eta formatua: 31,8 x 29cm Muntaiaren neurriak:  
Kontserbazio egoera 
Egoera orokorra ona da. Kopia horiturik dago. Ez da argazki-irudia ia antzematen. Atzealdean 
muntaiaren arrastoak daude: kolore ezberdinetako paper zatiak eta kola. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Orbainak  2. Urratuak 3. Exfoliazioa 
4. Herdoil orbainak 5. Metaketak 6.  
7.  8.  9.  
10.  11.  12.  
Oharrak: Forma irregularreko kopia da, beheko ertza ez dago zuzen ebakia. Ematen duenez, produzitu 
eta gero ebaki zen edo beste nonbaiten muntatzeko tamaina moldatu zen. Bestetik, greziarrez hitz pare 
bat arkatzez idatzirik ditu atzealdean, baliteke gizonaren izena izatea. Aipatzeko da ere lana burutzeko 
erabili ziren txintxeten markak dituela goiko bi izkinetan. 
Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: H.M.06.10 Txosten zenb.: 010 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Bibotedun eta gorbatadun gizon baten erretratua. 
Data: XIX. mende amaiera XX. mende hasiera Argazkilaria: 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Bi geruzako prozesua. Handitutako argazkia da baritarik gabeko paper batean egina. 
Prestaketa geruza du. Ziurrenik, errebelatutako gelatina-kopia izango da. 

 Polikromoa Prozedura piktorikoa: Prozedura lehorra. Kolore grisa eta trazu finetan 
emanda. Grafitoa ematen du. X Monokromoa 
Muntaia: Ez.  
Irudiaren neurriak eta formatua: 40,1 x 
30,1cm 

Muntaiaren neurriak:  

Kontserbazio egoera 
Oso horitua dago bai euskarria baita duen prestaketa edo emultsio geruza ere. Erabilera 
arduragabearen ondorioak ikusten dira eta momenturen batean zuzenean ura edo antzeko likidoren bat 
izuri zelako gainetik prozeduraren pigmentuak nahasiz. Euskarria, ia bere osotasunean, hezetasunaren 
ondorioz mugitu egin da eta uhin sendoak sortu zaizkio ezkerreko ertz osoan. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Irudiaren galera   2.   Emultsio edo prestaketa 

geruzaren galera 
3. Orbainak 

4. Metaketak 5. Prozeduraren nahasketa 6. Exfoliazioa 
7. Orbain beltzak 8. Grafito markak 9. Uhinak 
10. Kolore transferentzia 11. Tolesdurak 12.  
Oharrak: Muntaiarik ez duen arren, oso euskarri sendoan eginda dago kopia. 
Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: H.M.06.20 Txosten zenb.: 20 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Kapela eta bizar zuria duen gizon baten vignette 
erretratua. 
Data: XIX. mendearen amaiera. Argazkilaria: 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua:  

X Monokromoa Prozedura piktorikoa: Prozedura lehorra. Ikatz-ziria ematen du. 
 Polikromoa 

Muntaia: Oso kalitate txarreko kartoi bati itsatsita dago. Markoa izan duenaren aztarnak ikusten 
dira atzealde osoan iltzeen herdoilaren marka ikusten direlako. 
Irudiaren neurriak eta formatua: 58 x 48,4cm Muntaiaren neurriak: 58 x 48,4cm 
Kontserbazio egoera 
Egoera orokorra ona da. Euskarriak horitze arina du eta orbain batzuk sakabanaturik ditu 
azaleran zehar. Itsatsita dagoen kartoia aldiz, oso horituta dago eta 5 pH  du.  

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Metaketa biologikoak 2. Orbainak 3. Irudiaren galera 
4. Urratuak 5. Marrak 6. Euskarrian uhinak 
7. Kolore nahasketa 8. Herdoil orbainak 9. Itsatsitako elementuak 
10.  11.  12.  

 
Oharrak:  

Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: H.P.06.17 Txosten zenb.: 17 Azterketa data: 2006-07-03 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Jantzi beltza eta ile gorria duen emakume baten 
erretratua. 
Data: XIX. mendearen amaiera XX. 
hasiera. 

Argazkilaria: 

Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Ezinezkoa da argazki-irudia identifikatzea. 

 Monokromoa Prozedura piktorikoa: Olio pintura. 
X Polikromoa 

Muntaia: Ez.  
Irudiaren neurriak eta formatua: 49,5 x 
39,9cm 

Muntaiaren neurriak: 

Kontserbazio egoera 
Euskarria oso kartoi lodia da baina ponpaturik dago. Irudiaren itxura ona da baina erabilitako 
berniz edo mediuma horituta dago. Jantzian beltz koloreko geruza krakelaturik dago eta 
zenbait tokitan askatzeko zorian. Ertz inguruan dauden koloreak askatzen ari dira. Irudiaren 
formatua ere irregularra da. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Metaketak 2. Irudiaren galera 3. Kolorearen galera 
4. Itsasgarri arrastoak 5. Urratuak 6.  
7.  8.  9.  
Oharrak: Forma irregularreko da, beheko eta goiko aldeak ez daude zuzen ebakita. Oso lan disitiratsua 
da eta asko oztopatzen du lana bere osotasunean behatzea. 

Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: H.P.06.18 Txosten zenb.: 18 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Labe garaietako ingeniariaren familia. Senar emazte, bi 
seme eta zerbitzaria. Emaztea zentroan dago haurtxo jaioberria besoetan duela. Senarra bere 
ezkerretara zutunik dago, seme nagusia aulki baten gainean eusten, eta eskuinetara jantzi 
arrosa daraman zerbitzaria. Eszenatokia: gortinaz eta altzariz beteriko gela bat. 
Data: 1915. urtea. Argazkilaria: 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Ezin da identifikatu. Koloreak argazkia estaltzen du. Ziurrenik errebelatutako 
gelatina. 

 Monokromoa Prozedura piktorikoa: Prozedura hezea eta lehorraren arteko 
nahasketa ematen du. X Polikromoa 
Muntaia: Ez. Izan duenaren zenbait marka ditu. 
Irudiaren neurriak eta formatua: 52,3 x 
35cm 

Muntaiaren neurriak:  

Kontserbazio egoera 
Egoera orokorra ona da. Bi alderdi nabarmentzekoak dira. Alde batetik, hauts zuri bezalako 
metaketak zenbait azaleraren aldeetan. Bestetik, paperean horitzea sendoa eta azidotasun 
altua: 4pH. Atzealdean oso nabarmena da. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
13. Hutsarteak 14. Tolesdurak 15. Irudiaren galera 
16. Metaketak 17. Urradurak 18. Marrak 
19. Urratuak 20.  21.  
22.  23.  24.  
Oharrak: Irudia ez dago modu berean horiturik azalera guztitik baina ez da erraza arrazoia zehaztea 

Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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FITXA TEKNIKOA 
Erregistro zenb.: PT.P.06.08 Txosten zenb.: 08 Azterketa data: 2006-07-01 
 
Irudiaren izenburua eta deskribapena: Neska gaztea zaldia bridetatik eusten. Neskaren ia 
figura osoa ikusten da eta zaldiaren burua eta lepoa. Emakumeak jantzi urdina darama eta 
lorez beteriko otzara. 
Data: 1923 Argazkilaria:Leo 
Datu teknikoak 
Argazki prozesua: Hiru geruzako prozesua. Errebelatutako gelatina. 

 Monokromoa Prozedura piktorikoa: Prozedura hezea. Tindagaiak. 
X Polikromoa 

Muntaia: Ez 
Irudiaren neurriak eta formatua: 13,7 x 
8,7cm, posta-txartela 

Muntaiaren neurriak:  

Kontserbazio egoera 
Egoera orokorra ona da. Azalera zikin dago eta ezkerreko aldean urratu handia du, irudian 
galerarik sortu ez duena. Orokorrean, beheko aldean zikinago dago, erabileraren ondorioz. 

Aurrealdea Atzealdea 

  
Narriadura orokorra 
1. Orbainak  2. Exfoliazioa 3. Irudiaren hutsartea 
4. Urratuak 5.  6.  
7.  8.  9.  
10.  11.  12.  
Oharrak: posta-txartela denez, atzealdea idatzita dago baita aurrealdea ere: mil felicidades 
dioena. 
Erabilitako argi mota: x Argi naturala X Argi fluoreszentea x Argi goria 
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4.3.2. Fitxetan bildutako informazioa 

 

Aztertutako argazki koloreztatuek dituzten narriadurak argazki-kopia arruntetan 

eta paper gaineko prozedura artistikoetan ematen diren narriaduren gehitzea 

dela esan genezake. Argazki-prozesu eta prozedura artistikoen arteko 

konbinaketa ugari daudenez argazki koloreztatuak aztertzerako orduan, 

bereizketa batzuk egin behar dira lehenik. Alde batetik, ezberdina da kolorea 

gardena edo opakoa izatea. Lehenak, argazki-irudia antzematen laguntzen du 

eta izan ditzakeen narriadurak ikus daitezke. Beste kasuan ordea, argazki-kopia 

estalita dagoenean paper gaineko lan arrunten erara aztertuko da, zilar-irudia 

ez baita ikusten.  

Nabarmenena da argazki-prozesuak identifikatzeko zailtasuna koloreak argazki 

estaltzen duenean ezin baita antzeman. Horrelakoetan, begi, belarri eta 

irudiaren koloreztatzeko alde zailenetan argazki-irudia suma daitekeela ikusi 

dugu, nahiz eta kasu guztietan ez den posible izan.  

Prozedura artistikoa identifikatzea ere oso zaila da inolako azterketa zientifikorik 

gabe argazki-irudiarekin batera hartzen duten itxura ez baita identifikatzeko 

erraza. Prozedura bakoitzaren ezagutzak nolabaiteko ideia batera heltzeko 

balio du baina fidagarritasunik gabe. Adibidez, akuarelaren kasuan, arabiar 

gomaren gehitzearekin, koloreek beste itxura jasotzen dute, akuarelak 

bereizten duen izaera gardenetik aldenduz. 

Jatorrizko argazkien kontserbazio egoerari dagokionez, denetarik dago. Batzuk 

oso egoera onean daude, zenbait kasutan ordea, geruza piktorikoek 

egonkortasun arazo larriak dituzte. Bata, prozedura lehorrez koloreztatuko 

hainbat kopiaren pigmentuak askatu edo nahastu egin dira eta duten 

pigmentu kantitatea dela-eta ukitu ezinak egiten dituena. Bigarrena, prozedura 

koipetsuen askatzea da, geruza finak eta hauskorrak direlako eta kopien 

gainazalean atxikidura arazoak dituztelako (jaso dituzten prestaketa edo 

beraien ezarengatik). 
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Ezberdintasun nabarmena dago formatu txikiko argazki eta handitutako 

argazkien arteko kontserbazio egoeran. Formatu handiko argazkiek, 

manipulazio arduragabeen ondorioz, tolesdurak, urratuak eta urradurak 

dituzte. Beraz, tamainak erabakigarri ematen du euskarriak dituen 

narriaduretan erreparatuz gero.  

Argazkiak kolorez eta beste zenbait material osagarriz estalirik egon arren, 

euskarriaren horitzea suma daiteke argazki-emultsio eta kolore geruzen zehar. 

Argazki-irudia sarritan ez da zonalde guztietatik loditasun berarekin estaltzen: 

begiak, belarriak etab. bertan nabari daiteke euskarria horiturik dagoen ala ez. 

Horitzeak euskarrian izan dezake jatorria baina baita argazkia prestatzeko 

erabili diren produktuetan ere. Aplikatutako materialek horitzeko joera badute 

eta gainera ez badira oso baldintza egokietan egon are larriagoa izango da 

aldaketa. 

Olioz margoturik dauden argazkien babes-geruzak horiturik daude. Zenbait 

kasutan begi bistakoa da babes-geruzaren presentzia baina beste zenbait 

kasutan irudien horitzearen jatorria ere izan daiteke nahiz eta ezin dugun 

antzeman. Goma lakazkoak diruditen zenbati babes-geruza antzeman ditugu 

eta material honen horitzeko joera handi- handia da. 

Bigarren mailako euskarriek oso kalitate txarrekoak direla ikus daiteke eta oso 

era traketsean itsatsirik daude horietako asko. Kasu batzuetan jatorrizkoak ez 

diren muntai berrietara moldatzeko tamaina eta formatuaren aldaketa 

axolagabeak jasan dituzte. Batzuetan zenbait marjina ebakita dituzte formatua 

guztiz desitxuratuz. Beste kasuetan, muntaiaren galerak euskarriaren 

deformazioa eragin du. 

Olioz pintaturik dauden argazki askok pintura-lanek dituzten narriadurak 

aurkezten dituzte: kolore geruzaren krakelatzea eta askatzea eta babes-

geruzaren horitzea. 

Kasu batzuetan prozedurak paperean narriadura eragin duela nabarmena da. 

Olioz pintaturik dauden kopiak paperaren azidotzea eragin dute. Egindako 
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azidotasunaren neurketak adierazten du orokorrean aztertutako argazkiek 

azidorantz joera dutela. 

Argazki-irudiaren narriadura arrunta desagertzea da. Ohikoa da zenbait 

elementu edo kolore gardenekin koloreztatutako kopiek hartzen duten itxura 

argazki-irudiaren zilar dentsitatea txikitzen denean. Batzuetan, desagertzear 

dagoen irudia koloreekin indartsuekin konbinatzen da eta argazkiaren 

irakurketa galtzen da.    

Argazki-irudia desagertzeaz gain prozedura piktorikoetan erabili izan diren 

materialen egonkortasuna ez da beti oso ona izan. Batez ere, pigmentu eta 

koloratzaile asko argiarekiko oso sentikorrak direnez kolore arrastoak baino ez 

direlako geratzen.  

 

 

 

4.4. EZTABAIDA 

 

Argazki koloreztatuek pairatzen dituzten narriadurak argazki kopien eta 

artelanek jasaten dituzten narriaduren moldaketa dela esan genezake. 

Narrieragileak ondo ezagutzen dira orain arte asko aztertu baitira, bai 

argazkien kontserbazioan bai prozedura piktorikoen kontserbazioan. Ikerketa 

honen helburua paper gaineko argazki koloreztatuen kontserbazio eta 

zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren aztertzea denez, lehen pausua 

sufritzen dituzten narriadurak aztertzea izan da. Abiapuntutzat papera eta 

argazki-emultsioen oinarrizko informazioa jaso dugu geruza piktorikoaren 

ezaugarriak ulertzeko. Bestetik, Arte tradizionaleko artelanen (akuarela, ikatz-ziri, 

olioak, etab) narrieragileak eta narriaduren gaineko ikerketa asko burutu 

direnez, datu horiek guztiak batu eta argazki originalen azterketaren bidez 

argazki koloreztatuek aurkezten dituzten narriadurak bildu ditugu.  
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Ikusi eta aztertutakoaren ondorioz, argazki koloreztatuek argazki izaera galdu ez 

arren, normalean oso argazki sotilak aukeratzen zirenez, egun kolorearen 

presentzia da nagusi lan hauetan. Horregatik, argazkiak izaten jarraitzen duten 

arren, paper gaineko artelanen narriadura arruntak jasaten dituzte, batez ere 

geruzaren krakelatzea, askatzea, hutsarteak, pigmentuen nahastea, pigmentu 

eta koloratzaileen koloregabetzea, etab.  

Azterketa honek guztiak agerian utzi du argazki hauen ezaugarri nagusietako 

bat: kolorearen presentziak argazki prozesua identifikazioa zailtzen duela 

zenbait kasutan. Batetik prozedura lehorrez burututa daudenak argazki-irudia 

nahiko estaltzen dute, baita olioz margoturik daudenak ere. Prozedura hezeak 

erabili izan direnean geruza gardenek eragozpen gutxiago jartzen dute.  

1. Erretratuen kasuan zenbait atal ukitu gabe uzteko joera dago: begiak, 

belarriak etab. bezalako aldeak, baita hondoak ere. Arrunta da figuren 

ertzak ondo bukatuta ez egotea eta bertan aukera izan dezakegu 

zenbait ezaugarri antzemateko. Eskuko mikroskopioaren laguntzaz gune 

horiek aztertuz zuntzak nabaritzen diren ala ez ikus dezakegu, adibidez. 

Edota barita geruzaren presentzia egiaztatu. 

2. Guztiz koloreztatuta dauden argazkiak argazkiak direla identifikatzea 

benetan ezinezkoa da. Batez ere, olio pintura erabili denean 

margotzeko. Horregatik, beste datu mota batzuk bilatu behar dira. 

Argazki-formatu batean eginda dagoen aztertu, argazkilariaren izena 

duen begiratu, non aurkitu den  aztertu (argazki-funts batean adibidez), 

margotu gabeko beste argazki bat existitzen den ala ez konprobatu, 

etab. 

Argazki koloreztatuen duten beste ezaugarri nagusia sarritan koloreak geruza-

babesle gisa jokatzen duela. Azterketaren ondorioz kolore gardenak dituzten 

argazkiek narriadura gehien jasan dituztenak direla ematen du, azken batean 

argazki-irudia agerian geratzen delako. Hala ere, gardenak izan arren agente 

kutsatzaile eta beste zenbait eragileren aurkako babesa eskaintzen dutela 

pentsa daiteke. 
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Orokorrean argazkiak muntaturik daudenez, euskarriaren egoera ikustea 

ezinezko da atzealdetik, dituzten muntaiak desegin gabe argazkien atzealdeak 

ezin direlako aztertu. Baina era berean, bigarren mailako muntaketa batek ere 

ez du behar bezalako kalitaterik eta euskarrian duten eragin kaltegarria begi-

bistakoa da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ATALA: ARGAZKI KOLOREZTATUAK ZAHARBERRITZEKO TRATAMENDUEN  
EGOKITASUNAREN AZTERKETA 
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5. ATALA. ARGAZKI KOLOREZTATUAK ZAHARBERRITZEKO 
PAPEREAN ERABILTZEN DIREN ZENBAIT KONTSERBAZIO-
ZAHARBERRITZE TRATAMENDUREN EGOKITASUNAREN 
AZTERKETA 
 

 

Hasierako sarreran aipatu dugun legez, tesi honen helburua argazki 

koloreztatuak zaharberritzeko paperean erabiltzen diren ohiko zenbait 

tratamenduren egokitasunaren azterketa da. Horretarako, aurreko ataletan 

argazki koloreztatuen gaineko bilaketa historiko eta materiala burutu dugu, 

ahalik eta irudi hauei gaineko informazio gehiena bildu ahal izateko. 

Argazki koloreztatuak zaharberritzeko tratamenduen egokitasuna aztertzeko 

probeten bidez, alde esperimentala garatu dugu hurrengo atalean. XIX. 

mendeko prozesuak eta materialak erreproduzitzen dituzten paper zerrenden 

bitartez papera zaharberritzeko erabiltzen diren tratamenduek argazki 

koloreztatuak kaltetzen dituzten ala ez aztertu dugu.  

Oraindik ere, zenbait zalantza sortzen du egin berri eta artifizialki zahartu diren 

probeten bidezko tratamenduen egokitasunaren ebaluaketak. Azken batean 

edozein materialen zahartze naturalean kontrola ezinezkoa da hainbat aldagai 

existitzen direlako (gordeta egon diren egoeran, material ezezagunen 

erabiltzea, etab) (Pork, 2000:27). Horregatik, probeten bidez aurrera eramaten 

diren ikerketak egin berri diren probetak ahalik eta egoera onenean 

daudenaren hipotesian oinarritzen dira. Beraz, probetak egoera onenean 

baldin badaude eta tratamenduek kaltetzen badituzte zaharkiturik dauden lan 
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originalak are gehiago kaltetuko dituzte, eta ondorioz baztertu egin beharko 

dira. Baina, emaitza txarrak ematen dituzten tratamenduak baztertzeaz gain, 

zeintzuk erabil daitezkeen berme osoz ikertzea da gure helburu nagusia. 

Horregatik, zahartze artifizialen bidez tratamenduen egonkortasuna ikertuko 

dugu, epe luzean argazki koloreztatuengan (geruza piktorikoarengan eta 

argazki-irudiarengan) zer nolako eragina duten aztertzeko.  

 

 

 

5.1.- HELBURUAK  

 

Argazki koloreztatuak zaharberritzeko egokiak diren tratamenduak aukeratzeko 

atal honek  hurrengo helburuak ditu:  

 Paperean erabiltzen diren zenbait tratamenduren egokitasuna aztertu 

eragin ditzaketen aldaketa kromatiko eta dentsitatearen neurketaren 

bidez. 

 Aukeratutako tratamenduen egonkortasuna aztertu zahartze artifizialen 

bidez, hautatutakoen erabilera bermatzeko. 
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5.2.- METODOLOGIA 

 

Egokitasunaren azterketa egiteko hurrengoa izango da jarraitutako 

metodologia:  

1. Paperean erabiltzen diren ohiko tratamenduen aukeratzea. Horretarako: 

o Paperean erabiltzen diren tratamenduen berrikusketa egingo da 

atalaren lehen zatian.  

o Argazki koloreztatuak zaharberritzeko oinarrizko tratamenduak 

aukeratuko dira. 

2. Argazki-prozesu eta prozedura piktorikoen aukeraketa, probeten bidez 

erreproduzitzeko. 

o Lehen eta bigarren ataletan bildutako informazioaz baliatuz, XIX. 

mendean eta XX. hasieran argazki-prozesu eta prozedura 

piktoriko esanguratsu eta erabilienak aukeratuko dira. 

3. Probeten elaborazioa: 

o Argazki-prozesuen erreprodukzioa. 

o Prozedura piktorikoen aplikazioa. 

4. Aukeratutako tratamenduen egokitasunaren azterketa: 

o Hautatutako tratamenduen aplikazio eta argazki-kopien 

dentsitatearen aldaketaren neurketaren bidez. 

o Hautatutako tratamenduen aplikazio eta koloreztatutako 

probeten kolorimetriaren neurketaren bidez.  

o Tratamenduen egonkortasunaren azterketa probetek jasandako 

aldaketa kromatiko eta dentsitatearen galeraren neurketaren 

bidez, zahartze artifizialen ondoren.  
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5.3.- KONTSERBAZIO-ZAHARBERRITZE TRATAMENDUEN BILKETA 
ETA EGOKITASUNAREN AZTERKETA 

 

 

Paperean erabiltzen diren kontserbazio-zaharberritze tratamenduak paperezko 

euskarri duten ia edozein lani aplika dakioke. Zaharberritzeko esku-hartzeak 

lanak zituen ezaugarri fisiko eta kimikoak berreskuratzea du helburu baina 

lanean eragin zuzena duten tratamenduek, itxura aldatu edota produktu 

berrien gehitzea suposatzen du: finkatzeak, garbiketak, ijezketak, 

berrintegrazioak, etab.  eta denek, gehiago edo gutxiago, lanaren osotasun 

fisikoa arriskuan jar dezakete.  

Dakigunez, kontserbazio-zaharberritzeko tratamenduek atzeragarritasuna, 

gehitutako material berrien egonkortasuna eta originalarekiko errespetuaren 

irizpideak jarraitu behar dituzte kontserbazioaren arlo guztietan, baita argazkien 

arloan ere. Horregatik zaharberritze-prozesu egoki batek hurrengo baldintzak 

bete beharko lituzke: 

− Gutxieneko esku-hartzea eta ahalik eta material berri gutxien gehitzea. 

− Kalitate oneko materialak erabiltzea. Gehitutako materialek zahartzean 

jatorrizko ezaugarriak eta itzulgarritasuna mantendu behar dituzte 

denboran zehar. 

Kontuan izan behar dugu zaharberritzaileek ardura izugarria dutela. Argazkien 

kasuan, nahiz eta negatiboak existitu, argazki-kopiak lan originalak dira, lan 

ordezka ezinak dira eta are gehiago argazki koloreztatuez ari garenean. 

Zaharberritzeko prozesuak lanarekiko errespetu osoa izan behar du. Horregatik, 

argazkien kontserbazioaren kasuan ezin da kopiaren itxura orokorra aldatuko 

duen tratamendurik aplikatu. Horregatik, egun tratamendu kimikoak (biratuak 

edota tonua indartzeko bainuak, etab. bezalako tratamenduak) gaitzesten 

dira. Faltsukeriatzat hartzen da, ez baita posible ezagutzea zein izan zen 
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kopiaren itxura prozesatu berritan, baliteke hasieratik kopiak prozesatze 

desegokia jasan izana-eta.   

Kontserbazio-zaharberritze tratamenduek narriatutako lana osatzen duten 

elementu guztiak egonkortu eta kontserbatu behar dituzte (bigarren mailako 

euskarriak, gutun-azal originalak, etab). Ez dira zertan ordezkatu ez baldin 

badute benetan argazkiaren osotasuna arriskuan jartzen. Horrelako kasuetan 

aparte gordeko dira. Bestalde, galdutako elementuak berrintegratuko dira beti 

ere lanaren ulermena (irudiaren galera) eta egonkortasun fisikoak (euskarriaren 

berrintegrazioa) eskatzen duenean.  

Kontserbazio-zaharberritze prozesuak hurrengo tratamenduak jarraitzen ditu: 

1. Identifikazioa 

2. Desinfekzioa-desintsekzioa 

3. Muntaiaren kentzea 

4. Garbiketa 

5. Azidotasunaren murrizketa 

6. Finkatzea 

7. Irudiaren berrintegrazioa 

 

Argazkien identifikazioa egin behar den lehen lana da. Tratamendu egokiak 

aukeratzeko ezinbestekoa da argazki-prozesua identifikatzea, tratamendua 

bera narriadura iturri izan ez dadin. Argazki koloreztatuei dagokienez, 

identifikazioa oso atal mamitsua da. Koloreztaturik egoteak asko zailtzen du 

argazki-prozesua identifikatzeko ataza, batez ere kolorea opakoa den 

kasuetan. Horregatik, aurrerago, 4.3.1. puntuan, zehatzago aztertuko dugu 

gaia. 

Argazkietako osagai organikoek eraso mikrobiologikoa edo intsektuena jasan 

ditzakete hezetasun eta tenperatura altuko inguruetan. Tradizionalki bakteria, 

onddo eta intsektuek eraso dituzten argazkiak bioziden eta intsektizidak erabiliz 

tratatu dira, soluzioan ala fumigazio bidez aplikaturik. Beste metodo batzuk ere 

existitzen dira: gamma izpiak, erradiazio ultramorea edota anoxia. Baina 
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biozidak eta intsektizidak argazkiak larriki narriatzen dituzte eta intsektuak 

akabatzeko baino ez dute balio, ez baitituzte eraso berriak saihesten. 

Argazki koloreztatuak eta orokorrean argazkiak, desinfektatu eta 

desintsektatzeko tratamenduen aurreko materialen portaeraren gaineko 

ikerketak ez dira ugariak eta orokorrean beraien erabilera gaitzesten da. Orain 

arte erabilitako produktuek (etileno oxidoa, formaldehido, fenolaren 

deribatuak eta erradiazioak) argazkiengan eragin ditzaketen ondorioak oso 

kaltegarriak izan daitezke. Eta egun, produktu horietako asko debekaturik 

daude herrialde askotako legedietan. Horregatik, kopiek dituzten erasoak 

gelditzeko eta hurrengoak ekiditeko ingurugiroko baldintzak aldatzea akzio 

eraginkorrena da, eta eraso aktiboak eskuila eta aspiradoreen bidez suntsi 

daitezke.  

Argazki kopien muntaia kentzeko paperaren kontserbazioan erabiltzen diren 

teknika berberak erabiltzen dira. Hala ere, bigarren mailako euskarriak 

argazkiaren parte gida kontsideratzen direnez egun ez dira onartzen 

tratamendu hauek. Argazki koloreztatuen kasuan oso ohikoa da muntaturik 

egotea, margotu baino lehen egiten zen eragiketa baitzen kopiak 

koloreztatzearen prozesu osoari euts ziezaion. Horregatik, kasuan kasu, gaitzetsi 

egiten da bigarren mailako euskarriak kentzea. Gainera euskarri horietako asko 

kopiaren historiaren lekuko dira eta haien kentzeak sor lezakeen kaltea 

euskarriak berak sortzen duena (kalitate txarreko materialak) baino okerragoa 

izango litzateke gehienetan (Hendriks, 1991a:294). Hala ere, beharrezkoa izan 

daiteke batzuetan eragiten duen narriadurarengatik. Edozein kasutan 

muntaiaren kentzea eragiketa arriskutsua da eta trebetasun handia eskatzen 

du.  

Behin ondorio posibleak ebaluatuta, muntaiaren kentzea hezetan edo 

lehorretan egin daiteke. Kontuan ere izan beharko da, bigarren mailako 

euskarria kontserbatu nahi den (berriz muntatzeko edo artxibatzeko) ala 

suntsituko den, muntaiaren kentze suntsitzailea burutuz (Barandiaran, 1997: 232). 
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Horretarako hurrengo ezaugarriak kontuan izan beharko dira: muntaian 

erabilitako itsasgarri mota (almidoia, arabiar goma eta almidoia, almidoia eta 

destrina, arabiar goma eta destrina), hidrosolubleak diren edota alkoholetan 

disolbaturiko erretxina; argazki-prozesua bera; bigarren mailako euskarria 

originala den ala aurretik kendu den; bigarren mailako euskarriaren eta 

argazkiaren egoera fisiko-kimikoa (hauskortasuna, horitze maila, azidotasuna, 

onddoen presentzia, etab) eta ukituen edo koloreztatzearen presentzia eta 

bere izaera (Yver, 1991:66).   

Metodo hezeak erabiliz gero, kopia ur destilatuan murgilduz, gore-tex mintza 

erabiliz (koloreztatuta edo oso narriaturiko kasuetan), xukapaper hezeen artean 

jarriz (uretan disolbagarriak diren materialak ez dituzten kasuetan) edo hezetze-

ganberaren bidez egin daiteke. Bigarren mailako euskarria kendu ondoren, 

kopiaren atzealdean metatutako itsasgarria metilzelulosa konpresa edo 

impacco-en bidez ken daiteke. 

Hezetasuna erabili ezin den kasuetan muntaia lehorrean ken daiteke. Tefloia, 

banbu, metal edo hezurrezko espatulen laguntzaz egin daiteke. Atzealdetik 

hasi eta pixkana bigarren mailako euskarria kentzen da. Metodo hau, 

normalean suntsitzailea izaten da.  

Muntaiaren itsastean erabili diren itsasgarriaren arabera, disolbatzaileak erabili 

beharko dira. Baina, argazki-irudiengan disolbatzaileek dituzten eragina 

oraindik gehiago aztertu behar den eremua da. Muntaiaren kentzea hezeetan 

aldiz, oso arriskutsua izan daiteke kopiaren egonkortasuna ezagutu gabe. 

Disolbatzaile bidezko desmuntaiarekin gauza bera gertatzen da, 

disolbatzailearekiko egonkortasuna ezagutu gabe ezin daitekeela ezer egin. 

Horretaz gain, zenbait kasutan, euskarriak izan ditzakeen konposatuen arabera 

edo itsasgarrien disolbagarritasunaren arabera kopia tinda daiteke. Horregatik, 

salbuespenetan baino ez da burutuko. 

Garbiketak oso tratamendu eztabaidatsuak izaten dira, Artearen arlo guztietan 

bezala. Argazki-kopien garbiketa oso konplexua izan daitekeenez aurrerago 

4.3.2. atalean sakonago landuko dugu.  
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Narriaduren atalean azidotasuna paperaren narrieragile kaltegarriena dela 

ikusi dugu. Azidotasunaren murrizketa tratamenduek euskarriaren azidotasuna 

murriztea dute helburu. Soluzio edo disoluzio indargetzaileen bidez pHa maila 

egokian eta egonkor mantentzeko erabiltzen dira.  

Disoluzio bidezko tratamenduek momentuan euskarriak duen azidotasuna 

murrizten du baina ez du azido berrien agertzea ekiditen. Horretarako disoluzio 

indargetzaileak daude, paperean erreserba alkalinoa uzten dutenak azido 

berrien formazioa saihestuz.  

Azidotasuna murrizteko metodo ugari daude, metodo urtsuak eta metodo ez-

urtsuak. Metodo urtsuek, zuntzak erlaxatu eta substantzia disolbagarrien 

mugimendua errazten dute. Murgiltze soilak pHa hobe dezake baina ez du 

botere indargetzailerik eta ez du erreserba alkalinorik uzten. Erabilitakoen 

artean, kaltzio hidroxidoa eta boraxa daude. Azidotasunaren murrizketa ez-

urtsuan erabilitako produktuen artean, adibidez, etanoletan disolbaturiko bario 

hidroxidoa dago. Baina azidotasunaren murrizketak zenbait materialen 

koloreengan aldaketak sor ditzakete (pigmentu, tindagai, etab.). Horregatik 

tratamendu honi ekiteak esku artean dugun materialen ezagutza exijitzen du, 

narriadura atzeraezinak ez sortarazteko. 

Azidotasuna murrizteko tratamenduetan erabiltzen diren zenbait produktuk 

eragin kaltegarriak dituzte geruza bakarreko irudietan, Barandiaranek bere 

tesian berretsi zuen bezala. Bestetik, argazki koloreztatuen kasuan, bigarren 

mailako euskarriaren presentziak (azidotasun iturri) eta geruza piktorikoaren 

izaera (olioak, gomak, etab.) tratamendua baztertzera eramaten gaituzte, 

guztiz bideragaitza delako azidotasunaren murriztea lanaren izaeraren aurka 

baitoa. Gainera, erreserba alkalinorik ere ez da batere gomendagarria kopien 

zaharberritzean, emultsio eta prozeduren aglutinatzaileak galtzen dituelako. 

Adibidez, albumina-kopien kasuan ezin da erreserba alkalinorik erabili baldintza 

alkalinoek albuminaren horitzea bizkortzen dutelako. Albuminak, beste material 

organikoekin batera, izaera azidoa duenez erreserba alkalinoa bere izaeraren 

aurka doa.   
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Finkatzea euskarriari, argazki emultsiori edo kolore-geruzari dagokion 

tratamendua da. Euskarriaren finkatzeak paperak galdutako sendotasuna 

berreskuratzeko helburua du zuntzak baturik mantentzen dituzten materialak 

erabiliz. Metodo bi jarrai daitezke: orokorra (aprestua eta laminazioa) eta 

puntuala (urratu eta ebakien itsastea eta hutsarteen berrintegrazioa). 

Burutzeko itsasgarriek P.A.T.-a (Photograhic Activity Test1) gainditu dutenak izan 

beharko dute, ur desionizatuaz prestaturiko metilzelulosa eta gari-almidoia, 

adibidez.  

Argazki-kopiak kiribilkaturik aurkitzea arrunta da: muntatu gabeko albuminen 

kiribildura, formatu handiko argazkien biltegiratze desegokia, kiribildurik 

daudenak oso biribilki itxi eta estuan; hezetasunak eragindako tentsioak bai 

argazkian baita bigarren mailako euskarrian ere. Horren ondorioz argazkiak 

lautzeko premia izaten da, euskarriaren finkatzea ere deritzona.  

Bestalde, aglutinatzailedun kopietan emultsioaren finkatzea beharrezkoa izan 

daiteke zenbait kasutan. Batzuetan, prozesatzearen akatsak, ingurugiroko 

baldintza txarrek edo onddo eta bakterien erasoak emultsioaren ahultzea eta 

barita geruzatik edo euskarritik askatzea eragiten dute. Horregatik, Pintura 

Kontsebazioan bezala, itsasgarri baten laguntzaz, geruzen arteko itsastea edo 

kohesioa lortzeko finkatzea burutzen da. Emultsioaren finkatzea euskarri eta 

aglutinatzaile geruzaren arteko kohesioa hobetzeko itsasgarri bat aplikatzen 

da. Askatutako argazki-kopien emultsioa finkatzeko argazki-kalitatea duen 

gelatinazko soluzioa prestatu eta giro-tenperaturan alkoholez diluiturik 

aplikatzea da metodo arruntena (Norris,1992:362).  

Finkatzeko gomendatzen diren itsasgarrien artean: almidoia, metilzelulosa (ura 

edo etanolarekin disolbaturik), erretxina akrilikoak eta dispertsio akrilikoak 

daude. Bata edo bestearen aukera argazki-kopiaren materialekiko 

bateragarritasunaren arabera izango da. Hala ere, horietako askok, 

desabantaila nabariak dituzte: erretxina akrilikoak ez dira egokiak kolodioi-

                                             
1 P.A.T. (Photograhic Activity Test) argazkiak biltegiratzeko materialen kalitatea aztertzen duen 
estandarra da (ISO Standard 18916). Image Permanence Institute-k (IPI) garatu zuen argazki-
irudiak eta biltegiratzeko materialen arteko elkarrekintza aztertzeko. 
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kopien kasuan, dispertsioa akrilikoek 8-9 bitartekoa pH-a dute eta arazoak 

eragin ditzake aglutinatzaile proteinikoetan. Bestetik, itsasgarriaren lehortzeak 

emultsioaren txikiagotzea eragin dezake gelatinaren kasuan. Gelatina-

emultsioak kontrolatzea oso zaila da urarekiko oso erreaktiboak direlako (Norris, 

1992:362). 

Argazki koloreztatuen kasuan, kolore geruzaren finkatzearen beharra egon 

daiteke. Geruza piktorikoaren finkatzea Pinturaren kontserbazioan asko garatu 

den gaia da. Egun itsasgarri eta teknika ugari existitzen dira baina argazki 

koloreztatuen geruza piktorikoa finkatzeko egokiak diren  ala ez oraindik aztertu 

gabe dagoen gaia da.  

Koloreztatutako argazki-prozesuak askotarikoak diren heinean izaera 

ezberdineko prozedura artistikoak ere erabili ziren. Horregatik, koloreztatzearen 

arabera, geruza piktorikoak beharrezkoa izan dezakeen finkatze eta itsasgarri 

mota oso ezberdina izango da.  

Prozedura lehorren kasuan pigmentu hautsak euskarrira eustea da finkatzearen 

helburua. Azken batean, aplikatu ziren lehen momentutik finkatzaileak erabili 

ziren (askotan) helburu berarekin. Hala ere, finkatzeko produktuek duten 

eragozpenik handiena pigmentu hautsen akabera leun eta belusatua 

galarazten dutela da. Horregatik, oso gutxi eta neurriz erabili behar dira. 

Orokorrean, disolbatzaileren batean disolbaturiko erretxinak erabiltzen dira 

(adibidez, xilenoan disolbaturiko Paraloid B-72 % 5ean). Finkatzeko prozesuak 

kontu handia eskatzen du koloreak ilundu ez daitezen eta irudiaren argi altuak 

papera zeharrargitsua bilakatu ez daitezen.  

Prozedura hezeez koloreztatutako argazkien kasuan, ez da arrunta kolorearen 

krakelatzea edo askatzea ematea. Hala ere, arabiar goma edo beste zenbait 

osagai koloreari gehitzeak krakelatzeak sortu eta askatzearen arriskua 

areagotzen dituzte.  

Prozedura koipetsuetan are arruntago egiten da kolore geruzaren askatzea 

edota krakelatzea. Pintura-lanetan geruza piktorikoaren finkatzea itsasgarrien 

bidez burutzen da itsasgarritasun eta kohesio galduak berreskura ditzan. 
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Itsasgarria pinturaren zirrikituetatik filtratzen da galtzeko arriskuan dauden 

guneak itsats daitezen. Tratamendu honetan erabiltzen diren itsasgarriak puntu 

zehatzetan edo orokorrean aplika daitezke. Produktua itsatsi behar diren bi 

azaleren artean ematen da, ahalik eta gutxieneko kantitate erabiliz. Horretaz 

guztiaz gain, kontuan izan beharreko ezaugarria produktuak duen 

barneratzeko gaitasuna da, bestela geruza piktorikoa zeharkatu eta emultsioa 

eta euskarria bustiko du-eta. 

Irudiaren berrintegrazioa lan originalak galdu duen irakurketa berreskuratzeko 

burutzen den tratamendua da. Argazkiak dokumentu historikoak izateaz gain, 

artelanak izaten dira sarritan, eta are gehiago argazki koloreztatuen kasuan, 

askoren helburua lan artistikoak sortzea baitzen. Horregatik, horrelako kasuetan, 

hutsarteek pintura-lanetan bezala, irudiaren pertzepzioan eragiten dute. 

Hortaz, pintura arloan jarraitzen diren irizpideetara jo daiteke, hutsarteen 

interpretazio kritiko eta lanaren egitura formalaren azterketa burutuz. 

Hutsarteek lanaren irakurketan nola eragiten duten eta nolako nahastea 

sortzen duen aztertzeko: kokalekua, hedatzea eta hutsartearen izaera 

(Marijnissen-en hutsarteen sailkapena) analizatuz.  

Irudiaren berrintegrazioaz 4.3.3. atalean sakonago arituko gara. 

Ikerketa honetan ez ditugu zaharberritzeko tratamendu guztiak aztertuko 

ikerketa honen mugak gainditzen dituelako (muntaiaren kentzea, 

azidotasunaren murriztea, etab.). Beraz, ikerketa honen helburua argazki 

koloreztatuak zaharberritzeko tratamenduen egokitasuna aztertzea denez, 

beraiengan eragin kaltegarrienak eragin ditzaketen tratamenduak ikertuko 

ditugu. Horregatik zerrendatutako tratamendu asko ikerketa honetarako 

alboratu ditugu beste batean ikertzeko. Argazki koloreztatuen multzoak argazki 

mota ugari biltzen dituenez bere baitan (argazki-prozesu ezberdinak, prozedura 

artistiko ezberdinak, formatu eta muntai ezberdinak), burutu berri dugun 

tratamenduen berrikusketa honetan, argazki koloreztatuen beharrizan eta 

ezaugarrietan zentratuz, identifikazioa, garbiketa eta irudiaren berrintegrazioa 

hautatu ditugu argazki koloreztatuen berariazko tratamenduak bezala. Horren 

ondorioz, jarraian sakonago landuko ditugu.  
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5.3.1.- Identifikazioa  

 

Edozein tratamendu aplikatu aurretik argazki-prozesua identifikatzea 

ezinbestekoa da, tratamendu berberak eragin suntsitzailea izan baitezakeelako 

prozesu ezberdinengan. Argazkien egitura konplexuak material eta prozesuen 

ezagutza sakona eskatzen du: prozesatzean erabilitako material, euskarri eta 

argazki-irudia eratzen duten substantzi, aglutinatzaile, akabera metodo eta 

gainazaleko estalduren konbinazioa, denborarekin sufritzen dituzten aldaketak 

ezagutzea exijitzen du.  

Argazki koloreztatuek zailtasun handigoa aurkezten dute identifikatzeko 

orduan, geruza piktorikoak konplexutasun materiala areagotzen duelako.  

Argazki-prozesuak identifikatzea lan zaila suerta daiteke kasu batzuetan. 

Adibidez, belzte zuzeneko kopien kasuan, oso zailak baitira beraien artean 

bereizten, produzitu ziren kantitatea eta beraien arteko antzekotasuna dela-

eta. Horretaz gain, argazki-kopiak erreprodukzio fotomekanikoengandik ere 

bereiztu behar dira, askotan oso itxura antzekoa dutelako eta beraien 

zaharberritzeko tratamendua guztiz ezberdina delako.  

Identifikazioa burutzeko teknika asko erabil daitezke argazki-prozesuak eta 

gainazaleko estaldura materialak antzemateko. Oso garrantzitsua da jakitea 

zein argazki-prozesuren aurrean aurkitzen garen eta zein prozedura artistiko 

den, zaharberritzeko  irizpidea oso ezberdina izango delako. 

 

 

5.3.1.1.- Identifikazio sistemak 

 

Argazkiak identifikatzekorako orduan, oinarrizko azterketa mota bi daude: 

bata, begi hutsezko behaketa da, eta bestea, handitze sistemen laguntzaz 

baliatzea da.  
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Bestalde, egun beste identifikazio sistema aurreratuagoak daude. Azterketa 

tekniken laguntzaz (are eta arruntagoa bilakatzen ari dena), kopien osagarriak 

identifika daitezke argazki-prozesuen datu zehatzagoak eskainiz. Existitzen diren 

tekniken artean, analisi puntualen bidez materialen konposizio eta egitura azter 

ditzakegu. Batzuek, laginketa behar dute baina besteak aldiz, kopiaren 

gainazalean egin daitezke, laginketarik gabe.  

Begi hutsezko behaketaren bidez argazki-kopiaren datu ikonografikoak biltzen 

dira, dataziorako datu garrantzitsuak direnak; argazkilariaren izena eta beste 

zenbait idatzitako datu ere erregistratzen dira; muntaia eta azaleko itxuraren 

gaineko informazioa biltzen da: tonua, ehundura, distira, etab.  

Argazki koloreztatuen kasuan, begi hutsezko behaketak prozedura 

piktorikoaren gaineko datuak ere eskaintzen ditu: izaera iharra ala koipetsua 

den, pigmentu hautsak ala kolore geruza eraturik dagoen, argazki-irudia 

estalirik dagoen edo geruza gardenak diren, etab.  

Behaketa egokia egiteko argi nahikoa izan behar dugu kopiaren ñabardura 

guztiez ohartzeko, koloreen pertzepzioaz gain. Horretarako, argi naturala da 

gomendagarriena, baina, fluoreszentea edo tungsteno argia ere erabil daiteke 

naturalaren faltan.  

Argazki-kopien beste zenbait datu biltzeko, gainazaleko estalduren presentzia 

bezala, argi ultramorea ere erabiltzen da. Kopiak gainetik aplikaturik duen 

materialaren arabera eta bere zahartze mailaren arabera (material naturalen 

kasuan) fluoreszentzia nabarituko da,  zahartzearen arabera indartsuagoa 

izango dena. Hala ere, ez da ahaztu behar izpi-ultramoreen eragin kaltegarria 

eta horregatik bere erabilera oso mugatua izan behar duenik.  

Infragorri errefletografia (IRR) ere erabili izan da gainazaleko geruzen 

detekzioan, zenbait geruzek argazki-irudia iluntzen dutelako zenbait kasutan.  
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5.1. irudia: Begi hutsez argazkien azterketan eskuratzen diren datuak 
hurrengoak dira: ikonografia, idatzitako testuak, sinadurak eta datak 
(xehetasunean ikus daitekeena), argazkilariaren datuak, aparteko 
materialen presentzia, muntaia, etab. 

 

Aparatu optikoen bidezko behaketan oinarrizko aparatuak dira eskuko lupa 

(x10) eta potentzia txikiko estereomikroskopioa. Lupak argazki-kopiak (tonu 

jarraia) eta erreprodukzio fotomekanikoak (izaera ezberdineko tramak) 

bereizteko erabiltzen dira. Emultsioaren presentzia antzemateko ere balio dute.  

Mikroskopiaren bidez luparekin antzeman ezin diren ezaugarriak ikus daitezke: 

zuntzak, ehundura, pigmentuak, barita geruza, etab. Handitze erabilienak x20 - 

x30 bitartekoak izaten dira. 
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5.2. irudia: Aparatu optikoen 
bidezko behaketan argazki-
prozesuaren datuak aztertzen 
dira. Adibidez, xehetasun 
honetan  zuntzak eta koloreak 
ikus daitezke. 

 

Argazkien identifikazioan aztertzen den lehen ezaugarria, kopiak zenbat geruza 

dituen da. Horregatik, Northeast Document Conservation Center-rak egindako 

taulara joz gero ikusiko ditugu kasu bakoitzean kontuan izan beharreko 

ezaugarriak: 

 
5.1. taula: Paper gaineko argazkien geruzen araberako sailkapena. 

 
Euskarria Prozesua 

Gatz-kopiak 
Platinotipoak 
Paladiotipoak 

 
 
Geruza bakarreko egitura 

Zianotipoak (kopia urdinak) 
Albumina-kopiak Geruzadun papera 

(bi geruzatako egitura) Ikatz-kopiak 
Kolodioi-kopia 
POP gelatina-kopiak (zilar kloruroa) 

Geruzadun papera 
(hiru geruzatako egitura) 

DOP gelatina-kopia (zilar bromuroa) 

 

Azterketa teknikak 

Begi hutsezko behaketa eta aparatu optikoen bidezko behaketaren ondoren, 

beste zenbait teknika existitzen dira argazkien identifikazioan. Teknika 

mikroskopikoen artean, argi islatuaren laguntzaz filtro eta eremu ezberdinak 

aplikatuz gainazaleko informazioa biltzen da. Laginketaren bidez, laginen 

estratigrafiak eta zeharkako ebakidurak egiten dira eta argi islatu, transmititu 

eta ultramorearen bidez geruzen informazioa eskura daiteke.  
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Argazkiak eta haien materialak aztertzeko beste metodoen artean, osagaiak 

aztertzeko X izpien fluoreszentzia (XRF) eta ekortze-mikroskopio elektronikoa - 

energia barreiakor espektometria (scanning electron micrscopy- energy 

dispersive spectometry, SEM-EDS) argazki-irudien elementu inorganikoak 

identifikatzeko hoberenak dira. Lehenak, ez du laginketarik behar baina 

bigarrenak aldiz ezinbesteko du.  

Osagai organikoen identifikazioan (emultsioaren aglutinatzaileak, geruza 

piktorikoarenak, gainazaleko estaldurenak, etab.) esprektroskopia infragorria 

(IR) erabiltzen da sarritan. Teknika honen bidez, substantzien talde funtzionalak 

identifikatzen dira (olioak, proteinak, erretxinak, karbohidratoak eta argizariak) 

baina osagaien narriadura maila handia denean, identifikatzeko espektroen 

ñabardurak nahasirik ager daitezke eta ñabardura horien galera datu batzuen 

nahasketa eragin ahal du, adibidez gomak zein landaretik eratorritakoak diren 

zehazten diren datuak. Hala ere, azken batean talde funtzionala identifikatzea 

nahikoa izango da kontserbazio neurriak eta tratamendu egokiak aukeratzeko. 

Esprektroskopia infragorriaren barnean Fourier-en transformatu bidezko 

espektroskopia infragorria (FTIR) dugu. Laginketarik gabe, kopiaren azaleraren 

gainean 10 mikrako tamainako puntua baino ez harturik talde funtzionalak 

aztertzeko gai den teknika da (McGlinchey, Maines, 2005:36-41). 

Azterketa teknika gehiago existitzen dira baina azken hauek dira erabilienak 

eta baliagarrienak. Geruzen antzemate hutsa nahikoa ez denean eta argazki-

prozesuak ondo identifikatu behar direnean teknika hauengana jo beharko da.  
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5.3.1.2.- Argazki koloreztatuen osagaien identifikazioa 

 

Argazki-prozesuak identifikatzearen ataza osatzen dituzten materialen 

konplexutasunaren araberakoa izango da. Ezagutzen diren prozesu orokorrez 

gain, sasoian sasoiko bariazio edota beste materialen erabiltzeak helburua 

asko zailtzen du sarritan. Horretaz gain, materialen narriadura mailak, 

materialen egoera eta itxura asko alda dezakete eta haien antzematea oso 

zaila suerta daiteke.  

Argazki koloreztatuen kasuan, geruza osagarrien presentzia arrunta izaten da. 

Argazki-irudia eta kopiaren gainazaleko akabera aldatzen dute eta koloreak 

alde eta ezaugarri asko ezkutatzen ditu beste batzuk agerian uzten dituzten 

bitartean. Esandakoaren adibide gisa, kopia askok zilar-irudiaren dentsitatearen 

galeraren ondorioz, koloreztaturik dauden elementuak areagotzen ditu, 

argazki-irudiaren narriadura agerian utziz. Besteetan, aldiz, nahiz eta kopia 

kalitateko lana ez izan ezta argazki-irudi zehaztua ere, koloreak gabeziak estali 

edo disimulatzen laguntzen du eta irudiaren pertzepzioa aldatzen du.  

Argazki koloreztatuen osagaien identifikazioan, bigarren atalean aztertzen 

genuenez, elementu nagusiak izango dira: euskarria, argazki-irudia, 

aglutinatzailea eta geruza osagarriak (baita koloreztatzea ere).  

- Euskarria papera izango da. Bere identifikazioak ez luke inolako arazorik 

eragin behar.  

- Argazki-irudia eratzen duten materialak zilarra, pigmentuak edo  beste 

gatz metalikoak izango dira. Argazki koloreztatuen kasuan zilar-irudiak 

izango dira aurkituko ditugunak. Belzte zuzeneko kopiek tonu marroi-

gorrixka edo more-gorriak izango dituzte eta errebelatutako kopiek tonu 

grisagoak izango dituzte.  

- Aglutinatzailea ez da beti agertuko argazki-prozesuetan. Bere gabeziak, 

geruza bakarreko prozesuetara mugatzen dute identifikazioa. Distira 

gabeko kopiak izango dira argazki-irudia zuntzen artean atxikirik 
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dagoelako. Aglutinatzailerik baldin badago, baina paper zuntzak ikus 

badaitezke, bi geruzako kopia izango dira (albumina-kopiak edo ikatz-

kopiak) eta zuntzak ez badira ikusten, hiru geruzako kopia izango da. 

Kasu honetan aukera zabalagoa da: kolodioi-kopiak, POP gelatina-

kopiak (zilar kloruroa) eta DOP gelatina-kopiak  (zilar bromuroa edo 

kloruro). 

- Geruza osagarriak euskarria prestatzeko, isolatzeko, babesteko eta 

edertzeko helburuarekin erabiltzen ziren materialak dira. Alde batetik, 

barita aurkitzen dugu, euskarria eta emultsioaren artean aurki 

dezakegun geruza dena, zuntzak estaliz eta oinarri zuria eskainiz. 

Identifikatzeko erraza da. 

Koloreztatutako argazkietan oraindik nabarmenagoak dira aparteko 

materialen presentzia. Eta baliteke ere babes-geruzarik aurkitzea. 

Argazki koloreztatuek duten zailtasunik handiena da kasu askotan kolore 

geruzaren presentziak begi hutsezko eta aparatu optikoen bidezko  

behaketa oztopatzen dutela. Prozedura artistikoaren arabera 

(pigmentuak, akuarelak edo olio-pintura) eta argazki-kopiaren estaltze 

mailaren arabera argazki-irudia estali edo osagaiak desitxuratzen 

dituzte. Horrelako kasuetan zenbait ezaugarri arretaz behatu beharko 

dira: 

- Argazki-irudien alde konplexuenak sarritan ia koloreztatu gabe 

daude oso zailak direlako ondo egiten. Adibidez, handitutako 

erretratuetan begiak eta belarriak oso ukitu txikiak edo lausodura 

xumeak baino ez dituzte izaten. Txarteletan eskuak eta oinak ere oso 

zailak dira eta ondo estali gabeko xehetasunak erraz aurki daitezke. 

- Erretratuak sarritan vignette formatuan egiten zirenez hondoa 

koloreztatu gabe uzten zuten. Horrelako kasuetan, paperak baritarik 

duen azter daiteke.  

- Irudiaren hutsarteek eratzen dituzten mugako ertzek ere zenbait 

informazio eskain dezakete (baritaren presentzia, argazki-irudiaren 
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tonuaren hurbiltzea edota argazki-irudia bera ikus daiteke pintura 

geruza askatu den aldeetan).  

Koloreztatzea burutu den pigmentu eta prozedura artistikoak 

identifikatzea ere oso garrantzitsua da .  

• Prozedura lehorrak edozein marrazki edo azalerari eskaintzen 

dioten itxura guztiz bereizgarria da. Hala ere, pigmentuak 

azaleran eusteko emandako finkatzaileak bereizgarri egiten 

dituen izaera alda dezakete hein handi batean.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.3. irudia: Pastelaz 
koloreztatutako argazki-kopiaren 
xehetasuna.  

 

• Prozedura hezeez koloreztaturik dauden argazkiek kolore 

gardenak dituzte, lausodurek argazki-irudiaren gainean aplikaturik 

baitaude, irudia estali gabe. Akuarelak, edo tindagaiak, 

bereizteko lehen pausua itxura bera da. Tindagaiek kolore oso 

indartsuak eta biziak egozten diote argazkiari. Akuarelek, aldiz, 

akabera leunago dute eta aparatu optikoen laguntzaz 

pigmentuak oso erraz antzeman daitezke. Zehaztu beharra dago, 

akuarelen kasuan, erabiltzen ziren agente hezegarri eta aparteko 

aglutinatzaileen erabilerak, arestian aipatutako akaberen 

aldaketak eragiten dituztela, adibidez, geruza lodiagoak eratzea.  

Txinatar tinta asko erabili izan da jantzi ilunen itzalak eta 

xehetasunak nabarmentzeko. Alde horietan, jasotzen duen 

akabera beltz ilun bizi bereizgarria da. 
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5.3. irudia: Akuarelaz koloreztatutako albumina-
kopiaren xehetasuna. 

 

• Prozedura koipetsuen kasuan, bereizgarri egiten du olio-pinturak 

hartzen duen distira eta koloreen indarra. Hala ere, emultsio 

gabeko paperek edo xurgatzea ekiditeko emandako prestaketa 

eskasek, paperak olioa xurgatzea ez dute ekiditen eta akabera 

matea eragin dezakete zenbait kasutan.  

Koloreztatzea, lausodura gardenen bidez edo kolore opakoen 

bidez eginda egon daiteke. Ohikoa da ehundura sortzeko 

enpasteak jantzi eta bitxietan izatea. Teknikaren arabera, argazki-

irudiaren antzematea egongo da. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. irudia: Olioz koloreztatutako 
posta-txartelaren jantzien 
xehetasuna. Zuri berunez egindako 
enpasteak. 
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Olio-pinturetan ohitura den bezala olioz koloreztatutako argazkiek babes-

geruza izaten dute sarritan. Bernizek eta beste zenbait materialek distira 

areagotzen dute eta koloreen bizitasuna indartu. Baina bernizaren 

zahartzearen ondorioz horitu eta azken itxura apal dezakete, argazki-irudiaren 

antzematea are gehiago oztopatuz. 

Laburbilduz, zaharberritzeko edozein tratamendu aplikatu aurretik argazki-

prozesuak eta prozedura piktorikoak identifikatu behar dira. Argazki 

koloreztatuen kasuan oinarrizko bideak erabiliz (begi hutsezko behaketa eta 

luparen laguntza) ez da beti argazki-irudiaren identifikazioa lortuko. Horregatik, 

egun existitzen diren azterketa tekniketara jo beharko da. Gainera argazkien 

osagaiak aztertzeko laginketarik egin gabe zenbait teknika ezagutzen dira. 

Alabaina, azaleko teknikak direnez, muturreko kasuetan laginketara jo beharko 

da, azterketa suntsitzaileak burutuz.  

 

 

5.3.2.- Garbiketa 

 

Argazki-kopien berezko ezegonkortasunak, duten egitura fisiko-kimiko 

konplexuaren ondorioz, oso sentikor egiten ditu edozein erasotara. Horregatik, 

garbiketa kopien egoera egonkortzeko tratamendu saihestu ezina bilakatzen 

da.  

Garbiketa tratamenduen helburua argazkiaren itxura originala urardotzen 

duten zikinkeri eta gehitutako materialak kentzea da. Garbiketa metodoa 

hautatzea bi faktoreen menpe dago: bata, orbainaren izaera eta bestea, 

orbainen hedapena. Horren arabera, garbiketa mekanikoa, garbiketa urtsua 

edota disolbatzaile bidezko garbiketa burutuko da.   
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5.3.2.1.- Garbiketa mekanikoa 

 

Garbiketa mekanikoa lehorrean egiten den eragiketa da eta gainazaleko 

hautsa eta partikulak kentzeko burutzen da.  

Lehen pausua brotxa leun batez gainazala garbitzea da. Hurrengo pausua, 

borragoma erabiltzea da. Argazki-kopiaren ehunduraren arabera, zikinkeria eta 

gomaren hondarrak gainazalean meta daitezke (adibidez albumina-geruzaren 

krakelatuen artean). Horregatik, kontu handiz burutu behar da.  

Hendriks-en arabera borragomak (pastilla-gomak edo hautsak, Scum-X 

bezalakoak) bigarren mailako euskarriak garbitzeko baino ez zirela erabili behar 

(Hendriks; 1991:291). 

Bestetik, kontuan izan behar da emultsiorik gabeko kopiak garbitzean, presio 

gehiegi eginez gero, argazki-irudia urra daitekeela, zuntzak altxatu eta zilar-

irudia gutxitu. Emultsiodun kopietan borragomek gainazaleko distira alda 

dezakete edota emultsio bera askarazi. Beraz, gomen erabilera eragiketa 

arriskutsua da. 

Borragomen konposatuak ezagutzea garrantzitsua da argazkiak garbitzeko 

kasuan. Datu gutxi izaten dira baina askok sufrea dute. 1991ean Canadian 

Conservation Institute-ko Analitical Research Service-k argitaratu gabeko 

ikerketa batean borragomek PVC, kautxua, binilo edo olio-begetal 

bulkanizatuak dituztela aipatzen zen, zeinei plastifikatzaileak eta pigmentuak 

gehitzen zaizkien sarritan, ehundura, kolore edo urratzeko gaitasuna 

areagotzeko. Argazkien esku-hartzean pigmentu urragarriak (silikatoak, 

ezabatzeko zakutxoak), sufrea eta oso itsasgarriak diren gomak (oratzeko 

gomak) gaitzetsi behar dira (Barandiaran, 1997:238).  

Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques-en  

Grosso-k 1996an egindako ikerketan beste zenbait goma gehiago aztertu 

zituen. Bertan Pentel Eraser ZF11, Staedtler Mars Plastic, Art Gum Dalbe, Rotring 

Rapid Eraser B20, Art´Kol GC1, Mallat Architecte eta Pane Maimeri art. 1226 
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aztertu ziren. Gomei egindako konposaketaren azterketan zazpitik bostek 

kloroa zuten, lauk sufrea eta batek baino ez zuen PATa gainditzen. Azkenean 

batek ere ez zituen azterketa guztiak gainditu. Ikerketaren helburua 

borragomez burutako garbiketa mekanikoak ondorio kaltegarriak izan 

ditzakeela ohartzea zuen helburu (Grosso, 1996:10).  

Egun pastilla gomen artean Staedtler Mars Plastic, Faber Castell Magic Rub eta 

Art-Gum-a gomendatzen dira. Hautsean dauden borragomen artean: Skum-X-

a. Borragomak produktu komertzialak dira eta haien konposaketak aldaketa 

etengabeak jasan ditzake. Horregatik, momentuan momentuko ikerketak egin 

beharko lirateke borragomaren efektu kaltegarria aurreikusteko. Badakigu, 

orain arte burututako ikerketen ondorioz, borragomarekin ezabatzen den 

azalera oro goma zuntzen artean hondarrak geratzen direla, nahiz eta bukatu 

ondoren sakonki eskuilatu. Horregatik sarritan mikroskopiopean burutu behar 

den lana izaten da. 

Argazki koloreztatuen kasuan, prozedura artistikoaren arabera ezingo da 

garbiketa mekanikorik burutu. Prozedura lehorrez (ikatz-ziri, grafito, argizari, 

pastel, klarion eta conté-z) koloreztaturiko argazkiak ezin dira eskuilatu, 

ezabatu, kolpatu ezta igurtzi ere.  

Prozedura artistiko hezeen kasuan, akuarela-pinturetan pigmentuek 

aglutinatzaile gutxi dutenez, borragoma bidezko garbiketari eusteko gaitasun 

nahikorik ez dute. Horregatik, akuarelen borragoma bidezko garbiketa 

mekanikoa zeharo baztertzen da.  

Aurreko bi kasuetan ez bezala, olio-pinturen borragoma bidezko garbiketa 

mekanikoa posible da. Oso erabilgarriak dira Pinturaren kontserbazioan tenple 

eta urarekiko sentikorrak diren geruzak garbitzeko. Olioaren kasuan, ehundura 

duten pintura geruzen garbiketa mekanikoa brotxa leunaren bidez baino ezin 

daiteke egin. Olio-pinturetan aldiz, goma-pastillak eta goma-hautsak erabil 

daitezke gainazaleko zikinkeria kentzeko. Baina hautsean erabili ahal izateko 

pintura geruza oso ondo itsatsita egon behar du, arrakala edo krakelaturik 
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gabe, edota beste edozein zirrikiturik gabe goma hondarrak edo hautsa bera 

bertan harrapaturik gera ez dadin (Villarquide, 2005:168). 

 

 

5.3.2.2.- Disolbatzaile bidezko garbiketa 

 

Argazki-kopiek, beste paper gaineko lanek bezala, era mekanikoan kendu ezin 

diren orbain eta substantziak dituzte disolbatzaile bidez ken daitezkeenak. 

Disolbatzailearen aukeraketa dituen ezaugarrien araberakoa izango da: 

barneratzea, hegazkortasuna edo atxikitze eta disoluzio ahalmenaren 

araberakoa. Bestalde, disolbatzailearen aplikazioa hisopo, impacco, bainu edo 

zurrupatze-mahaiaren bidez egin daiteke. Zinta itsasgarriek eragiten dituzten 

orbainak kentzeko bide bakarra disolbatzaileen erabilera izaten da. 

Argazki-kopien gainazaleko geruza narriatuen garbiketa ohikoa izaten da 

estaldurak haien ezaugarri fisiko, optiko eta kimikoak galtzen dituztenean. 

Metodo ugari daude geruza hauek kentzeko. Batzuetan geruza osagarriaren 

zenbait narrio (urratu edo krakelatuak bezala) urak eta etanolak berregin 

ditzakete, baina ez da ohikoena izaten. Orokorrean, kontu handia eskatzen du 

disolbatzaileen aplikazioak, oso erraz gerta litekeelako gainazaleko geruza 

disolbatu eta argazki-kopian atxikitzea ilunduz edo orbainak eginez. Gainera, 

barita geruzak edo euskarriak disolbatzaileak disolbatu duen produktua xurga 

dezakete tindatuz.  

Itsasgarri hondarrak kentzeko disolbatzaileen aplikazio lokalen bidez burutzen 

da. Baina disolbatzailearen aukeraketa oso delikatua da. Disolbatzailearen 

efektua aztertu beharra dago, bai argazki-irudian baita aglutinatzailean ere. 

Gainera, euskarriak izan ditzakeen gehitutako produktuak ere kontuan hartu 

behar dira, disolba ditzakeelako orbain berriak eraginez.  

Argazkien kontserbazioan orain arte burutako aurrerakuntzek azetona eta 

etanolez egindako bainuak kontuz egin behar direla erakutsi dute. 
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Disolbatzaileek behin betiko orbainak eragin ditzakete, zikinkeria 

aglutinatzailearen geruzan gehiago atxiki dezakete, etanolak gelatina  eta 

albumina deshidrata ditzake eta albumina geruzetan arrakala eta krakelatuak 

areagotu ditzakete. Aldiz, disolbatzaile-gelak albuminaren  krakelatuak 

garbitzeko gomendagarriagoa da.  

Gelatinobromuroen gaineko 2001eko ikerketa batean argazkiak 

zaharberritzeko tratamenduetan erabiltzen diren disolbatzaileen efektua 

aztertu zuten. Oraindik, disolbatzaileek argazki-elementuengan duten eragina 

ez da ezagutzen. Horregatik,  Centre de Recherches sur la Conservation des 

Documents Graphiques-en egindako ikerketa honetan, argazki-zilarrean 

disolbatzaileek eragin lezaketen oxido-erredukzioa aztertu zuten. Horretarako 

14 disolbatzaile aukeratu zituzten, baita disolbatzaile nahasketak ere. Bi 

motatako test erabili zituzten, batetik baporeen erasoen menpe jarriz eta 

murgilduz bestetik. Ikertu zituzten disolbatzaileen artean azetona, etilo 

azetatoa, tikloroetilenoa, tolueno, xilenoa eta ziklohexanoa, zilarrarengan ez 

zuela eragin kaltegarririk ondorioztatu zuten. Lortutako emaitzek argazki-

kopiaren beste elementuengan izan zezaketen eragina ez zuten aztertu, aldiz 

(Martin, 2001:24-26).   

 

 

5.3.2.3.- Garbiketa urtsua 

 

Ura paperezko euskarrien garbiketa burutzeko disolbatzaile erabilgarriena da 

eta urak berak eragin dituen orbainak kentzeko gai den bakarra da gainera. 

Garbiketa urtsuak hainbat modutan egin daitezke: flotazioan edo murgilduz, 

zurrupatze-mahaiaren bidez eta aplikazio puntualaren bidez. Aukeratutako 

tratamendua edozein dela ere, ahalik eta denbora gutxiena iraun behar du 

eta aurretik artelanaren elementu guztien disolbagarritasun probak egin behar 

dira. 
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Emultsioen ezagutza izan behar da kalte atzeraezinak ez eragiteko. Erabiliko 

den ura ez du klororik izan behar ezta burdin eta kobre konposaturik ere, 

zelulosaren narriadura areagotzen dutelako. Horregatik, normalean ur 

destilatua edota ur desionizatua erabiltzen da argazki-kopien tratamenduan. 

Hala ere, paperaren orbain eta zikinkeri askok pH azidoa dutenez, batzuek ur 

arinki alkalinoa erabiltzea nahigo dute, kaltzio hidroxido edo amoniakoa 

gehituz.  

Zenbait zaharberritzaileek amoniakozko disoluzioak erabiltzen dituzte gelatina-

emultsioen garbiketa burutzeko, nahiz eta amoniakoren eta oxidatutako 

zilarraren ioien arteko elkarrekintza ez den oraindik aztertu (Norris, 

1995:102/Barandiaran, 1997:241).  

Uraren garbitzeko ahalmena handitzeko tentsoaktiboak gehitzen dira, xaboi 

neutroak edo disolbatzaileak bezala, uraren barneratzea errazteko, paperak 

izan ditzakeen aprestuak sortzen duen tentsioa gainditzeko edo arinki 

iragazkaitz diren orbainak kentzeko. Etanola bereziki erabilgarria da agente 

hezegarri gisa flotazio bidez garbitzen denean, orbaina kentzen laguntzen 

duelako eta lehortze denbora murrizten duelako.  

Bainuak oso sakonera gutxian izaten dira, eta beste euskarri batzuek 

lagundurik. Adibidez, Hollytex edo Reemay (zuntz sintetikoak) artean, plexiglasa 

euskarri zurrun gisa, etab. 

Prozedura lehorren kasuan, hautsak finkatu egiten dira bainuetan murgildu ahal 

izateko. Horrelako kasuetan, batez ere, muntaiak eta atzealdean itsatsirik 

geratzen diren aparteko material eta itsasgarriak kentzeko egiten da. Baina 

argazki koloreztatuen kasuan, muntaiak ezinbestekoak dira. Gainera, 

prozedura hezeez eta koipetsuez koloreztaturik dauden kopiek, emultsioa izan 

dezakete, baita barita geruza ere, eta izan dezakeen portaera ezagutu behar 

da tratamendua burutzeko. Horregatik, aurretik elementu guztiak ondo 

identifikatu behar dira. 

Barita geruzaren presentziak paperaren zuntzak erradiaziotik babesten ditu 

alde batetik eta, bestetik bigarren mailako euskarriak izan ditzakeen azidoetatik 
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emultsioa eta argazki-irudia babesten ditu, baina emultsio geruzak krakelatuak 

dituenean eta argazkiak tratamendu urtsu jasaten badu, ura barneratu egiten 

da, baritaren gelatina apurrak disolbatuz eta bario sulfatoaren pigmentuak 

sakabanatzeko arriskua eraginez.  

Garbiketa urtsuak (baita disolbatzaileen bidez burutzen direnak ere) zurrupatze-

mahaiaren laguntzaz egin daitezke. Kopia ur-bainuan murgildu ezin denean, 

oso lagungarria da metodoa. Batez ere, beste tratamenduen osagarri gisa 

erabiltzen da. Baina, muntaturik dauden kopien kasuan edo euskarri oso lodia 

duten lanetan ezinezkoa da metodo hau erabiltzea. Argazki koloreztatuen 

kasuan, muntaturik egoteaz gain, prozedura piktorikoak beraiek ez dira metodo 

honekin bateragarriak.  

Garbiketak modu orokorrean egin daitezke (garbiketa azalera osoan izan 

dadin) edo puntualki (orbainak kentzeko). Hisopo edo impacco-en laguntzaz 

puntu zehatzetan ura aplikatzean datza (disolbatzaileez ere egiten da). Azken 

hau, hisopoa biratu egiten da gainazalaren gainean kendu nahi den materiala 

kotoian eramanez eta impaccoa,  metilzelulosa edo almidoizko impaccoa, 

argazki-irudiaren gainazalaren gainean aplikatzen da orbaina bigundu eta 

xurrupa dezan. Ondoren ur desionizatuz bustitako kotoiaz garbitzen da. 

Argazki-kopien garbiketaren gainean zenbait iritzi kontrajarri daude. Geruza 

bakarreko kopien kasuan  ur desionizatuan murgiltzea onartzen da, izaera 

alkalinoa duten bainuak saihestuz. Batzuentzat albumina-kopiak ere murgil 

daitezke baina pHaren kontrol zorrotza eramanez ez baitu 7tik igo behar, egon 

daitekeen egoerarik egonkorrena delako. Bainuak azidotasuna murriztu eta 

zikinkeria kentzeko balio du baina tratamendu urtsuek albuminaren krakelatzea 

areagotzen dute eta berriak eragin, kopiaren itxura kaltetzen dute, distira 

murriztuz. Hortaz, ondorio onuragarri eta kaltegarrien arteko balorazio burutzea 

eskatzen du. 

Tratamendu hezeek gelatina asko kaltetzen dute. Oso garrantzitsua da 

horregatik bere identifikazioa. Gelatina ez bada produzitzeko momentuan 

ondo gogortu (alanbrea gogortzaile gisa erabiltzen zen) bainuan murgiltzea 
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kopiaren hondamendia izan daiteke. Horregatik, zenbaitek, alkohola bainuari 

gehitzea gomendatzen dute gelatina hainbeste handi ez dadin (baita 

albumina-kopien garbiketan ere). 

Garbiketa bainuek duten eragozpenik handiena ondoren lehortzean kopiek 

kiribiltzeko joera izaten dutela da. Horregatik, uretan murgiltzeko erabakia ondo 

aztertu behar da aldeko eta kontrako abantailak aintzat hartzeko.  

Argazki koloreztatuen garbiketa oso lan konplexua da. Argazki-kopiaren eta 

prozedura artistikoaren menpe dago erabat. Horregatik,  konbinaketa posible 

guztien aurrean, kasuan kasuko erabakiak hartuko dira. Orokorrean, hala ere, 

uretan murgiltzeak baztertuko dira ez direlako bateragarriak elementu guztien 

ongizatearekin. Adibide gisa, olioz koloreztaturik eta kartoi bati itsatsita dagoen 

albumina-kopiaren garbiketa. Horregatik, normalean garbiketa puntualak 

burutuko dira, berariazko disolbatzaileaz eta hisopo edo impaccoen laguntzaz. 

Zuritzeak, garbiketa prozesuaren parte hartu izan da orain arte. Baina gaur 

eguneko joera zuritzeko jarduera baztertzen du oso tratamendu arriskutsua 

delako. Horregatik argazkien kontserbazioan guztiz gaitzesten den 

tratamendua da. 

 

 

5.3.3.- Irudiaren berrintegrazioa 

 

Irudiaren berrintegrazioa Pinturan erabiltzen diren irizpide eta teknika 

berberekin burutuko da: atzeragarritasuna, kaltegarria ez izatea eta egonkorra 

izatea. Inolako kalterik egiten ez dituzten materialak erabili behar dira. Ikerketa 

gehiago burutu arte, Hendriks eta Dobruskinek gomendatu bezala erabil 

daitezkeen akuarela bakarrak Winsor & Newton (itsasoz haraindiko urdina, urdin 

frantsesa, bermiloia, kadmio gorria eta horia, eta boli beltza) markakoak dira 

kopian zuzenean  dauden hutsarteak berrintegratzeko. Beste aukera akuarelak, 

koloreetako arkatzak, pastelak edo pigmentu hautsak bakarrik edo erretxina 
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batez aglutinaturik euskarri berria jarri den hutsarteetan izan daiteke 

(Barandiaran, 1997:266). 

Berrintegrazioa burutzeko euskarri originala gelatina edo metilzelulosazko 

geruza isolatzailea aplikatzea gomendatzen da akuarela aplikatzen denean 

euskarri originalean barneratu ez dadin eta momentu oro itzulgarria izan dadin. 

Geruza isolatzailea itsasgarri bat izaten da eta emultsioaren finkatzean erabil 

daitezkeen berberak gomendatzen dira. Berrintegratzeko metodoak hezeak 

ala lehorrak izan daitezke. Hezeen kasuan, normalean akuarelak erabiltzen 

dira, eta gouacheak zenbait salbuespenetan. Kolore lehorrekin 

berrintegrazioan burutzeko, pastelak, koloreetako arkatza eta arkatza 

akuarelagarriak (uretan disolba daitezkeenak) izan daitezke. Guztiek P.A.T.-a 

gaindituta izan behar dute. Baritadun paperen kasuan, barita geruza galdu 

bada gelatina eta bario sulfatoaz berrintegratuko da hutsartea. 

Berrintegrazio kromatikoa atzegarria izan dadin eta aplikatutako pigmentuak 

euskarri originalean atxiki ez daitezen, garrantzitsua da geruza isolatzailea 

emateko itsasgarriaren aukeraketa. Zaharberritzaileek zelulosa eterrak eta 

gelatina erabiltzen dituzte Burututako ikerketa batean Klucel G® 

(hidroxipropilzelulosa etanoletan), Tylose MH 300® (metilzelulosa) eta gelatina 

aztertu zituzten. Batek ere ez zuen guztiz ekidin euskarriak kolorea xurga zezan 

baina guztien artean proportzio txikiagoan Klucel-ek eman zituen emaitzarik 

hoberenak (Le Namouric, 2002:49-54). 

Argazki koloreztatuen kasuan, prozedura lehorrez koloreztatutako kopiak 

pigmentuekin berrintegratzen dira (ikatz-ziria eta pastelen kasuan). Teorian 

pigmentuen bidez kontserbazioaren arloan erabiltzen diren pigmentu berberak 

gomendatzen dira eta pintzelaz aplika daitezke edota ura edo etanola erabiliz. 

Teknika honek pigmentu gutxirekin estaltze maila handia eta pigmentu hautsen 

ehundura eta akabera lor daitezke (Albright eta Lee, 1989:34) 

Argazki koloreztatuen berrintegrazioak garrantzi handia hartzen du pintura-

lanetan bezala, argazkietan hutsarteek, hedatze eta kokalekuaren arabera, 
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nahasmena sor dezaketelako. Horregatik, berrintegrazioa burutzeko teknikak, 

irudian integratu edo teknika bereizgarriak erabil daitezke (Artetxe, 2008).  

 

 

 

5.3.4.- Eztabaida 

 

Argazki koloreztatuak zaharberritzeko paperean erabiltzen diren tratamendu 

guztiak aztertzeak ikerketa honetako mugak gaindituko lituzke. Horregatik, 

zerrendatu eta aipatu ditugun tratamendu horietatik guztietatik batzuetan 

baino ez gara zentratuko, horiexek iruditzen baitzaizkigu erabakitzaileenak. 

Argazkien kontserbazioa oraindik bide luzea egin behar duen arloa da eta 

haatik paperean erabiltzen diren tratamenduetara jotzea arrunta da. Argazki 

koloreztatuak orain arte oso gutxi  aztertu diren irudiak izan dira eta, duten 

konplexutasunaren ondorioz, are larriagoa da irizpide eta tratamenduen 

gabezia. Burututako tratamenduen berrikusketak, zenbait ondoriotara heltzea 

lagundu du alde esperimentalari begira:  

− Identifikazioari dagokionez, koloreztatzeak argazki-irudia agerian utz dezake 

edo, bestela, estali. Azken kasuetan irudiaren alde konplexuenak aztertu 

beharko dira (begiak eta belarriak) beharrezko datuak jasotzeko. Hala ere, 

zenbait kasutan ezinezko ataza izango da, analisi sakonagoak egiten ez 

badira. 

− Desinfekzioa eta desintsekzioa ez dira gomendatzen. Edozein produktu 

aplikatu ordez, ingurugiroko baldintzak aldatu eta brotxa eta xurgagailuak 

erabiltzea gomendatzen da.  

− Muntaiaren kentzea ezinbestekoa den kasuetan baino ez da burutuko 

bigarren mailako euskarriaren kentzeak lanaren osotasun fisiko, estetiko eta 

historikoa aldatzen duelako. 
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− Azidotasunaren murrizketa ere ez da gomendatzen. Emultsioen izaera 

azidoa, prozedura artistikoen izaera eta pigmentuekiko eragina kontuan 

hartuz baita bigarren mailako kalitatea ere, baztertu behar den 

tratamendua da, argazki koloreztatuen kasuan. Gainera, erreserba 

alkalinoen erabilerak eragin oso kaltegarriak izan ditzake argazki-emultsio 

eta aglutinatzaileengan.  

− Argazki koloreztatuen finkatzea euskarriaren, emultsioaren eta geruza 

piktorikoaren finkatze suposa dezake. Burutzeko PAT-a gainditu duten  

itsasgarriak erabili behar dira: gelatina eta gari-almidoia. 

− Argazki-kopien garbiketan erabiliko diren tratamenduen eragina aztertu 

behar da, sortzen duten kaltea onura baino handiagoa den haztatzeko. 

Orokorrean, garbiketa mekanikoa bigarren mailako euskarrietan baino ez 

burutzea gomendatzen da, kopien gainazalean urratu eta hondarrak utz 

ditzaketelako. Argazki koloreztatuen kasuan, prozedura lehorrez eta hezeez 

koloreztaturik daudenean ere, baztertu behar dira bateraezinak direlako. 

Olioz koloreztatutako argazkietan, aldiz, posible egiten dute geruza 

piktorikoaren garbiketa mekanikoa, beti ere egoera onean baldin badago. 

− Garbiketa urtsua eta disolbatzaile bidezko garbiketak burutzeko argazki-

kopian eta geruza piktorikoan ur destilatua eta disolbatzaileen eragina 

aztertu beharko litzateke. Bainuak, guztiz gaitzesten dira, emultsioaren 

geruza piktorikoaren aglutinatzailearen izaerarengatik, baita zurrupatze-

mahaiaren erabilera ere, muntaturik dauden kopien metodo honen bidezko 

garbiketa ezinezkoa delako. 

− Argazki koloreztatuen garbiketa burutzeko tratamendu lokalak erabili 

beharko dira. Horretarako, disolbatzaileak (ur destilatua barne) hisopo edo 

impacco-en bidez aplikatuko dira. 

− Argazki-kopien zuritzea gaitzesten den tratamendua da, suposatzen duen 

arriskuarengatik, bai tratamendu orokorra baita puntuala bada ere. Argazki 

koloreztatuen kasuan gainera ez da geruza piktorikoarekin bateragarria.  
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− Irudiaren berrintegrazioa pinturan jarraitzen diren irizpide berberak izango 

dira. Akuarelak erabiliko dira eta prozedura lehorrez koloreztatuko kopietan 

pigmentu hutsak. Erabilitako materialek itzulgarriak eta egonkorrak izan 

beharko dute. Oinarri horiek jarraitzeko, hutsartean geruza isolatzea 

aplikatzea gomendatzen da: gelatina, metilzelulosa edota 

hidroxipropilzelulosa.  

Esandakoa laburbilduz, ikerketa honetan, garbiketak aztertuko ditugu guztien 

artean tratamendu arriskutsuena direlako. Garbiketak burutzeko erabiltzen 

diren materialek (gomak eta disolbatzaileak) eragin kaltegarri eta itzulezinak 

eragin ditzakete. Ez ditugu inmertsio edo murgiltze tratamendurik aztertuko 

materialen izaerekin bateraezinak direlako: materialen handitzea, 

konposaketaren osagaien neurtzea eta hori guztia euskarri, emultsio eta 

prozedura piktorikoaren kasuan. Horregatik, gainazaleko garbiketak aztertuko 

ditugu. 

 

 

 

5.4.- ALDE ESPERIMENTALA 

 

Argazki-prozesu eta prozedura artistikoen erreprodukzioaren bidez, argazki 

koloreztatuak zaharberritzeko tratamenduen egokitasuna aztertuko dugu. 4.3. 

atalean argazki koloreztatuak zaharberritzeko aplika daitezkeen zaharberritze 

prozesuak aztertu ondoren, garbiketak tratamendu bideragarrienak direla ikusi 

dugu. Horregatik, garbiketa sistema ezberdinen bidez, argazki koloreztatuen 

gainazaleko zikinkeria, hautsa eta zaharkitutako geruzak, lan originalak narriatu 

gabe, ken daitezkeen ikertu dugu. Aurrera eramateko eta tratamenduak 

egokitzat jotzeko, garbiketek probetengan eragin ditzaketen zilar 

dentsitatearen eta kolore aldaketen neurketaren bidez aztertu ditugu. 

Aztertuak izateko hautatutako garbiketa tratamenduak hurrengoak dira: 
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- Garbiketa mekanikoa: Art Gum eta Staedtler Mars Plastic-a. Borragoma bi 

hauen aukeraketa egun gomendatzen direnen artean daudelako hautatu 

dira. Haien erabilera arrunta da paperaren kontserbazioan. 

- Disolbatzaile bidezko garbiketa: ur destilatua, etanola, azetona, 

trikloroetilenoa eta xilenoa. Paperaren kontserbazio-zaharberritze 

tratamenduak erabiltzen diren disolbatzaile arruntak direlako hautatu dira.  

Zaharberritze prozesua osatzen duten beste tratamenduak ez dira aztertuko, 

horietako asko argazki koloreztatuen izaerarekin bateraezinak direlako.  

 

 

5.4.1.- Materialak eta metodoak 

 

5.4.1.1.- Probeten prestaketa 

 

Probetak egiteko Silversafe Photostore papera hautatu da. Ikertu diren argazki-

prozesu eta prozedura artistikoak paper horretan burutu dira. Bere ezaugarriak 

honako hauek dira:  

- Konposizioa: % 100 kotoia. 

- Gramajea: 120 gm2. 

- Lignina eta azidorik gabea. 

- Sulfuro kantitatea milioiko 0,2 partekoa da Pira testaren arabera.  

- Ez du erreserba indagertzailerik: 7ko pH-a du. 

- P.A.T.a gainditu du. 

- Ez du klororik.  

- Ez du kola edo itsasgarririk. 

- Akabera leuna eta kolore naturala du, gehigarririk gabe.  
 

Silversafe paperarekin probetak prestatu dira gatz-kopiak eta albumina-kopiak 

egiteko. Gelatinobromuro-kopiak egiteko paper baritatua behar zenez eta 
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prozesuak berak suposatzen zuen konplexutasunarengatik, egun desagertzear 

dagoen Forte markako Bromofort Black and White Photographic Paper papera 

erosi da. Aurrerago prozesuaren gorabeherak azaltzean paper hau sakonago 

aztertuko dugu. 

Bestalde, hautatutako hiru argazki-prozesuak koloreztatzeko bigarren atalean 

aztertu diren prozedura artistikoetatik (prozedura lehorrak, hezeak eta 

koipetsuak) akuarelak eta olio-pinturak hautatu ditugu ikerketa honetan 

aztertzeko. Prozedura lehorrez koloreztaturiko argazkiek zaharberritzeko aukera 

gutxi ematen dute, tratamenduen berrikusketan ikusi dugunez. Gainera, duten 

konplexutasunaz gain, oso izaera ezberdineko tratamenduak eskatzen ditu 

akuarela eta olio-pinturako lanekin alderatuz. Esan liteke azken bi prozedura 

hauez koloreztatutako lanek esku-hartze kaltegarriak jasateko aukera gehiago 

dutela (prozedura lehorrez egindako lanak ahulak dira eta normalean ez dute 

inolako tratamendurik jasaten) eta arreta handiago eskatzen dutela. Hortaz, 

hurrengoak dira burutu diren probeta motak: 

 
5.1. diagrama: Tratamenduen egokitasuna aztertzeko prestatutako probeta motak. 
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Hiru argazki-prozesuak egiteko negatibo gisa Danez-picta enpresak salgai duen 

zerrendadun gris negatibo Grey step wedge-a erabili dugu. 28 pausu 

ezberdintzen dituen grisen negatiboa da, 0,10eko dentsitate minimoa eta 

4,20ko maximoa duena. Honen laguntzaz, kopia estandarrak burutu ditugu.  
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Belzte zuzeneko kopiak argitan jarri eta irudia agertarazteko argi aktinikoa2 

igortzen duen intsoladora erabili da, kopiek argitasun kantitate bera jaso 

dezaten. 

 

 

5.4.1.1.1.- Argazki-prozesuen erreprodukzioa 

 

•   GATZ-KOPIEN PRESTAKETA 

 

Gatz-kopiak egiteko formularen bariable asko existitzen dira. Ikerketa honetan 

probetak egiteko hurrengo pausuak jarraitzea erabaki da, oinarrizko formula 

honi jarraituz:  

1. Paperaren prestatzea: Aprestuaren aplikazioa beharrezkoa izan da 

Silversafe paperak ez duelako inolako kolarik. Itsasgarririk gabe 

prozesatzearen konposatu kimiko guztiak gehiegi xurgatuko lituzke eta 

ezingo lirateke ondoren garbiketaren bidez kendu. Horretarako, 15 g 

gelatina 500 cc. ur zuen soluzioa prestatu da eta hiru minutuz papera soluzio 

honetan murgildu da. Gelatina prestatzeko ez da fungizidarik ezta 

gogortzailerik erabili, burutuko diren ondorengo tratamenduen aplikazioen 

emaitzetan eragin ez dezaten.  

2. Paperaren gatzatzea:  

1 g gelatina 
5 g sodio kloruroa 
250 cc ur 

 

Gelatina uretan disolbatu eta gatza gehitu zaio. Paperaren gatzatzea 

burutzeko giro-tenperaturan (20-23º C) dagoen bainuan papera flotatzen 

utzi da hiru minutuz.  

                                             
2 Argi aktinikoa argi ultramorearen alde urdina da (uhin luzera laburra). Material fotosentikorrean 
eragin handia du.  
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3. Sentsibilizazioa:  

Papera sentikor bihurtzeko hiru minutuz % 10 zilar nitratoa zuen soluzioan 

flotatzen utzi da. Ondoren papera lehor dadin utzi da. 

4. Esposizioa:  

Sentikorrak diren paper zerrendak kontaktu bidez grisen negatiboarekin 

intsoladoran jarri dira. Proba ugari egin ondoren, ordu bete eta hamabost 

minutuko esposizioa behar dutela adostu da esposizioa egokia izan zedin. 

5. Prozesatzea:  

Argitan eduki ondoren paper zerrendak bost minutuz ur korrontean egon 

dira, ondoren % 10 duen sodio tiosulfatozko soluzioan finkatu dira eta azken 

garbiketa-bainua burutu da zerrendak 30 minutuz ur korrontean edukiz.  

 

 

•    ALBUMINA-KOPIEN PRESTAKETA 

 

Albumina-kopiak egiteko beharrezko den paperaren prestaketa oso eragiketa 

delikatua denez enpresa espezializatu bati eskatu zitzaion papera produzitzea. 

Productos Gago deituriko enpresak egin zuen Silversafe papera erabiliz. 

Enpresak albumina-paperak prestaturik utzi zituen ondoren sentikortzeko. 

Zerrendak burutzeko hurrengo pausuak jarraitu dira:   

1. Albumina-paperaren prestatzea: albumina prestatzeko arrautza 

zuringoak irabiatu ziren elur-punturaino eta bost egunez geldi utzi zen 

prestaketa. Ondoren hurrengo formula burutu zen:  

a. 800 ml albumina 

------------------------------ 

b. 200 ml ur 

c. 5 g amonio kloruro (sentikortzean zilar kloruroak sor daitezen). 

d. 10 g azido tartariko (sentikortzean zilar tartratoa sortzen da irudia 
indartzeko eta dentsitatea handituz). 
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e. 40 g sodio zitrato (finkatze bainuan irudiaren egonkortzea errazten 
du).  

Uretan prestaturiko gatzen nahasketa albuminara gehitzen da eta sortzen 

den aparra kendu egiten da. Ondoren lortutako prestaketa berriz ere hiru 

egunez geldi uzten da. Beharrezko denbora igarotakoan ezpurutasun eta 

koaguluak kentzeko iragazi egiten da.  

Albumina-paperak egiteko albumina prestaketa bainuan flotatzen uzten 

dira, lehortu eta berriz ere bigarren albumina-geruza eman zaio albumina-

geruza sor dadin.  

2. Sentsibilizazioa:  

Papera sentikor bihurtzen da hiru minutuz % 10 zilar nitratoa duen soluzioan 

flotatzen utziz. Ondoren papera lehortzen uzten da. 

3. Esposizioa:  

Sentikorrak diren paper zerrendak kontaktu bidez grisen negatiboarekin 

intsoladoran jartzen dira. Proba ugari egin ondoren, ordu bete eta 

berrogeita bost minutuko esposizioa behar dutela adostu da. 

4. Prozesatzea:  

Argitan eduki ondoren paper zerrendak bost minutuz ur korrontean egon 

dira, ondoren % 10 duen sodio tiosulfatozko soluzioan finkatu dira eta azken 

garbiketa-bainua burutu da zerrendak 30 minutuz ur korrontean edukiz.  

 

 

•   GELATINOBROMURO-KOPIEN PRESTAKETA 

 

Gelatinobromuro-kopiak prestatzeko Bromofort papera erabili da.  

1. Esposizioa:  

Paperak grisen negatiboarekin kontaktuan jarri dira eta handigailuaren 

laguntzaz 12 segundoko esposizioa burutu da.  
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2. Prozesatzea:  

Argitan eduki ondoren paper-zerrendak errebelatu egin dira (Tetenal 

Centrabrom S B/W Paper Developer, 1:9 proportzioan), ondoren 

gelditzeko garbiketa-bainuan murgildu dira minutu eta erdiz, gero bost 

minutu finkatze bainuan (sodio tiosulfatozkoa) egon dira eta bukatzeko 

garbiketa-bainua burutu da, zerrendak 30 minutuz ur korrontean edukiz.  

 

 

5.4.1.1.2.- Probeten koloreztatzea  

 

Probetak koloreztatzeko prozedura artistiko bi aukeratu dira: akuarela eta olioa. 

Prozedura lehorrak (ikatz ziria, pastelak, grafitoa, conte eta klariona) ikerketa 

honetatik kanpo geratu dira aplikatuko diren zaharberritzeko tratamenduak 

bateraezinak direlako prozedura lehorren hauts-itxurako izaerako prozedurekin.  

Gaur eguneko akuarela eta olioak ez dute XIX. mendeko konposaketa bera 

(pigmentuak, aglutinatzaileak eta gehigarriak), nahiz eta kalitate handiko 

produktuak izan. Horregatik, errezeta historikoak jarraituz olioak eta akuarelak 

produzitzen dituen Kremer pigmente enpresak egin ditu pigmentu historikoak 

eta originalak erabiliz.  

Bigarren atalean prozedura bakoitzean gomendatzen ziren koloreak bildu 

ditugu. Horien guztien artean, probetak koloreztatzeko prozedura artistiko 

bakoitzean zenbait kolore aukeratu dira hurrengo irizpideen arabera: a) 

eskuliburuetan aipatzen diren maiztasunaren arabera b) duten 

egonkortasunaren arabera eta c) eskuragarritasunaren arabera. 

Akuarela eta olio-pinturaz argazki-paperak margotu dira alde batetik, eta 

argazki-kopiak, bestetik (ikusi 5.1. diagrama). Hasierako tratamenduen frogak, 

koloreztatutako argazki-paperekin egin dira, alde batetik, lehen aurre-

hautespena egiteko eta beste alde batetik, koloreztatutako kopiak 

aplikatutako tratamenduen emaitzen parekatzea burutzeko, koloreztatutako 
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argazki-paper eta argazki-kopien artean ia ezberdintasunak dagoen 

aztertzeko.  

 

- AKUARELA KOLOREAK 

 

Probetak koloreztatzeko koloreen hautaketa hirugarren atalean burutu den 

bilketaren ondorioa izan da (ikusi 2.3.2.1.2.) Aukeratu diren akuarela-koloreak 

hurrengoak dira (Gomez, 1994:57-63):  

- Zuri zinka: zink oxidoa (ZnO). Jatorri sintetikoa duen pigmentu 
inorganikoa da. 

- Beltz bolia: animali hezurren errekuntzatik [C + Ca3(PO4)2]. Jatorri 
naturaleko animali pigmentua da. 

- Urdin kobaltoa: (Co,Zn)2SiO4. Jatorri sintetikoa duen pigmentu 
inorganikoa da. 

- Kromo-horia: bario kromatoa (BaCrO4). Jatorri sintetikoa duen 
pigmentu inorganikoa. 

- Lur siena errea: goetita eta buztinen errekuntza (filosilikatuak: Fe2O3 + 
buztina). Jatorri naturaleko pigmentu minerala da. 

- Bermiloia: merkurio sulfuroa (HgS). Jatorri naturaleko pigmentu 
minerala da. 

- Laka karmina: Coccus cacti intsektutik lortutako estraktua 
(C22H20O18). Jatorri naturaleko animali pigmentua da. 

 
Kremer pigmente-k akuarelak produzitzeko Carol Gillot´s watercolor mediuma 

erabili du pastillak eginez. Mediuma arabiar goma eta eztiz osaturik dago.  

Akuarelaz margotu diren argazki-prozesuak honakoak dira: 

- Gatz-paperak 

- Albumina-kopiak 
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- OLIO KOLOREAK 

 

Probetak koloreztatzeko koloreen hautaketa hirugarren atalean burutu den 

bilketaren ondorioa izan da (ikusi 2.3.3.2.2.) Olioen kasuan ere, Kremer 

pigmente-k olio-koloreak produzitu ditu linazi-olioa eta pigmentu hutsak erabiliz. 

Aukeratutako koloreak hurrengoak dira (Gomez, 1994:57-63):  

- Zuri beruna: berun hidroxikarbonatoa [2PbCO3 · Pb(OH)2]. Jatorri 
sintetikoa duen pigmentu inorganikoa da. 

- Beltz bolia: animali hezurren errekuntzatik [C + Ca3(PO4)2]. Jatorri 
naturaleko animali pigmentua da. C, Ca3(PO4)2. 

- Napoli horia: berun antimonioa [Pb3(SbO4)2]. Jatorri sintetikoa duen 
pigmentu inorganikoa da. 

- Lur siena errea: goetita eta buztinen errekuntza (filosilikatuak: Fe2O3 + 
buztina). Jatorri naturaleko pigmentu minerala da. 

- Urdin kobaltoa: (Co,Zn)2SiO4. Jatorri sintetikoa duen pigmentu 
inorganikoa da. 

- Bermiloia: merkurio sulfuroa (HgS). Jatorri naturaleko pigmentu 
minerala da. 

- Laka karmina: Coccus cacti intsektutik lortutako estraktua 
(C22H20O18). Jatorri naturaleko animali pigmentua da. 

 
Olioak produzitzeko linazi-olioa erabili da. Historikoki linazi-olioa gehien erabili 

den olioa da, ondo eta arin lehortzen delako (5-12 aste inguru behar ditu 

konposaketa eta giroaren arabera). Produzitzeko jasandako prozesuaren 

arabera kalitate ezberdinak egongo dira baina olio-pinturarako erabiltzen den 

olioa pelikula gogor eta gardenak sortzeko ahalmena izan behar du. Linazi-olioa, 

beste olio lehortzaileak bezala, geruza gogor eta indartsuak eratzeko 

polimerizazioaren bidez lehortzen da, oxigenoa eta argiaren laguntzaz. 

Prozesua oso konplexua denez olio-pintura baten lehorketa osoa 60 urtetik 100 

urtera arteko tartean ematen da (Palet, 2002: 42-43). 

Oliozko geruza piktorikoen ezaugarriak ez daude bakarrik erabilitako olioaren 

menpe baita pigmentuen ezaugarrien menpe ere. Pigmentu guztiek ez dute 
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olio kantitate bera behar margotzeko egokia den loditasuna lortzeko. 

Horregatik, olio-indizea deritzona dugu, pinturak olio asko edo gutxi izango 

duen jakiteko balio duena. Parametroa baxua bada horrek esan nahiko du olio 

gutxi izango duela eta ondorioz horitze gutxiago pairatuko duela. Egun, CVCP 

edo pigmentuaren kontzentrazio bolumetriko kritikoaz hitz egiten da, hau da, 

margotzeko pigmentuak jaso dezakeen olio kantitate maximoa da. Oraindik, 

ez dira pigmentu guztien kontzentrazio indizeak ezagutzen (Gomez, 1994:114-

115).  

 
5.2. taula: Ikerketa honetan erabili diren pigmentuen olio-indizeak Mayer-ren arabera 
(Mayer, 1981:124-125).  

 
KOLOREAK Indize baxua Indize ertaina Indize altua Indize oso altua 

Bermiloia      
Berun zuria 63    
Beltz  bolia   101  
Laka karmina - - - - 
lur siena errea   129  
Napoli horia  82   
Urdin kobaltoa    270 

 

Bestalde, olioa polimerizatzean geruzak izango dituen ezaugarrietan ere eragin 

zuzena du aglutinaturik duen pigmentuak: loditasuna, lehortzeko denbora, 

oxidazio maila, geruzaren malgutasun, gogortasun, iraupen eta egonkortasuna 

baldintzatuko dute. Adibidez, pigmentuen absortzio indizeek geruzen 

malgutasunean eragina dute baita lehortze denboran ere. Horrenbestez, 

argazki-probetak koloreztatzeko koloreen lehortze denbora eta eratuko duten 

geruzaren ezaugarriak hurrengoak dira (Mayer, 1981:126-127): 

 

5.3. taula: Mayer-ren arabera pigmentuek linazi-olioan aglutinaturik olio geruzak dituen 
egonkortasun eta ezaugarriak. 
 

KOLOREAK Lehortze 
azkarra 

Lehortze 
ertaina 

Lehortze  
motela 

Lehortze oso 
motela 

Bermiloia     Geruza 
gogorra 

 
Berun zuria 

Geruza 
gogorra eta 

malgua 

   

Beltz  bolia    Biguna 
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Laka karmina - - - - 
 
Lur siena errea 

Gogorra eta 
nahiko 

indartsua 

   

Napoli horia  Gogorra   
Urdin kobaltoa  Nahiko 

hauskorra 
  

 

Koloreztatutako probeten kasuan, olioaren lehortzea ziurtatzeko kopiak 72 astez 

lehortzen utzi dira. Margotu diren argazki-prozesuak honakoak dira: 

- Gatz-paperak 

- Albumina-kopiak 

- Gelatinobromuro-kopiak 

 

 

5.4.1.2.- Metodologia  

 

Ikerketa honen helburua hautatutako tratamenduen egokitasuna eta 

egonkortasuna aztertzea da, probetengan eragiten dituzten dentsitate eta 

kolorimetria aldaketen bidez. Argazki kopien kasuan, zilar dentsitatearen 

aldaketa (∆D) neurtu da eta koloreztatutako probetetan, geruza piktorikoak 

jasan dituen aldaketa kromatikoak neurtu dira (∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*). Kasu 

bakoitzean aldaketak muga onargarrien barnean edo kanpoan dauden 

ebaluatu da. Hona hemen kasu bakoitzean erabilitako probeta motak eta 

burututako azterketak: 
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5.2. diagrama: Argazki-kopietan zilar dentsitatearen aldaketak neurtu dira. 

 

 
5.3. diagrama: Koloreztatutako argazki-paperek jasan duten aldaketa kromatikoa 
neurtu da.  
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5.4. diagrama: Koloreztatutako argazki-kopietan dentsitate eta kolore aldaketaren aldibereko 
neurketak egin dira. 

 
 

5.2., 5.3. eta 5.5. diagrametan ikus daitekeenez, prestatutako probetak hiru 

taldetan banatu dira: argazki-kopia hutsak, koloreztatutako argazki-paperak 

eta koloreztatutako argazki-kopiak. Banaketa honen arrazoia koloreztatutako 

argazki originalek dituzten ezaugarrietara ahalik eta modu errealean 

gerturatzen diren probetak diseinatzea izan da. Argazki koloreztatu originalek 

koloreztatze mota ezberdinak izan ditzakete: bere azalera osoa koloreztaturik 

izan dezakete ala ez; zilarrezko argazki-irudia osotasunean koloreztaturik egon 

daiteke edo agerian egon daitezke zenbait alde; hondoak eta alde argiak zilar 
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gabeko aldeak dira eta argazki-paper hutsa koloreztaturik edo agerian egon 

daitekeena, etab. Horregatik argazki koloreztatuen esku-hartzea burutzeko 

aldagai horiek guztiak kontuan izan beharko dira. Hortaz ezaugarri horiek 

guztiak kontuan hartzen dituzten probetak prestatzea izan da helburua. 

Tratamenduek probetengan nolako eraginak duten aztertzeko hurrengo 

pausuak jarraitu dira probetek eratzen dituzten 3 multzoetan: lehenik, probetak 

zahartu egin dira, ondoren tratamenduak aplikatu baino lehen kolore edo zilar 

dentsitateak neurtu dira. Jarraian hautatutako tratamenduak aplikatu dira eta 

24 h ondoren berriz ere kolore eta dentsitate neurketak egin dira, 

tratamenduek eragin dituzten aldaketak aztertzeko. Emaitza positiboak eman 

dituzten tratamenduak 48 orduz zahartze artifizialeko ganberan zahartu dira. 

Bukatutakoan egonean eta iluntasunean 12 orduz utzi dira eta ondoren berriz 

ere kolore eta dentsitatea neurtu dira.  

Hautatutako disolbatzaile bakoitzak dituen hegazkortasun, atxikipen eta 

barneratzea kontuan izanda, 24 orduko tartea itxarotea erabaki da produktu 

bakoitzaren eragin potentziala bukatutzat emateko.  

Bestalde, zahartzeak bukatu ondoren aldaketak neurtu baino lehen probetak 

12 orduko tartea iluntasunean utzi dira probetak egonkor daitezen. 
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5.5. diagrama: Tratamenduen egokitasuna aztertzeko jarraitutako metodologia. 
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Ikerketa honen hasierako hipotesia edo abiapuntua probeta egin berriengan 

aldaketak eragiten zituzten tratamenduak gaitzestea zen. Argazki-kopien 

kasuan, egin berritan kopiek zilar dentsitate maximoa dute eta tratamenduek 

zilar dentsitatea murrizten baldin badute, baztertu beharreko tratamenduak 

izango dira. Baina, ikerketa honetako hasierako saioetan, ia koloreztatutako 

argazki-paper guztiek emaitza negatiboak eman zituztela ikusi zen 

tratamenduek eragin zituzten kalteak oso agerikoak izanez. Akuarelaz eta olioz 

koloreztatutako probetetan kolore-geruzaren lehortzeak tratamenduen aurreko 

egonkortasunera begira eragin zuzena zuela ikusi zen. Akuarelen kasuan, 

arabiar gomak bere disolbagarritasuna galtzen du zahartzean eta pigmentuak 

euskarrira gehiago eusteko ahalmen irabazten du. Olio-pinturaren kasuan, 

olioa denboraz eta argia eta oxigenoaren laguntzaz polimerizatu egiten da. 

Baina, olioz koloreztatutako probetak 18 hilabeteko zahartze naturalaren 

ondoren jasandako lehortzea nahikoa ez zela ikusi zen zenbait kolorek oraindik 

arinki lingirdatsu zeudelako eta beraz, disolbatzaile ahulenak ere disolbatzen 

zituen.  

Probeta egin berrien emaitza negatiboak eta geruza-piktorikoen egoera 

ikusirik, tratamenduak aplikatu baino lehen probetak artifizialki zahartu ziren. 

Probetak zahartu ondoren 5.5. diagraman aipatzen den metodologia jarraitu 

da. Aurre-zahartzeak geruzak lehortu eta egonkorrago egin zituela ikusi zen eta 

emaitza negatiboen kopurua asko jaitsi zen. Hortaz, probeta egin berrietan 

egindako saioak baztertzea erabaki zen eta probeta guztiak aztertu aurretik 

artifizialki zahartzea beharrezkoa zela adostu zen. Gainera, argazki 

koloreztatuen egoera errealera gehiago hurbiltzeko probetak aldez aurretik 

zahartzea egokiagoa zela ere ikusi zen. Horregatik, egindako hiru probeta 

multzoak ezer egin aurretik zahartu ziren. 
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5.4.1.2.1.- Garbiketa mekanikoa 

 

Garbiketa mekanikoa burutzeko bi borragoma hautatu dira:  

- ARTGUM Art Eraser/Cleaner SANFORD®. Bere konposizio kimikoa  

(fabrikatzailearen arabera): polibinil konposatua eta landare-olio 

bulkanizatua, sufrerik gabe eta elementu urragarririk gabe.  

- STAEDTLER® MARS PLASTIC  52650. Polibinil kloruro borragoma. 

Konposizio kimikoa: PVC, kaltzio karbonatoa, talato eta 

plastifikatzailea. Magic Rub borragomaren oso ezaugarri antzekoak 

ditu.  

Borragomak olio-pinturak garbitzeko baino ez dira frogatu, horiek baitira 

egonkortasun eta izaeraren aldetik horrelako garbiketa jasan dezaketen 

bakarrak. Akuarelen kasuan,  frogaturik dago pigmentuak eraman egiten 

dituztela gomek duten urratze indarraren ondorioz.  

Beste goma batzuk Magic Rub-a bezala, ez dira hautatu nahiz eta bibliografian 

sarritan aipatuta aurkitzen den Europan gutxi erabiltzen direlako. 

Hautsean dauden gomak, Skum-X-a bezalakoa, baztertu egin dira olio geruzen 

krakelatuetan sartzeko eta harrapaturik geratzeko arriskua oso handia delako.  

 

 

5.4.1.2.2.- Disolbatzaile bidezko garbiketa  

 

Garbiketa burutzeko hautatu diren disolbatzaileak hurrengoak dira: ur 

destilatua, etanola, azetona, trikloroetilenoa eta xilenoa. Hisopoak gainazalean 

jiratuz disolbatzaileak aplikatu dira, ez igurtziz.  

Disolbatzaile bakoitzak atxikipen, hegazkortasun eta barneratzen ezaugarri 

ezberdinak dituzte. Masschelein-Kleiner-ek hiru ezaugarri hauen arabera 

egindako sailkapenean horrelako sailkatu zituen: dekapatzaileak, ertainak, 
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higikorra eta hegazkorrak. Ikerketa honetan hautatutako disolbatzaileek 

honako ezaugarriak dituzte: 

- Ur destilatuak barneratze eta atxikipen ertaina du.  

- Etanola, alkoholen taldekoa. Barneratze eta atxikipen ertaina du. 

Lehen hegazkortasun fasea oso bizkorra da eta bigarrena ez hain 

arina.  

- Azetona, zetonen taldekoa. Barneratze eta atxikipen ertaina du.  

- Trikloroetilenoa, hidrokarburo halogenatuen taldekoa da.  Higikorra, 

hegazkortasun faseak oso laburrak ditu. Oso barneratze handia  

baina atxikipen ahula. 

- Xilenoa, hidrokarburo aromatikoen taldekoa. Higikorra da, oso 

barneratze handia eta egun bateko atxikipena du.  

Probetetan aplikatutako disolbatzaileen atxikipen, barneratze eta 

hegazkortasuna kontuan izanez, probetek dentsitate eta kolore aldaketak 

jasan dituzten neurtzeko 24 orduko tartea itxaron da. 

 

 

5.4.1.2.4. Azterketa teknika eta emaitzen kontrola: kolorimetria eta 

dentsitatearen neurketak 

 

Aplikatutako tratamenduen eragina aztertzeko azterketa teknika bi hautatu 

dira. Argazki-kopien kasuan, tratamenduek zilar dentsitatean aldaketarik eragin 

duten neurtzeko dentsitometroa erabili da. Koloreztatutako argazki-paperen 

kasuan, aldaketa kromatikoak izan diren neurtzeko espektrofotometroa erabili 

da.  

Dentsitometriak argazkien eskala tonalaren aldaketak neurtzen ditu era 

kuantitatiboan. Dentsitatearen (D) neurketak egiteko erabili den modeloa 

IHARA Color Reflexion densitometer R 730 izan da eta datuen bilketa ComE2002 
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for Microsoft Excell programarekin egin da. Aparatuaren zehaztasuna ± 0,02koa 

da eta ± 0,01eko errepikagarritasuna. Dentsitatearen ±0,05eko aldaketak (∆D) 

muga onargarrietatik kanpo kontsideratzen dira, begi hutsez ±0,05eko 

ezberdintasuna antzeman daitekeen aldaketa delako.  

Gretagmacbeth XTH espektrofometroa gainazaleko kolore aldaketak 

neurtzeko erabili da. Aparatuak probetak jasotzen duen argiarekiko absortzioa 

neurtzen du uhin luzeraren arabera. Kolorea adierazteko CIE 1976 (L*, a*, b*) 

eskala sistema hautatu da. Aparatuaren errore indizea ± 0,02ko da. Color 

iControl 5.40 softwareekin kolore aldaketak erregistratu dira. CIE L*, a*, b* 

sisteman, ∆L* argitasuna diferentzia adierazten du (100 oso argia eta 0 oso 

iluna), ∆a* gorri-berde ardatzari dagokio, ∆b* urdin-horitze ardatzari dagokio 

eta ∆E* kolorea aldaketa totalari deritzo. Unitate bateko aldaketa, ∆L*, ∆a*, ∆b* 

eta ∆E* begi hutsez antzeman daitekeen aldaketa da. Beraz, neurri horretatik 

beherakoak baino ez dira onargarriak izango. 

 

 
5.5. irudia: CIE 1976 (L*, a*, b*) kolore eskala 
sistema.  
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5.4.1.2.3.-Tratamenduen egonkortasunaren azterketa: zahartze artifiziala 

 

Aplikatutako tratamenduen egonkortasuna aztertzeko tratatutako probetak 

zahartze artifizialeko kameran sartu ditugu. Hipotetikoki probetak argitasun, 

hezetasun erlatiboa eta tenperatura maila altuak jasatearen bidez 

tratamenduak probetengan nolako eragina duten epera luzera aurreikusi nahi 

izan dugu. Burutzeko 1500 W-ko xenon lanpara duen Solarbox 1500 kamera 

erabili da. Argi honek egun-argia simulatzen duen espektroa erreproduzitzen 

du. Hala ere, etxe barneko baldintzetara egokitzeko 280-310 nm indoor-reko 

borosilikatozko argi-iragazkia erabili da ultramorearen uhin luzera kaltegarrienak 

argi jariotik kentzeko, eguzkiak zuzenean igortzen duen erradiazioari 

baitagozkie.  

Hainbat froga egin ondoren, probetak zahartzeko ezarritako baldintzak 

hurrengoak izan dira: % 65-eko HE, BST3 50º eta 550 W/m2 ko irradiantzia jasan 

dute 48 orduz jarraian. Parametro hauek ezartzeko eta baldintza hauen 

eragina kuantifikatzeko urdinen eskala erabili dugu. Ehungintzan, koloratzaileen 

egonkortasuna aztertzeko erabiltzen da baita edozein beste arlotan materialen 

argiarekiko egonkortasuna aztertzeko ere. Eskala honetan urdinez tindatutako 

zortzi lagin daude eta bakoitzaren argiarekiko egonkortasuna ezaguna da, oso 

ahuletik (1) oso egonkorrera (8) joanez. Erabilitako urdinen eskala ISO 

estandarrak gainditu dituen Xenotest eskala erabili da. Eskalaren zahartzeak 

aipatutako parametroak sei orduko zikloetan burutu dira, ziklo bakoitzaren 

ondoren kolore bakoitzak jasan dituen aldaketak erregistratzeko neurketak egin 

dira. Hurrengo diagraman biltzen da jasan duten aldaketa kromatiko totala, 

∆E*:  

 

 

 

                                             
3 Black-Standard Temperature kamerako bandejak erregistratzen duen tenperaturari deritzo. 
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5.6. diagrama: Xenotest urdinen eskalaren ∆E* edo aldaketa kromatiko totala  zahartzearen 
ondoren. 
 

Xenotest Urdinen eskalaren zahartzea

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 6 h 12 h 18 h 24 h 30 h 36 h 42 h 48 h 54 h

∆E
* 

Xenotest 1
Xenotest 2
Xenotest 3
Xenotest 4
Xenotest 5
Xenotest 6
Xenotest 7
Xenotest 8

 
 

Egun, argazki-kopien zahartzea erregulatzen duten estandarrak oraindik 

argitaratu gabe daude. Horregatik, kameraren baldintzetara egokituz, 

aipatutako programa burutzea erabaki da. Ikusi dugunez, urdinen eskalan 

burututako zahartzean, ezarritako baldintzek erabateko kaltea eragin dute oso 

ahulak eta egonkortasun ertaina zuten urdinetan. Horrenbestez, argazki-kopien 

argiarekiko egonkortasun ahula ezaguturik, burututako zahartzea nahikoa zela 

ondorioztatu dugu, nahikoa narriatzeko eta tratamenduen egonkortasuna 

aztertzeko.  
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5.4.2.- Emaitzak   

 

Tratamenduen egokitasuna aztertzeko koloreen aldaketa kromatiko eta zilar 

irudiaren dentsitatearen aldaketak neurtu dira. Tratamendu bakoitzaren 

azterketa hiru ataletan banatu da. Alde batetik, argazki-kopien (1. multzoa) 

zilarraren dentsitateko aldaketa neurtu da eta bestetik, koloreztatutako argazki-

paperek jasan dituzten kolore aldaketak neurtu dira (2. multzoa). Hirugarren 

atalean, koloreztatutako argazki-kopien dentsitate eta kolore aldaketak neurtu 

dira. Burutzeko 5.4.1.2. puntuan aipatu den metodologia jarraitu da (ikus 5.6. 

diagrama). 

Jarraian lortutako emaitzak tratamenduz tratamendu aztertuko dira kasu 

bakoitzean zer nolako emaitzak jaso diren azaltzeko. Bestalde, lortutako 

emaitzak aldi berean erabilitako kontrol probetarekin parekatu dira momentu 

oro tratatu eta tratatu gabeko probetek jasaten dituzten aldaketak 

parekatzeko.  

Emaitzak aztertu aurretik hurrengo oharrak nabarmendu nahi ditugu: 

- Bermiloi kolorez koloreztatutako probetak ez dira behar bezala 

lehortu nahiz eta zahartze artifiziala jasan. Bermiloiak (merkurio 

sulfuroa) olio lehortzaileen oxidazio narriadura eragin handia du. Bere 

eraginez, bermiloi koloreko geruzak ahulagoak izaten dira garbiketak 

jasateko (Mills, White, 1987:33). Horregatik, gelatina-kopien kasuan, 

baztertu egin dira bermiloiaz koloreztatutako gelatina-paperak, 

baita, gatz-paperen kasuan ere. Kasu bietan, euskarriak ez du olioa 

xurgatu eta pintura ezin izan da lehortu. Albumina-kopien kasuan, 

arazoa ez da hain larria izan. Hala ere, bermiloiz koloreztatutako 

argazki-kopiak zeharo lehortu dira eta horiek bai aztertu direla. 

- Urdin kobaltoak bermiloiak jasan dituen arazo berberak izan ditu 

baina ez hain larriak. 
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Ikerketa honetan bildutako emaitzak hurrengo eskema jarraituz azalduko dira: 

 

1.  Garbiketa mekanikoa 

1.1. Art Gum 

1.1.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
1.1.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
1.1.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

1.2. Mars Plastic 

1.2.1.  Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
1.2.2.  Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
1.2.3.  Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

 

2.  Disolbatzaile bidezko garbiketa 

2.1.Ur destilatua 

2.1.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
2.1.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
2.1.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

2.2. Etanola 

2.2.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
2.2.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
2.2.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

2.3. Azetona 

2.3.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
2.3.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
2.3.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

2.4. Trikloroetilenoa 

2.4.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
2.4.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
2.4.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

2.5. Xilenoa 

2.5.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa 
2.5.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa 
2.5.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 
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5.4.2.1.- Garbiketa mekanikoa 

 
5.4.2.1.1. Art Gum 

 
5.4.2.1.1.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: Art Gum 

 

1.- Gatz-kopien garbiketa mekanikoaren emaitzak: Art Gum 

 

- Art Gumarekin garbitutako gatz-kopiak jasan duen zilar dentsitatearen 

aldaketa muga onargarrien barnean dago. 

 
5.4. Taula: Gatz-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
 Art Gum 

 D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,15 0,00 0,00 
2. 1,10 0,01 0,00 
3. 1,10 0,01 0,00 
4. 1,08 0,00 0,01 
5. 0,98 0,02 -0,01 
6. 0,88 -0,01 -0,01 
7. 0,74 0,00 -0,01 
8. 0,61 0,01 -0,01 
9. 0,50 0,01 0,00 
10. 0,39 0,00 -0,01 
11. 0,31 0,01 0,00 
12. 0,28 0,00 0,00 
13. 0,26 -0,02 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
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2.- Argazki-paper eta olioz koloreztatutako gatz-paperen garbiketa 
mekanikoaren emaitzak: Art Gum 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketarik jasan (ikus 5.5. 

taula) baina gainazala igurztean borragomak zuntzak altxatu ditu, 

zeharo gaitzetsi behar dena. 

- Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia, laka 

karmina, Napoli horia eta zuri beruna izan dira.  

- Bermiloiak, lur siena erreak eta urdin kobaltoak jasan dituzten aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Art Gumaz burututako olioz koloreztatutako argazki-paperen 

garbiketen ia erdiek (% 57,1) kolore aldaketak eragin dituzte.  

 
5.5. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Art Gumarekin 
garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ART GUM 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 94,21  0,07 0,70 -0,31 0,04 0,13 0,34 0,21 -0,01 0,03 0,21 
Bermiloia 42,40  42,92 25,91 0,61 -2,77 -2,02 3,48 - - - - 
Beltz bolia 18,68  0,25 0,20 -0,41 0,08 0,12 0,43 0,96 -0,03 -0,18 0,98 
Laka karmina 32,83  38,12 23,32 -0,1 0,2 0,81 0,84 0,43 0,6 0,35 0,82 
Lur siena errea 30,83  12,28 9,12 -1,25 0,99 0,88 1,82 - - - - 
Napoli horia 83,02  2,23 61,95 -0,15 -0,26 -0,12 0,32 -0,37 -0,24 -0,38 0,58 
Urdin kobaltoa 24,35  13,69 -31,14 -0,25 0,96 -1,42 1,73 - - - - 
Zuri beruna 92,54  -0,96 10,59 0,19 -0,04 0,19 0,27 0,07 -0,01 0,05 0,09 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*:  ≥ 1eko  aldaketa kromatiko ez da onargarria. 

 

 

3.-Olioz koloreztatutako gatz-kopien garbiketa mekanikoa: Art Gum 

 

- Art Gumaz garbiketa mekanikoa burutu ondoren probetek jasan duten 

aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

o Bermiloia, Napoli horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 
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- Art Gumarekin garbiketa mekanikoaren ondoren jasan duten aldaketa 

muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

o Beltz bolia eta lur siena errea.  

 

Emaitza: Art Gumaz burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien garbiketen 

% 66,6-k ez dute kolore aldaketarik eragin. Baina, zenbait kasutan begi 

hutsez hauteman daitezkeen distirak sortu dituzte gainazalaren kolorearen 

akabera aldatuz. Kasu horietan, dentsitateak erakusten du gainazalean 

aldaketak egon direla (Ikusi 5.6. taula). 

 

 

 

 

 

 
 
5.7. irudia: Art Gumak beltz 
boliz koloreztatutako probetan 
eragin duen distiraren 
xehetasuna. 

 

5.6. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopien jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK:  
ART GUM 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D1 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D2 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,02 1,86 -0,07 -0,23 1,88 -0,09 - - - - 
Bermiloia 0,05 -0,04 -0,34 -0,02 0,34 - -0,63 -0,29 0,54 0,88 
Lur siena errea 0,05 -2,11 1,25 2,19 3,29 - - - - - 
Napoli horia 0,01 0,13 0,17 0,68 0,71 0,02 0,21 -0,06 0,52 0,56 
Urdin kobaltoa 0,01 0,37 0,09 -0,31 0,49 0,02 -0,25 0,33 -0,11 0,43 
Zuri beruna -0,01 -0,19 -0,02 0,3 0,36 0 -0,01 -0,02 -0,01 0,02 
∆D: ≥ 0,05eko dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4.- Emaitza nagusia: Art Gumak ez du argazki-kopietan zilar dentsitatearen 

aldaketarik eragiten baina bai ordea aldaketa kromatikoak probeten 

kopuruaren erdian. Bestalde, borragoma honek zenbait olio-geruzen akabera 

aldatu du, distirak atereaz. Horregatik, bere erabilera ez da gaitzesten baina 

zalantzazko tratamendua dela ikusi da, selektiboki kolorearen arabera erabili 

beharko dena. 

 

 

5.4.2.1.1.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: Art Gum 

 

1.- Albumina-kopien garbiketa mekanikoa: Art Gum 

 

- Art Gumarekin garbitutako albumina-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean dago bi pausuetan 

izan ezik. 

 
5.7. taula: Albumina-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Art Gum 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,16 -0,05 0,01 
2. 1,12 -0,04 0,01 
3. 1,12 -0,04 -0,01 
4. 1,09 -0,04 -0,01 
5. 1,02 -0,07 -0,01 
6. 0,88 -0,02 0,00 
7. 0,76 -0,04 -0,02 
8. 0,63 -0,04 -0,01 
9. 0,53 -0,05 -0,02 

10. 0,41 -0,03 -0,01 
11. 0,33 -0,03 0,00 
12. 0,28 -0,01 0,00 
13. 0,25 -0,01 0,00 
14. 0,25 -0,01 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
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2.- Argazki-paper eta olioz koloreztatutako albumina-paperen garbiketa 

mekanikoaren emaitzak: Art Gum 

 

- Koloreztatu gabeko albuminadun argazki-paperak ez du aldaketa 

kromatikorik jasan. 

- Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak laka karmina, 

Napoli horia eta zuri beruna izan dira.   

- Beltz boliak, bermiloiak, lur siena erreak eta urdin kobaltoak jasan 

dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Art Gumarekin burututako olioz koloreztatutako albumina-paperen 

garbiketa ia erdiek (% 57,1) kolore aldaketak eragin dituzte eta 

gainazalaren itxura aldatu dute oso akabera koipetsua eskainiz.  

 
5.8. taula: Olioz koloreztatutako albumina-paperek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Art 
Gumarekin garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ART GUM 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 92,65 -0,68 5,64 -0,01 0,01 0,08 0,08 -0,24 -0,05 -0,9 0,93 
Bermiloia 45,40  35,60 18,87 1,03 -1,46 -1,72 2,48 - - - - 
Beltz bolia 19,06  0,08 0,25 -0,11 0,11 -0,05 0,16 1,91 -0,15 0,02 1,92 
Laka karmina 21,84 1,85 0,53 -0,47 0,01 0,15 0,49 0,06 -0,13 -0,04 0,15 
Lur siena errea 29,87  12,41 9,19 -0,76 0,56 0,52 1,08 - - - - 
Napoli horia 83,08  3,53 62,48 0,16 -0,06 0,83 0,85 0,13 0,26 0,59 0,66 
Urdin kobaltoa 24,35  13,69 -31,14 -0,25 0,96 -1,42 1,73 - - - - 
Zuri beruna 93,36  0,21 6,44 -0,27 -0,02 0,22 0,35 -0,39 -0,11 0,15 0,43 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Olioz koloreztatutako albumina-kopien garbiketa mekanikoa: Art Gum 

 

- Art Gumarekin garbiketa mekanikoa egin ondoren probetek jasan duten 

aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

o Bermiloia, laka karmina, Napoli horia eta zuri beruna. 
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- Art Gumarekin garbiketa mekanikoaren ondoren jasan duten aldaketa 

muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

o Beltz bolia, lur siena errea eta urdin kobaltoa. 

 

Emaitza: Art Gumaz burututako olioz koloreztatutako albumina-kopien 

garbiketen erdiak baino gehiagok (% 66,6,) kolore aldaketak pairatu ditu. 

Bestalde, zenbait koloretako gainazaleko akabera satinatu dute. 

 

5.9. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopien jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ART GUM 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

∆D1 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D2 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Beltz bolia -0,04 1,38 0 -0,13 1,39 -0,08 - - - - 
Bermiloia 0,02 -0,07 -0,38 -0,12 0,40 0,02 -0,34 -0,22 0,45 0,61 
Laka karmina 0,01 -0,47 -0,33 0,01 0,57 0 -0,16 -0,4 -0,19 0,47 
Lur siena errea 0,03 -1,18 0,59 1,17 1,76 0,03 - - - - 
Napoli horia -0,01 -0,53 -0,1 0,21 0,58 -0,03 -0,92 -0,03 0,45 1,02 
Urdin kobaltoa -0,03 1,15 -0,05 0,74 1,37 0 - - - - 
Zuri beruna 0,01 -0,16 -0,05 -0,07 0,18 0,02 0,12 -0,02 0,25 0,28 
∆D: ≥ 0,05eko dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez  da onargarria. 
 

 

4.- Emaitza nagusia: Art Gum borragomaren erabilera gaitzesten da olioz 

koloreztatutako albumina-kopien garbiketa burutzeko, aldaketa kromatikoak 

eragiten dituelako eta distirak sortzen dituelako olioaren gainazalean. 
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5.4.2.1.1.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: Art Gum 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien garbiketa mekanikoaren emaitzak: Art Gum 

 

- Art Gumarekin garbitutako gelatinobromuro-kopiek jasan duten zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo daude. Era 

berean, gomak kopiaren gainazalean distira aldaketak eragin ditu. 

 
5.10. taula: Gelatinobromuro-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketa. 

 
Art Gum 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,32 -0,08 - 
2. 1,32 -0,09 - 
3. 1,32 -0,06 - 
4. 1,29 -0,06 - 
5. 1,26 -0,07 - 
6. 1,23 -0,05 - 
7. 1,19 -0,06 - 
8. 1,10 -0,05 - 
9. 0,96 -0,04 0,07 
10. 0,75 -0,04 0,15 
11. 0,50 -0,03 0,20 
12. 0,29 -0,02 0,17 
13. 0,16 -0,02 0,12 
14. 0,10 -0,02 0,05 
15 0,08 -0,02 0,02 
16. 0,08 -0,02 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Baritadun argazki-papera eta olioz koloreztatutako gelatinobromuro-
paperen garbiketa mekanikoaren emaitzak: Art Gum 

 

- Gelatinobromuroen koloreztatu gabeko barita-paperak jasan duen 

kolore aldaketa muga onargarrien barnean dago. 
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- Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia, 

Napoli horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna izan dira.   

- Aldaketa ez onargarria jasan dituzten olio-koloreak laka karmina eta lur 

siena errea dira. 

 

Emaitza: Art Gumarekin egindako garbiketaren % 66,6-k eragin dituzten 

aldaketa kromatikoak muga onargarrien barnean daude. 

 
5.11. taula: Art Gumaz burututako garbiketek barita-paperengan eta olioz koloreztatutako 
gelatinobromuro-paperengan eragin dituzten aldaketa kromatikoen emaitzak. 

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ART 
GUM 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 96,00 -0,12 -1,29 -0,4 -0,04 0,23 0,46 -0,07 -0,03 0,11 0,13 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,82  0,12 -0,25 -0,68 0,11 0,14 0,70 0,52 -0,1 0,05 0,53 
Laka karmina 72,77  22,40 19,00 -0,84 0,87 0,46 1,29 - - - - 
Lur siena errea 34,18  18,76 11,95 -0,27 0,26 0,3 0,48 0,66 2,45 2,1 3,29 
Napoli horia 84,74  2,78 63,15 0,45 -0,03 -0,03 0,45 0,14 -0,21 -0,49 0,55 
Urdin kobaltoa 28,47 17,94 -41,19 -0,11 -0,02 0,2 0,46 0,31 -0,09 -0,32 0,13 
Zuri beruna 94,25  -1,72 9,64 0,33 -0,19 0,26 0,00 -0,31 -0,03 0,64 0,00 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 
 
3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa mekanikoa: Art 

Gum 

 

- Art Gumarekin probeten gainazalean igurtzi ondoren jasan duten 

aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

o Beltz bolia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna. 

- Art Gumarekin garbiketa mekanikoaren ondoren jasan duten aldaketa 

muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

o Bermiloia, laka karmina eta urdin kobaltoa. 

Emaitza: Art Gumarekin burututako olioz koloreztatutako gelatina-kopien 

garbiketa ia erdiek (% 51,7) ez dute kolore eta dentsitate aldaketarik eragin. 
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5.12. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ART GUM 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0,01 -0,19 0,05 0,16 0,25 -0,01 0,84 0,07 -0,22 0,87 
Bermiloia 0,01 0,8 -1,17 -1,17 1,84 0 - - - - 
Laka karmina -0,02 -0,32 -0,55 -0,26 0,69 -0,01 0,72 -1,06 -0,68 1,45 
Lur siena errea -0,02 -0,29 0,39 0,2 0,53 -0,02 0 -0,02 -0,02 0,03 
Napoli horia 0 0,13 0,19 -0,31 0,39 0 0,26 -0,09 0,04 0,28 
Urdin kobaltoa -0,02 -0,39 0,36 -0,9 1,04 -0,1 - - - - 
Zuri beruna -0,01 0,24 0,02 0,16 0,29 0 0,79 -0,02 0,2 0,82 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 
 

4.- Emaitza nagusia: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa 

Art Gum borragomaz burutzeko zalantzazkoa da. Egindako garbiketen ia 

erdiak aldaketa kromatikoak eragin dituzte eta zenbait kasu bakanetan 

gainazalaren itxura arinki aldatu dute. Hala ere, koloreztatutako 

gelatinobromuro-kopien kasuan, olio-geruzaren lehorketa urria dela-eta, kontu 

handiz aztertu behar dira lortutako emaitzak. 

 

 

5.4.2.1.2. Stlaedtler Mars Plastic 

 

5.4.2.1.2.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: Staedtler Mars Plastic 

 

1.- Gatz-kopien garbiketa mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars Plastic 

 

- Staedtler Mars Plasticaz garbitutako gatz-kopiek jasan duten zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean dago bi pausutan 

izan ezik. Eta zahartzearen ondoren, dentsitate neurriak egonkortu direla 

esan liteke.  
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5.13. taula: Gatz-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketa. 

 
Staedtler Mars Plastic 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,16 -0,05 0,01 
2. 1,12 -0,04 0,01 
3. 1,12 -0,04 -0,01 
4. 1,09 -0,04 -0,01 
5. 1,02 -0,07 -0,01 
6. 0,88 -0,02 0,00 
7. 0,76 -0,04 -0,02 
8. 0,63 -0,04 -0,01 
9. 0,53 -0,05 -0,02 

10. 0,41 -0,03 -0,01 
11. 0,33 -0,03 0,00 
12. 0,28 -0,01 0,00 
13. 0,25 -0,01 0,00 
14. 0,25 -0,01 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Gatz-paper hutsaren eta olioz koloreztatutako gatz-paperen garbiketa 
mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars Plastic 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketarik jasan. 

- Kolore aldaketa onargarria jasan duten olio-kolorek beltz bolia, lur siena 

errea eta Napoli horia izan dira.   

- Bermiloiak, laka karminak, urdin kobaltoa eta zuri berunak jasan dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Staedtler Mars Plasticarekin garbitu ondoren % 57,1-ak aldaketa 

kromatiko ez onargarriak jasan dituzte.  
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5.14. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Staedtler Mars 
Plasticarekin garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: STAEDTLER MARS 
PLASTIC 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 94,02  0,20 0,77 0,09 -0,07 -0,08 0,14 0,19 -0,08 0,06 0,21 
Beltz bolia 18,71  0,30 0,23 -0,08 0,02 0,05 0,10 0,62 0,02 -0,17 0,64 
Bermiloia 42,00  42,22 25,51 0,88 -1,56 -0,16 1,80 - - -  
Laka karmina 35,33  39,04 25,67 -0,7 0,04 -0,44 0,83 1,48 0,71 0,87 1,86 
Lur siena errea 30,28  12,61 9,14 0,5 0,05 0,23 0,55 0,46 -0,12 -0,21 0,52 
Napoli horia 83,00  1,95 61,76 0,4 -0,15 0,47 0,64 -0,17 -0,11 -0,18 0,27 
Urdin kobaltoa 28,07 10,17 -34,08 -0,06 -0,35 1,2 1,25 - - - - 
Zuri beruna 92,85  -1,06 10,21 1,58 -0,89 -0,16 1,82 - - - - 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Olioz koloreztatutako gatz-kopien garbiketa mekanikoa: Staedtler Mars 

Plastic 

 

- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak 

dira: 

o Beltz bolia, Napoli horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak 

dira: 

o Bermiloia eta lur siena errea. 

 

Emaitza: Staedtler Mars Plasticarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketen % 66,6-k ez du kolore eta dentsitate aldaketarik eragin. 

Bestalde, gomak gainazalaren itxura oso gutxi aldatu du. 
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5.5. irudia: Staedtler Mars Plasticak 
bermiloi olio-kolorez koloreztatutako 
probetan eragin duen distiraren 
xehetasuna. 

 

5.15. Taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopien jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa Staedtler Mars Plastica erabili den kasuetan. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK:  
STAEDTLER MARS PLASTIC 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D1 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0,02 0,07 0,07 -0,07 0,12 0 0,06 0,04 -0,11 0,13 
Bermiloia 0,02 2,19 -2,91 -2,22 4,27 0 - - - - 
Lur siena errea 0,01 -0,75 0,68 0,59 1,17 0 - - - - 
Napoli horia 0,01 0,53 0,38 -0,11 0,66 0,01 0,43 -0,02 -0,23 0,49 
Urdin kobaltoa 0,02 0,34 0,08 -0,52 0,63 0,02 -0,04 0,39 -0,63 0,74 
Zuri beruna 0 0,49 -0,02 0,34 0,60 0 -0,2 -0,04 -0,6 0,63 
∆D: ≥ 0,05eko  zilar dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

4.- Emaitza nagusia: Staedtler Mars Plasticak koloreztatutako argazki-kopietan 

aldaketa kromatiko gutxiago eragin du koloreztatutako argazki-paperekin 

alderatuz. Koloreztatutako kopietan olio-koloreak lehorrago daude eta 

ondorioz gomaren igurzteak eragin kaltegarri txikiagoa izan du. Bermiloiaren 

kasuan, handia izan da gomaren eragina baina kolore berarekin 

koloreztatutako beste probeta guztiak ere arazoak izan dituzte. Beraz, ez da 

kontuan hartzeko datua. Hortaz, bere erabilera onargarria da. 
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5.4.2.1.2.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: Staedtler Mars Plastic 

 

1.- Albumina-kopien garbiketa mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars Plastic 

 

- Staedtler Mars Plasticarekin garbitutako albumina-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago. Nahiz eta 24 

h ondoren kopiak dentsitate aldaketarik ez duen pairatu, zahartzearen 

ondoren mugatik kanpoko aldaketak jasan ditu pausu batean baino 

gehiagotan (ikus 5.16. taula). 

 

5.16. taula: Albumina-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

Staedtler Mars Plastic 
  D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,41 -0,02 -0,04 
2. 1,39 -0,04 -0,04 
3. 1,37 -0,03 -0,03 
4. 1,35 -0,01 -0,05 
5. 1,36 -0,04 -0,05 
6. 1,27 -0,03 -0,04 
7. 1,17 -0,04 -0,05 
8. 1,06 -0,04 -0,05 
9. 0,91 -0,03 -0,04 

10. 0,79 -0,03 -0,04 
11. 0,67 -0,03 -0,04 
12. 0,57 -0,03 -0,03 
13. 0,46 -0,03 -0,03 
14. 0,38 -0,02 -0,02 
15. 0,29 -0,02 -0,01 
16. 0,24 -0,02 -0,01 
17. 0,2 -0,02 0 
18. 0,17 -0,02 0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
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2.- Albuminadun argazki-paper eta olioz koloreztatutako albumina-paperen 
garbiketa mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars Plastic 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketarik jasan. 

- Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia, laka 

karmina, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna izan dira.   

- Bermiloiak eta urdin kobaltoak jasan duten aldaketa kromatikoa muga 

onargarrietatik kanpo dago.  

 

Emaitza: Staedtler Mars Plasticak eragin dituen aldaketa kromatiko 

gehienak (% 71,4) muga onargarrien barnean daude.  Kaltetu dituen 

koloreak bermiloia eta urdin kobaltoa izan dira, lehortze egokia izan ez 

duten koloreak, hain zuzen.  

 
5.17. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Staedtler 
Mars Plasticarekin garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK:  
STAEDTLER MARS PLASTIC 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 92,74 -0,69 5,87 -0,24 -0,11 0,47 0,47 0,3 -0,02 -0,75 0,81 
Bermiloia 45,10  36,19 19,41 3,67 -5,43 8,46 8,46 - - - - 
Beltz bolia 18,62  0,20 0,21 0,81 0 0,82 0,82 0,54 -0,1 0,01 0,55 
Laka karmina 21,87 2,16 0,72 -0,39 -0,03 0,39 0,39 -0,15 0,17 0,09 0,24 
Lur siena errea 29,58  12,91 9,95 0,14 0,13 0,35 0,35 0,41 0,03 -0,03 0,41 
Napoli horia 82,98  3,87 62,56 0,42 -0,3 0,56 0,56 0,18 0,17 0,11 0,27 
Urdin kobaltoa 25,10  15,54 -35,73 0,35 -0,36 1,03 1,03 - - - - 
Zuri beruna 93,58  -0,02 5,96 0,03 0,07 0,14 0,14 -0,1 -0,07 -0,06 0,14 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Olioz koloreztatutako albumina-kopien garbiketa mekanikoa: Staedtler 

Mars Plastic 

 
- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak 

dira: 

o Lur siena errea, Napoli horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak 

dira: 

o Beltz bolia, bermiloia eta laka karmina. 

 

Emaitza: Staedtler Mars Plasticarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketen % 57,1-ek ez dituzte kolore eta dentsitate aldaketarik 

eragin baina gainazalaren itxura arinki aldatu dute. Bermiloia, salbuespena 

izan da. Kasu bakar horretan borragomak zeharo aldatu du pinturaren 

itxura distira oso handia eraginez. 

 

5.18. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopien jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: STAEDTLER MARS PLASTIC 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,04 1,08 -0,06 -0,07 1,08 -0,04 - - - - 
Bermiloia 0 2,26 -2,02 -1,47 3,37 -0,01 - - - - 
Laka karmina 0 -0,07 -1,02 -0,49 1,13 0 - - - - 
Lur siena errea -0,01 -0,49 0,08 0,15 0,52 -0,02 -0,48 0,09 0,02 0,49 
Napoli horia 0 0,09 0,08 -0,02 0,12 -0,01 -0,51 -0,01 -0,53 0,74 
Urdin kobaltoa -0,03 0,55 0,07 0,04 0,56 0 -0,18 0,16 0,12 0,27 
Zuri beruna 0,01 0,1 -0,07 -0,16 0,20 0,02 0,2 -0,04 0 0,20 
∆D:  ≥ 0,05eko  zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4.- Emaitza nagusia: Staedtler Mars Plasticaren erabilera kaltegarriagoa izan da 

koloreztatutako albumina-kopietan koloreztatutako argazki-paperetan baino. 

Hala ere, bi probeta multzoetan erdiak baino gutxiagoak jasan dituzte 

aldaketak. Beraz, Staedtler Mars Plasticaren erabilera gomendatzen olio-

geruzen gainean. Batez ere gaitzesten da bermiloia eta beltz bolia koloreen 

kasuan distirak sortzen dituelako. 

 

 

5.4.2.1.2.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: Staedtler Mars Plastic 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien garbiketa mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars 

Plastic 

 

- Staedtler Mars Plasticarekin garbitutako gelatinobromuro-kopiak jasan 

duen zilar dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago, 

zahartzearen ondoren areagotu dena. Bestalde, gomak gainazalean 

distira aldaketak eragin ditu. 

 
5.19. taula: Gelatinobromuro-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Staedtler Mars Plastic 

 D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,60 -0,10 -0,33 
2. 1,58 -0,14 -0,34 
3. 1,56 -0,14 -0,34 
4. 1,53 -0,10 -0,32 
5. 1,51 -0,13 -0,31 
6. 1,43 -0,11 -0,27 
7. 1,36 -0,09 -0,23 
8. 1,24 -0,07 -0,19 
9. 1,05 -0,05 -0,13 

10. 0,80 -0,04 -0,08 
11. 0,53 -0,03 -0,05 
12. 0,30 -0,02 -0,03 
13. 0,17 -0,02 -0,02 
14. 0,10 -0,02 -0,01 
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15 0,09 -0,03 -0,02 
16. 0,08 -0,02 -0,02 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta zahartu 
aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Barita-paper eta olioz koloreztatutako barita-paperen garbiketa 

mekanikoaren emaitzak: Staedtler Mars Plastic 

 

- Borragomaz garbitu ondoren koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du 

aldaketa adierazgarririk jasan. 

- Olio-kolore gehienek aldaketa onargarriak jasan dituzte lur siena errea 

izan ezik, zahartzearen ondoren kolore aldaketa globala jasan duen 

kolore bakarra izan dena (ikusi 5.20. taularen lur siena errearen ∆E*). 

 
5.20. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 

 
OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK:  

STAEDTLER MARS PLASTIC 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 96,10 -0,20 -1,24 -0,04 0,05 0,05 0,08 -0,05 0 -0,04 0,06 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,75  0,09 -0,28 0,3 0,01 0,08 0,31 0,33 -0,13 0,07 0,36 
Laka karmina 69,92  24,01 20,32 0,41 0,06 -0,34 0,54 -0,18 0,44 -0,74 0,88 
Lur siena errea 33,73  17,62 11,34 0,22 0,45 0,16 0,53 -0,65 0,45 0,99 1,27 
Napoli horia 84,54  2,83 63,21 0,59 0,02 -0,34 0,68 0,45 -0,18 -0,28 0,56 
Urdin kobaltoa 28,10 19,01 -42,68 0,29 -0,24 0,33 0,50 0,53 -0,55 0,55 0,94 
Zuri beruna 94,25  -1,73 10,23 0,25 -0,24 -0,09 0,36 0,02 -0,06 0,07 0,09 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa mekanikoa: Staedtler 

Mars Plastic 

 
- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak 

dira: 

o Beltz bolia, lur siena errea , Napoli horia eta zuri beruna. 

- Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketa mekanikoaren ondoren 

jasan duten aldaketa muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak 

dira: 

o Bermiloia, laka karmina eta urdin kobaltoa. 

 

Emaitza: Staedtler Mars Plasticarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketa ia erdiek (% 57,1) ez dute kolore eta dentsitate aldaketarik 

eragin eta gainazalaren itxura oso gutxi aldatu dute. 

 
5.21. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: STAEDTLER MARS PLASTIC 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,02 0,4 0 0,07 0,41 0 0,59 -0,05 0,05 0,59 
Bermiloia -0,01 1,97 -3,62 -2,27 4,71 0 - - - - 
Laka karmina -0,03 1,18 1,26 0,51 1,80 -0,07 - - - - 
Lur siena errea 0,01 -0,36 0,2 0,16 0,44 -0,01 0,68 -0,43 -0,41 0,90 
Napoli horia -0,01 0,03 0,24 -0,8 0,84 -0,01 0 -0,09 -0,37 0,38 
Urdin kobaltoa 0,02 -0,67 0,39 -0,91 1,20 -0,06 - - - - 
Zuri beruna 0 0,32 -0,09 0,02 0,33 0,01 0,78 -0,03 0,04 0,78 
∆D: ≥ 0,05eko  zilar dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4.- Emaitza nagusia: Staedtler Mars Plasticarekin egindako garbiketek ez dute 

aldaketa kromatikoak eragin probeten erdian baino gehiagotan. Hortaz, bere 

erabilera onargarria da olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien kasuan.   

 

 

 

5.4.2.2.- Disolbatzaile bidezko garbiketa 

 

5.4.2.2.1.- Ur destilatua 

 

5.4.2.2.1.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: ur destilatua 

 

1.- Gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Ur destilatua 

 

- Ur destilatuarekin garbitutako gatz-kopiak jasan duen zilar dentsitatearen 

aldaketa muga onargarrien barnean dago. 

 
5.22. taula: Gatz-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
 Ur destilatua 

 D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,21 0,00 0,01 
2. 1,18 0,00 -0,01 
3. 1,19 -0,01 0,01 
4. 1,17 0,00 0,01 
5. 1,11 -0,01 0,00 
6. 1,04 -0,02 -0,02 
7. 0,90 -0,01 -0,01 
8. 0,77 -0,01 0,02 
9. 0,67 -0,01 -0,01 
10. 0,55 -0,02 -0,01 
11. 0,44 -0,01 0,00 
12. 0,35 -0,01 0,01 
13. 0,30 -0,01 0,00 
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14. 0,28 -0,01 0,01 
D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Paper gatzatu eta koloreztatutako gatz-paperen disolbatzaile bidezko 

garbiketaren emaitzak: Ur destilatua 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketarik jasan. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako argazki-papera: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan duen olio-koloreak lur siena 

errea eta zuri zinka izan dira. 

o Beltz boliak, bermiloiak, kromo-horiak, laka karminak eta urdin 

kobaltoak jasan dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo 

daude. 

 

Emaitza: Ur destilatuak kolore aldaketa eragin ditu ia akuarelaz 

koloreztatutako probeta guztietan. 

 
 5.23. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
ur destilatua aplikatu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK:  
UR DESTILATUA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 93,62  -0,13 0,13 0,5 0,17 0,61 0,81 -0,03 0 0,1 0,10 
Bermiloia 78,92  15,30 8,17 1,94 -1,9 -0,89 2,86 - - - - 
Beltz bolia 68,40  1,40 4,61 1,28 0,05 -0,55 1,39 - - - - 
Kromo-horia 94,50  -6,40 14,50 -0,19 0,62 -1,01 1,20 - - - - 
Laka karmina 88,36  8,01 5,56 2,57 -3,18 -1,89 4,50 - - - - 
Lur siena errea 72,93  16,54 23,53 0,58 -0,17 -0,18 0,63 0,63 -0,43 -0,27 0,81 
Urdin kobaltoa 62,87  3,80 -45,05 9,23 -3,91 12,32 15,88 - - - - 
Zuri zinka 95,60  -0,02 -0,58 0,08 -0,01 0,14 0,16 -0,08 0,03 -0,08 0,12 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak beltz 

bolia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna izan dira. 

o Bermiloiak, laka karminak eta urdin kobaltoak jasan dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude. 

 

Emaitza:  Ur destilatuak probeten % 51,7-k ez du kolore aldaketarik 

eragin.  

 
5.24. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Art Gumaz 
garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: UR DESTILATUA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 93,62  -0,13 0,13 0,5 0,17 0,61 0,81 -0,03 0 0,1 0,10 
Bermiloia 42,04  42,39 25,94 1,94 -2,88 -0,86 3,58 - - - - 
Beltz bolia 19,74 0,15 0,15 0,14 0,03 0,08 0,16 0,45 0 0 0,45 
Laka karmina 33,04  38,15 23,40 -0,35 1,11 1,31 1,75 - - - ´- 
Lur siena errea 30,97  12,37 9,02 -0,34 0,4 0,3 0,60 0,62 -0,48 -0,41 0,88 
Napoli horia 82,82  2,61 61,56 0,2 -0,18 0,51 0,58 -0,02 -0,03 -0,16 0,16 
Urdin kobaltoa 27,21  9,79 -30,34 -0,15 -0,39 0,87 0,97 -0,2 -0,96 0,2 1,00 
Zuri beruna 92,66  -1,01 10,41 0,15 0,19 -0,11 0,27 0,05 -0,01 0,23 0,24 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: ur destilatua 

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Ur destilatua aplikatu ondoren jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea eta laka karmina. 

o Ur destilatua aplikatu ondoren jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrietatik kanpo dauden akuarela-koloreak dira: 

 Kromo-horia, urdin kobaltoa eta zuri zinka. 
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Emaitza: Ur destilatuarekin burututako akuarelaz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketa erdiek (% 57,1) ez dute kolore eta dentsitate aldaketa 

kaltegarririk eragin. 

 

5.25. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur 
destilatua aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: UR DESTILATUA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0 0,83 -0,51 -0,15 0,99 0 0,19 -0,81 -0,44 0,94 
Beltz bolia 0,02 -0,47 -0,04 -0,03 0,47 0,01 0,24 -0,07 -0,17 0,30 
Kromo-horia 0,02 -1,16 0,26 -0,04 1,19 0,01 - - - - 
Laka karmina 0 -0,68 -0,29 -0,08 0,74 -0,01 -0,12 -0,29 -0,1 0,33 
Lur siena errea 0,01 -0,68 -0,09 -0,65 0,94 -0,03 0,22 -0,33 -0,6 0,72 
Urdin kobaltoa -0,01 0,19 -0,11 4,36 4,37 -0,01 - - - - 
Zuri zinka 0,02 -0,52 -0,12 0,02 0,53 -0,01 0,04 -0,37 -1,26 1,31 
∆D: ≥ 0,05eko  zilar dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.1.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Ur destilatuarekin garbitu ondoren olio-kolore guztiek jasan 

dituzten kolore aldaketak muga onargarrien barnean daude 

urdin kobaltoa izan ezik: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, laka karmina, Napoli 

horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Ur destilatuarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketen % 85,7-k ez dute aldaketa kaltegarririk eragin. 
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5.26. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Art Gumaz 
garbitu ondoren. 

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK:  
UR DESTILATUA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0,01 -0,37 0,04 -0,02 0,37 0,01 -0,44 0,11 -0,03 0,45 
Bermiloia 0,02 -0,05 -0,08 0,04 0,10 0 0,24 -0,07 0,01 0,25 
Lur siena errea 0,01 -0,36 0,18 0,41 0,57 0,01 0,15 0,12 0,32 0,37 
Napoli horia 0,02 -0,01 0,3 0,31 0,43 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 
Urdin kobaltoa 0,04 -0,55 0,47 -0,96 1,20 0,02 - - - - 
Zuri beruna 0 -0,14 -0,03 0,26 0,30 0 -0,06 0,02 0,06 0,09 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

 

4.- Emaitza nagusiak:  

- Ur destilatuak akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien kopuruaren ia 

erdian aldaketa kromatikoak eragin ditu, nahiz eta koloreztatutako 

argazki-paperen kasuan, akuarela askoz ere kaltegarriagoa izan den. 

Haatik, ur destilatuaren erabilera zalantzazkoa da. 

- Olioz koloreztatutako probetengan ur destilatuak ez du aldaketa 

kromatikorik eragin ia kolore guztien kasuan. Olio-geruzaren lehortzea 

egokia izan den koloreetan aplikatuz gero, tratamendu onargarria da. 

 

 

5.4.2.2.1.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: ur destilatua 

 

1.- Albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Ur destilatua 

 

- Ur destilatuarekin garbitutako albumina-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean dago. 
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5.27. taula: Albumina-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

Ur destilatua  
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,42 -0,02 -0,03 
2. 1,37 -0,02 -0,03 
3. 1,42 -0,01 -0,03 
4. 1,39 -0,03 -0,03 
5. 1,36 -0,04 -0,04 
6. 1,26 -0,03 -0,03 
7. 1,17 -0,02 -0,02 
8. 1,06 -0,02 -0,04 
9. 0,92 0,00 -0,01 
10. 0,79 0,00 0,00 
11. 0,67 0,00 -0,01 
12. 0,56 -0,01 -0,01 
13. 0,46 -0,01 -0,01 
14. 0,37 -0,01 -0,01 
15 0,29 -0,01 0,00 
16. 0,23 0,00 0,01 
17. 0,19 0,00 0,01 
18. 0,17 -0,02 0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Albuminadun argazki-paper eta koloreztatutako albumina-paperen 

disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Ur destilatua 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak jasan duen aldaketa kromatikoa 

muga onargarrietatik kanpo dago. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako argazki-paperak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan duen olio-kolore bakarra lur 

siena errea izan da. 

o Beltz boliak, bermiloiak, laka karminak, kromo-horia urdin kobaltoa 

eta zuri zinkak jasan dituzten aldaketa kromatikoak muga 

onargarrietatik kanpo daude.  



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 338

Emaitza: Uraren erabilera albumina-paperetan eta akuarelaz 

koloreztatutako albuminetan oso kaltegarria da. 

 

5.28. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur destilatua 
aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: UR 
DESTILATUA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Albumina-papera 91,90 -0,75 7,18 0,21 -0,01 -1,61 1,62 - - - - 
Bermiloia 64,38  27,54 18,92 2,66 -2,31 -0,34 3,54 - - - - 
Beltz bolia 60,16 1,87 9,44 2,33 -0,03 0,09 2,33 - - - - 
Kromo-horia 91,69 -6,73 20,19 0,16 0,37 -1,16 1,23 - - - - 
Laka karmina 85,42 4,63 10,76 1,70 -1,16 -0,65 2,16 - - - - 
Lur siena errea 64,79 20,11 29,97 0,23 0,06 -0,09 0,25 0,19 -0,03 0,33 0,38 
Urdin kobaltoa 63,72 -1,40 -32,32 2,26 -0,44 2,25 1,62 - - - - 
Zuri beruna 92,97  -0,84 5,15 -0,16 -0,06 -1,32 3,54 - - - - 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak bermiloia, 

beltz bolia, laka karmina, lur siena errea, Napoli horia eta zuri 

beruna izan dira. 

o Urdin kobaltoak jasan duen aldaketa kromatikoa muga 

onargarrietatik kanpo dago.  

 

Emaitza: ur destilatuak olioz koloreztatutako albumina-paperetan ez du 

ia aldaketa kromatiko kaltegarririk eragin. Kasu bakarrean gertatu da 

eta arestian esan dugun legez, olioaren lehortzea arazoak direlako izan 

da. 
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5.29. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur 
destilatua aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: UR 
DESTILATUA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Albumina-papera 91,90 -0,75 7,18 0,21 -0,01 -1,61 1,62 - - - - 
Bermiloia 45,89  35,85 19,29 0,21 -0,68 -0,38 0,81 -0,23 -0,32 -0,43 0,58 
Beltz bolia 18,73  0,10 0,12 -0,27 0,01 -0,03 0,27 0,27 -0,07 -0,05 0,28 
Laka karmina 21,29 2,39 0,68 -0,6 0,03 0,18 0,63 0,34 -0,09 -0,04 0,35 
Lur siena errea 30,01  12,25 8,86 -0,08 0,06 0,1 0,14 0,14 -0,22 -0,29 0,39 
Napoli horia 83,16  3,23 62,35 0,22 -0,01 0,57 0,61 -0,06 -0,12 -0,07 0,15 
Urdin kobaltoa 23,50  12,32 -27,23 -0,43 0,55 -1,03 1,24 - - - - 
Zuri beruna 93,31  0,22 6,42 -0,17 -0,06 -0,07 0,19 0,11 -0,07 -0,03 0,13 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 
 
3.- Koloreztatutako albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: ur 

destilatua 

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Ur destilatua aplikatu ondoren jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira: 

 Lur siena errea eta laka karmina. 

o Ur destilatua aplikatu ondoren jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrietatik kanpo dauden akuarela-koloreak dira: 

 Beltz bolia, kromo-horia, bermiloia, urdin kobaltoa eta zuri 

zinka. 

 

Emaitza: Ur destilatuarekin burututako akuarelaz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketa gehienek (% 71,4) kolore eta dentsitate aldaketa 

kaltegarririk eragin dituzte. 
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5.6. irudia: Ur destilatuak eragin 
duen kaltearen xehetasuna 
akuarela zuri zinkaz koloreztatutako 
albumina-kopian. 

 

5.30. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur 
destilatua aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: UR DESTILATUA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0,04 -1,37 -2,68 -1,25 3,26 0,06 - - - - 
Beltz bolia -0,03 1,52 0,24 0,21 1,55 -0,04 - - - - 
Kromo-horia 0,04 -1,02 0,72 -0,04 1,25 0,01 - - - - 
Laka karmina 0,02 -0,75 -0,08 0,21 0,78 0,01 -0,38 -0,21 -0,04 0,44 
Lur siena errea 0,01 0,3 -0,28 -0,11 0,42 0,01 0,2 -0,1 0,1 0,24 
Urdin kobaltoa 0 1,77 0,26 3,91 4,30 -0,02     
Zuri zinka 0,16 -6,09 1,04 4,43 7,60 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Ur destilatuarekin garbitu ondoren olio-kolore guztiek jasan 

dituzten kolore aldaketak muga onargarrien barnean daude: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, laka karmina, Napoli 

horia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Ur destilatuarekin burututako olioz koloreztatutako albumina-kopien 

garbiketek (% 100) ez dute aldaketa kaltegarririk eragin.  
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5.31. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur 
destilatua aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK:  UR DESTILATUA 
24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Beltz bolia -0,02 0,17 -0,03 -0,12 0,21 -0,02 0,04 -0,12 -0,16 0,20 
Bermiloia 0,01 -0,29 0,38 0,68 0,83 0 -0,17 -0,01 0,36 0,40 
Laka karmina -0,01 -0,26 -0,07 0,05 0,27 -0,01 -0,07 -0,47 -0,31 0,57 
Lur siena errea 0,01 -0,6 0,38 0,6 0,93 0 -0,41 0,22 0,29 0,55 
Napoli horia 0 -0,14 0,15 0,25 0,32 -0,01 -0,38 0,1 -0,18 0,43 
Urdin kobaltoa -0,02 0,5 -0,31 0,69 0,91 0 -0,04 -0,31 0,72 0,78 
Zuri beruna 0,01 -0,83 -0,02 -0,09 0,84 0,01 -0,14 0,01 0,22 0,26 
∆D: ≥ 0,05eko  zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

4.- Emaitza nagusiak: 

 
- Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopien kasuan, ur destilatuaren 

erabilera oso kaltegarria da. Horregatik, zeharo gaitzesten da. 

- Olioz koloreztatutako albumina-kopien kasuan, ur destilatua aplikatzea 

onargarria da, olio-geruzetan ez duelako aldaketa kromatikorik eragiten. 

 

 

5.4.2.2.1.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: ur destilatua 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: ur destilatua 

 

- Ur destilatuarekin garbitutako gelatinobromuro-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago, 

zahartzearen ondoren zilar dentsitatea murriztu delako tonu altuetan eta 

handitu argietan. Gainera, gainazalean distiraren aldaketa arina eragin 

du. 
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5.32. taula: Gelatinobromuro-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Ur destilatua 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,45 0,00 -0,03 
2. 1,44 0,00 -0,08 
3. 1,43 0,00 -0,07 
4. 1,40 0,01 -0,07 
5. 1,37 0,02 -0,07 
6. 1,32 -0,01 -0,04 
7. 1,27 -0,01 -0,01 
8. 1,18 -0,02 0,02 
9. 1,00 -0,01 0,11 
10. 0,76 -0,01 0,20 
11. 0,49 -0,01 0,24 
12. 0,28 -0,01 0,19 
13. 0,15 -0,01 0,11 
14. 0,10 -0,02 0,04 
15 0,08 -0,02 0,01 
16. 0,07 -0,01 0 

 D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria.  

 

 

2.- Gelatinobromuroen barita-paper eta koloreztatutako gelatinobromuro-
paperen garbiketa mekanikoaren emaitzak: ur destilatua 

 

- Ur destilatuarekin garbitu ondoren koloreztatu gabeko argazki-paperak 

ez du aldaketarik jasan. Zahartutako probetan ura aplikatu den aldean 

distira berreskuratu da. Baina zahartu ondoren, berriz ere distira galdu 

du. 
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5.7. irudia: Barita-paperean egindako 
probetan ikus daitekeen 
xehetasunean, ur destilatua aplikatu 
den aldean gainazalak distira 
berreskuratu du. 

 

- Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia, laka 

karmina, Napoli horia eta zuri beruna izan dira.   

- Muga onargarrietatik kanpo jaso dituzten koloreak lur siena errea eta 

urdin kobaltoa izan dira.  

 
Emaitza: ur destilatuak ez ditu ia aldaketa kaltegarriak eragin probetetan,   

% 71,4-an. 

 
5.33. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak ur destilatua 
aplikatu ondoren. 
 
OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK:  

UR DESTILATUA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 96,15 -0,22 -1,11 0,05 0,03 0,01 0,06 0 0 -0,08 0,08 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,62  0,04 -0,33 -0,36 0,07 0,07 0,37 0,47 -0,15 0,02 0,49 
Laka karmina 75,52  21,32 16,34 -0,31 0,42 -0,2 0,56 -0,07 -0,28 -0,14 0,32 
Lur siena errea 37,35  23,64 17,71 0,03 0,82 0,95 1,26 - - - - 
Napoli horia 84,28  3,13 64,86 0,7 -0,14 -0,18 0,74 0,44 -0,03 -0,65 0,79 
Urdin kobaltoa 28,65 19,24 -44,12 0,06 0,06 -0,24 0,25 0,84 -0,05 -0,87 1,21 
Zuri beruna 94,38  -2,01 10,53 -0,19 0,05 0,06 0,06 0,14 -0,04 -0,25 0,08 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko 

garbiketa: ur destilatua 

 
- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Ur destilatuarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia, lur siena errea, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

o Ur destilatuarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Bermiloia, laka karmina eta Napoli horia. 

- Emaitza: Ur destilatuarekin burututako olioz koloreztatutako albumina-

kopien garbiketen ia erdiek (% 57,1) ez dute aldaketa kaltegarririk eragin. 

 

 

 
 
 
 
5.8. irudia: Ur destilatuak eragin duen 
distiraren xehetasuna laka karminaz 
koloreztatutako gelatinobromuro-kopian. 

 
5.34. Taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiek jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: UR DESTILATUA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0,01 -0,4 -0,04 0,06 0,41 0,01 -0,13 0,03 -0,04 0,14 
Bermiloia -0,01 1,14 -1,19 -0,91 1,88 0,01 - - - - 
Laka karmina 0,26 3,41 -3,21 -2,01 5,10 - - - - - 
Lur siena errea -0,01 0,16 0,01 -0,01 0,16 -0,01 0,13 -0,12 -0,11 0,21 
Napoli horia 0,01 -1,36 -0,02 -2,21 2,60 0,02 - - - - 
Urdin kobaltoa -0,04 -0,44 0,25 -0,6 0,78 -0,09 -0,06 0,09 -0,31 0,33 
Zuri beruna 0,01 -0,01 0,05 0,05 0,07 0,01 0,77 0,06 0,37 0,86 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4.- Emaitza nagusia: Ur destilatuak olioz koloreztatutako gelatinobromuro-

kopietan barita-paperetan baino kalte handiagoa eragin du. Hala ere, 

probeta mota hauetan, olio-pinturaren lehortze arazoak izan direnez, ezin dira 

zeharo baztertu. Horregatik, bere erabilera zalantzazkoa dela esango dugu. 

 

 

 

5.4.2.2.2.- Etanola 

 

5.4.2.2.2.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: etanola 

 

1.- Gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Etanola 

- Etanolarekin garbitutako gatz-kopiek jasan duten zilar dentsitatearen 

aldaketa muga onargarrien barnean daude. 

 
5.35. taula: Gatz-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Etanola 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,22 0,02 -0,01 
2. 1,20 0,02 0,00 
3. 1,19 0,01 -0,01 
4. 1,17 0,01 -0,01 
5. 1,10 0,00 -0,03 
6. 1,02 0,00 -0,02 
7. 0,90 -0,01 -0,04 
8. 0,77 -0,01 -0,04 
9. 0,66 -0,02 -0,04 
10. 0,55 -0,03 -0,03 
11. 0,45 -0,02 -0,03 
12. 0,37 -0,02 -0,02 
13. 0,32 -0,02 -0,02 
14. 0,29 -0,02 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 
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2.- Paper gatzatu eta koloreztatutako gatz-paperen disolbatzaile bidezko 

garbiketaren emaitzak: Etanola 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketarik jasan. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak kromo-

horia eta zuri zinka izan dira. 

o Beltz boliak, laka karminak, lur siena erreak eta urdin kobaltoak 

jasan dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Etanolak muga onargarrietatik kanpo dauden aldaketa 

kromatikoak eragiten ditu akuarelaz koloreztatutako paper gatzatu 

gehienetan (% 71,4). 

 

5.36. taula: Akuarelaz koloreztatutako paper gatzatu eta koloreztatutako paper gatzatuek jasan 
duten kolore aldaketaren araberako azterketa. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ETANOLA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 94,10  -0,02 0,69 -0,55 0,07 0,45 0,71 0,16 0,05 -0,16 0,23 
Bermiloia 78,59  15,23 7,44 0,4 -0,66 0,83 1,13 - - - - 
Beltz bolia 70,34  1,34 4,42 -0,61 0,09 0,15 0,63 1,72 -0,12 0,03 1,72 
Kromo-horia 94,84  -6,32 14,48 -0,27 0,36 -0,79 0,91 0,16 0,18 -0,65 0,69 
Laka karmina 85,46  11,09 7,17 0,71 -0,94 -0,14 1,19 - - - - 
Lur siena errea 74,24  15,84 22,99 2,32 -1,2 -0,65 2,69 0,02 0,02 -0,09 0,09 
Urdin kobaltoa 64,24  3,28 -43,23 5,69 -2,97 8,1 10,33 - - - - 
Zuri beruna 95,71  -0,04 -0,72 -0,12 -0,03 0,48 0,71 -0,17 0,09 -0,35 0,40 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituen olio-kolore bakarra zuri 

beruna izan da. 
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o Beltz boliak, bermiloiak, laka karminak, lur siena erreak, Napoli 

horiak eta urdin kobaltoak jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Etanolak muga onargarrietatik kanpo dauden aldaketa 

kromatikoak eragiten ditu olioz koloreztatutako paper gatzatu 

gehienetan (% 85,7) koloreen lehortze urria dela-eta 

 
5.37. taula: Etanola olioz koloreztatutako gatz-kopietan eragin duten kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ETANOLA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 94,10  -0,02 0,69 -0,55 0,07 0,45 0,71 0,16 0,05 -0,16 0,23 
Bermiloia 42,08  41,52 25,38 3,02 0,62 0,6 3,14 - - - - 
Beltz bolia 19,14  0,20 0,13 -1,35 0,06 0,14 1,36 - - - - 
Laka karmina 34,87  39,24 25,36 0,65 1,29 1,49 2,08 - - - - 
Lur siena errea 30,80  12,34 9,06 -0,3 0,73 0,82 1,14 - - - - 
Napoli horia 82,96  2,48 61,88 2,19 0,49 3,12 3,84 - - - - 
Urdin kobaltoa 27,70  9,18 -31,90 1,62 0,64 -2,41 2,97 - - - - 
Zuri beruna 92,85  -1,00 10,01 0,29 -0,01 0,01 0,29 -0,02 -0,04 0,64 0,64 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: etanola 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Etanolarekin egindako garbiketek akuarela-koloreetan eragin 

dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude guztiak: 

 Beltz bolia, bermiloia, kromo-horia, laka karmina, lur siena, 

urdin kobaltoa eta zuri zinka. 

 

Emaitza: Etanolarekin burututako akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa guztiek (% 100) kolore eta dentsitate aldaketa kaltegarriak eragin 

dituzte. Are gehiago, aplikatu den probeta guztietan etanolak orbaina utzi 

du.  
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5.9. irudia: Etanolak kromo-hori  akuarelan 
utzi duen marka koloreztatutako gatz-
kopietan. 

 
 
5.38. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ETANOLA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0,01 0,37 0,36 0,87 1,01 -0,05 - - - - 
Beltz bolia 0,03 -1,08 0,32 0,39 1,19 -0,02 - - - - 
Kromo-horia 0,04 -2,12 0,74 0,05 2,25 -0,02 - - - - 
Laka karmina 0,02 -1,54 0,2 0,38 1,60 -0,04 - - - - 
Lur siena errea 0,08 -1,4 0,65 0,64 1,67 - - - - - 
Urdin kobaltoa 0,03 -0,49 0 5 5,02 0,01 - - - - 
Zuri zinka 0,06 -1,98 0,59 1,7 2,68 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Ur destilatuarekin garbitu ondoren olio-kolore guztiek jasan 

dituzten kolore aldaketak muga onargarrien barnean daude 

urdin kobaltoa izan ezik, mugan dagoena: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, laka karmina, Napoli 

horia, eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Etanolarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien ia 

garbiketa guztiek ez dute aldaketa kaltegarririk eragin. 

5.39. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan duten dentsitate eta kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
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OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK: 
ETANOLA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0 -0,32 0,05 -0,13 0,35 0,01 -0,41 0,05 -0,09 0,42 
Bermiloia 0 0,01 0,46 0,54 0,71 0 0,18 0,57 0,57 0,83 
Lur siena errea 0,01 -0,43 0,33 0,48 0,72 0,01 -0,26 0,21 0,32 0,46 
Napoli horia 0,01 0,11 0,36 -0,13 0,40 0,01 0,05 0,07 -0,4 0,41 
Urdin kobaltoa 0,04 -0,73 0,2 0,65 1,00 0,01 - - - - 
Zuri beruna 0 0,4 0,03 0,6 0,72 0 0,03 0,01 0,01 0,03 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 
 

 

4.- Emaitza nagusiak: 

- Etanolaren erabilera zeharo gaitzesten da akuarelaz koloreztatutako 

gatz-kopien kasuan. 

- Oliozko koloreztatzeen kasuetan, etanolaren erabilera murriztu behar da 

koloreztatutako argazki-irudien aldeetara. Olioaren lehortzea oso 

ezberdina izan denez koloreztatutako argazki-papera eta argazki-kopien 

artean, garrantzitsua izango da olio-geruzaren egoera aurretiaz sakonki 

aztertzea. 

 

 

5.4.2.2.2.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: etanola 

 

1.- Albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Etanola 

 

- Etanolarekin garbitutako albumina-kopiek jasan duten zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien kanpo geratzen dira. 

Tratamenduak aplikatu eta zahartzearen ondoren zilar dentsitatea asko 

murriztu da tonu erdietan. 
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5.40. taula: Albumina-kopiak jasan duen zilar dentsitatearen aldaketa. 
 

Etanola  
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,40 -0,01 -0,04 
2. 1,41 0,00 -0,04 
3. 1,40 -0,01 -0,03 
4. 1,40 -0,03 -0,07 
5. 1,35 -0,03 -0,08 
6. 1,28 -0,02 -0,07 
7. 1,18 -0,02 -0,07 
8. 1,04 0,00 -0,07 
9. 0,93 -0,02 -0,09 

10. 0,80 -0,01 -0,07 
11. 0,68 -0,02 -0,06 
12. 0,57 -0,02 -0,06 
13. 0,45 -0,01 -0,04 
14. 0,37 -0,01 -0,04 
15 0,29 -0,02 -0,04 
16. 0,24 -0,02 -0,04 
17. 0,19 -0,01 -0,02 
18. 0,17 -0,01 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Albumina argazki-papera eta koloreztatutako albumina-paperen 

disolbatzaile bidezko garbiketa: Etanola 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak jasan duen aldaketa kromatikoak 

muga onargarrietatik kanpo dago. Etanolarekin garbitutako zahartutako 

paperak aldaketa kromatiko nabarmena jasan du. Albumina-geruza 

nabarmenki horitu da. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak laka 

karmina eta lur siena izan dira. 
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o Bermiloiak, beltz boliak, kromo-horiak, urdin kobaltoak eta zuri 

zinkak jasan dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik 

kanpo daude.  

 

Emaitza: Etanolak akuarelaz koloreztatutako albumina argazki-

paperetan muga onargarrietatik kanpo dauden aldaketa kromatikoak 

eragin ditu. 

 
5.41. taula: Albumina-paperek eta akuarelaz koloreztatutako albumina-paperek jasan duten 
kolore aldaketaren araberako azterketa. 
  

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
ETANOLA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 91,90 -0,75 7,18 0,21 -0,01 -1,61 1,62 - - - - 
Bermiloia 64,38  27,54 18,92 2,66 -2,31 -0,34 3,54 - - - - 
Beltz bolia 60,16 1,87 9,44 2,33 -0,03 0,09 2,33 - - - - 
Kromo-horia 91,69 -6,73 20,19 0,16 0,37 -1,16 1,23 - - - - 
Laka karmina 85,04 5,12 11,74 0,10 -0,64 -0,38 0,75 0,64 -0,36 -0,21 0,76 
Lur siena errea 64,79 20,11 29,97 0,23 0,06 -0,09 0,25 0,19 -0,03 0,33 -0,38 
Urdin kobaltoa 63,72 -1,40 -32,32 2,26 -0,44 2,25 3,22 - - - - 
Zuri zinka 92,97  -0,84 5,15 -0,16 -0,06 -1,32 1,33 - - - - 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak beltz 

bolia, laka karmina, lur siena errea, Napoli horia, urdin kobaltoa 

eta zuri beruna izan dira. 

o Bermiloiak jasan duen aldaketa kromatikoa muga onargarrietatik 

kanpo dago.  

 

Emaitza: Etanolak ez du ia aldaketa kromatikorik eragin 

koloreztatutako argazki-paperetan (% 85,7). 
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5.42. taula: Albumina-paperak eta koloreztatutako albumina-paperak jasan dituzten kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: ETANOLA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Albumina-papera 91,90 -0,75 7,18 0,21 -0,01 -1,61 1,62 - - - - 
Bermiloia 45,34  35,35 18,72 0,76 1,16 1,48 2,03 - - - - 
Beltz bolia 19,33  0,14 0,31 -0,88 0,07 -0,12 0,89 0,34 -0,04 0,03 0,34 
Laka karmina 22,04 1,84 0,53 -0,75 0,07 0,2 0,78 0,13 -0,33 -0,06 0,36 
Lur siena errea 30,04  12,36 9,43 -0,18 0,36 0,38 0,55 0,35 -0,28 -0,51 0,68 
Napoli horia 83,03  3,87 62,84 0,28 -0,49 -0,2 0,60 0,17 0,25 0,37 0,48 
Urdin kobaltoa 23,85  12,63 -28,07 -0,37 0,3 -0,31 0,57 -0,04 0,1 -0,08 0,13 
Zuri beruna 93,24  0,20 6,53 -0,14 -0,14 0,23 0,30 0,04 -0,01 -0,35 0,35 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 
 

3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: ur destilatua 

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Etanolarekin garbiketa egin ondoren jasan dituzten aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira: 

 Beltz bolia eta laka karmina. 

o Etanolarekin garbiketa egin ondoren jasan dituzten aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden akuarela-koloreak dira: 

 Bermiloia, kromo-horia, lur siena errea, urdin kobaltoa eta 

zuri zinka. 

 

Emaitza: Etanolarekin burututako akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa gehienak (% 74,1) kolore eta dentsitate aldaketa kaltegarririk 

eragin dituzte. 
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5.43. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-paperak jasan dituzten kolore aldaketaren 
araberako azterketa. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ETANOLA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0,01 -1,28 -0,44 0,35 1,40 0 - - - - 
Beltz bolia 0,01 -0,46 0,16 0,47 0,68 -0,03 0,54 0,04 0,53 0,76 
Kromo-horia 0,01 -0,69 0,36 0,39 0,87 -0,04 1,56 0,61 1,33 2,14 
Laka karmina 0 -0,33 0,01 0,15 0,36 -0,01 0,34 0,19 0,46 0,60 
Lur siena errea 0,04 -1,18 -0,49 0,53 1,38 0,01 - - - - 
Urdin kobaltoa 0,05 -1,04 0,08 2,46 2,67 - - - -   - 
Zuri zinka 0,15 -8,09 1,47 3,97 9,13 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Etanolarekin garbitu ondoren muga onargarrien barnean kolore 

aldaketak jasan dituzten olio-koloreak: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri 

beruna. 

o Etanolarekin garbitu ondoren kolore aldaketak muga 

onargarrietatik kanpo jasan dituzten olio-koloreak: 

 Laka karmina eta urdin kobaltoa izan dira. 

 

- Emaitza: Etanolak burututako olioz koloreztatutako albumina-kopien 

garbiketek ia ez dute aldaketa kaltegarririk eragin (% 71,4). 
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5.44. taula: Olioz koloreztatutako albumina-paperak jasan dituzten kolore aldaketaren araberako 
azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ETANOLA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,02 0,27 -0,08 -0,21 0,35 -0,02 0,08 0,03 -0,07 0,11 
Bermiloia 0,02 -0,21 0,6 0,72 0,96 0,01 -0,25 0,06 0,19 0,32 
Laka karmina -0,01 0,37 -0,1 0,2 0,43 -0,03 0,89 -0,77 -0,4 1,24 
Lur siena errea 0 -0,25 0,1 0,35 0,44 0 -0,24 0,07 0,07 0,26 
Napoli horia 0 -0,48 -0,27 -0,74 0,92 0 -0,51 -0,05 -0,78 0,93 
Urdin kobaltoa -0,02 0,94 -0,23 0,5 1,09 -0,02 - - - - 
Zuri beruna 0 0,71 -0,02 0,08 0,71 0 0,99 -0,02 0,28 1,03 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

4.- Emaitza nagusiak:  

- Etanolaren erabilera akuarelaz koloreztatutako albumina-kopien kasuan 

gaitzesten da kolore aldaketak eragiten dituelako. 

- Olioz koloreztatutako albumina-kopietan aldiz, etanolaren erabilera 

onargarria da. 

 

 

5.4.2.2.2.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: etanola 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: Etanola 

 

- Etanolarekin garbitutako zahartutako gelatinobromuro-kopiek jasan 

duten zilar dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago. 

Etanola aplikatu eta zahartze ganberan zahartu ondoren zilar dentsitate 

asko galdu duela ikus daiteke 5.45. taulan. 
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5.45. Taula: Gelatinobromuro-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Etanola 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,36 0,01 -0,10 
2. 1,33 0,02 -0,10 
3. 1,32 0,01 -0,10 
4. 1,29 0,01 -0,08 
5. 1,26 0,00 -0,07 
6. 1,23 0,00 -0,05 
7. 1,19 0,00 -0,04 
8. 1,11 -0,01 0,01 
9. 0,96 -0,01 0,09 
10. 0,73 -0,01 0,18 
11. 0,47 -0,01 0,22 
12. 0,27 -0,02 0,18 
13. 0,15 -0,02 0,10 
14. 0,10 -0,02 0,03 
15 0,08 -0,02 0,01 
16. 0,08 -0,02 -0,02 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Barita-paper eta koloreztatutako gelatinobromuro-paperen disolbatzaile 
bidezko garbiketaren emaitzak: Etanola 

 

- Etanolarekin garbitutako koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du 

aldaketa kromatiko esanguratsurik jasan. 

- Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia eta 

zuri beruna izan dira.  

- Laka karminak, lur siena erreak, Napoli horiak eta urdin kobaltoak jasan 

dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 
Emaitza: Etanola aplikatu den % 66,6ko probetetan eragin kaltegarriak izan 

ditu. 
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5.46. taula: Olioz koloreztatutako barita-paperak jasan dituen kolore aldaketaren araberako 
azterketa. 

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
ETANOLA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 96,14 -0,23 -1,09 0,03 -0,02 -0,03 0,05 0,01 0,1 -0,19 0,21 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,66  0,08 -0,35 -0,45 0 0,22 0,50 0,25 -0,14 -0,02 0,29 
Laka karmina 74,24  22,41 17,01 0,82 0,15 0,13 0,84 -2,82 1,87 1,34 3,64 
Lur siena errea 33,21  16,57 11,13 0,01 1,4 1,03 1,74 - - - - 
Napoli horia 84,40  3,00 64,60 1,01 -0,18 -0,62 1,20 - - - - 
Urdin kobaltoa 29,76 19,68 -47,06 0,95 -0,04 -0,6 1,12 - - - - 
Zuri beruna 94,30  -2,09 10,46 0,21 0,01 0,05 0,22 -0,03 0,04 -0,37 0,37 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko 

garbiketa: Etanola 

 

- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Etanolarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Lur siena errea eta zuri beruna. 

o Etanolarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia, bermiloia, laka karmina, Napoli horia eta urdin 

kobaltoa. 

 

Emaitza: Etanolarekin burututako olioz koloreztatutako gelatina-kopien 

garbiketek aldaketa kaltegarriak eragin dituzte % 66,6ko probetetan.  
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5.47. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: ETANOLA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0 -0,14 0,01 0,07 0,16 0,01 0,01 0,03 -0,02 0,04 
Bermiloia -0,09 1,6 0,37 -0,21 1,66 - - - - - 
Laka karmina 0,02 -0,69 -1,75 -0,93 2,10 - - - - - 
Lur siena errea 0 0,28 -0,07 -0,08 0,30 -0,01 0,2 0,06 0,02 0,21 
Napoli horia -0,03 1,16 0,25 0,95 1,52 -0,01 - - - - 
Urdin kobaltoa -0,35 -1,82 1,51 -3,85 4,52 - - - - - 
Zuri beruna 0 0,53 0 0,37 0,65 0,01 0,83 0,01 0,21 0,86 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 
 

4.- Emaitza nagusia: Etanolaren erabilera zalantzazkoa da. Olioz 

koloreztatutako kopietan aldaketa kromatikoak eragin dituen arren, olioaren 

lehortze arazoak kontuan izan behar dira. Horregatik, burututako saioen bidez 

disolbatzaile honen erabilera gaitzetsi edo onartzea ezinezkoa da. Gainera 

emaitza onak eman dituzten koloreak, berez oso egonkortasun oneko geruza 

piktorikoak eratzen dituzten koloreak dira (zuri beruna, beltz bolia eta lur siena 

errea). 

 

 

 

5.4.2.2.3.- Azetona 
 

5.4.2.2.3.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: azetona 

 

1.- Gatz-kopien garbiketaren emaitzak: Azetona 

 
- Azetonarekin garbitutako gatz-kopiek jasan duten zilar dentsitatearen 

aldaketa muga onargarrien barnean dago. 
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5.48. taula: Gatz-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Azetona 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,19 0,01 0,00 
2. 1,19 0,01 0,01 
3. 1,20 0,00 0,02 
4. 1,15 0,02 0,02 
5. 1,08 0,00 0,00 
6. 0,98 0,00 -0,01 
7. 0,86 -0,01 -0,01 
8. 0,76 -0,01 -0,01 
9. 0,66 0,00 -0,01 
10. 0,54 0,00 0,00 
11. 0,43 -0,01 0,00 
12. 0,36 -0,01 0,00 
13. 0,31 -0,01 0,00 
14. 0,29 -0,02 0,00 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Paper gatzatu eta koloreztatutako gatz-paperen disolbatzaile bidezko 

garbiketaren emaitzak: Azetona 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketa kromatikorik jasan. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak 

bermiloia, kromo-horia eta zuri zinka izan dira. 

o Beltz boliak, laka karminak, lur siena errea eta urdin kobaltoak 

jasan dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza:  Azetonak  akuarelaz  koloreztatutako  paper  gatzatuen  % 

57,1ean aldaketa kromatiko ez onargarriak eragin ditu. 
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5.49. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak azetona 
aplikatu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: AZETONA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 94,01  0,09 0,78 0,08 -0,01 -0,03 0,09 0,17 -0,03 0,06 0,18 
Bermiloia 79,19  15,11 8,01 -0,06 0,02 0,73 0,73 -0,28 0,43 0 0,51 
Beltz bolia 70,54  1,39 4,21 -2,53 0,13 -0,2 2,54 - - - - 
Kromo-horia 94,66  -6,67 15,18 -0,35 0,31 -0,22 0,52 -0,19 0,18 -0,62 0,67 
Laka karmina 86,13  10,30 7,13 0,17 -0,22 -1,02 1,06 - - - - 
Lur siena errea 74,02  15,80 23,04 1,11 -0,37 0,03 1,17 - - - - 
Urdin kobaltoa 61,91  4,15 -45,30 3,09 -1,57 4,03 5,32 - - - - 
Zuri zinka 95,78  -0,03 -0,66 -0,3 0,01 0,25 0,39 -0,06 0,03 -0,23 0,24 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko  aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak lur siena 

errea eta zuri beruna izan dira.  

o Beltz bolia, bermiloiak, laka karminak, Napoli horiak eta urdin 

kobaltoak jasan dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo 

daude.  

 

Emaitza: Azetonak aldaketa kaltegarriak eragiten ditu olioz 

koloreztatutako paper gatzatuetan (% 71,4). 

 
5.50. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak azetona 
aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: AZETONA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 94,01  0,09 0,78 0,08 -0,01 -0,03 0,09 0,17 -0,03 0,06 0,18 
Bermiloia 42,49  41,38 25,54 8 -2,25 3,64 9,07 - - - - 
Beltz bolia 19,38 0,23 0,11 -1,83 0,13 0,47 1,89 - - - - 
Laka karmina 35,07  37,12 23,34 -0,4 1,47 1,89 2,43 - - - - 
Lur siena errea 30,70  12,35 9,05 0,01 0,34 0,54 0,64 0,16 -0,16 -0,3 0,38 
Napoli horia 82,85  2,90 61,73 0,72 -0,46 1,93 2,11 - - - - 
Urdin kobaltoa 27,94  9,16 -32,74 2,25 0,02 -4,49 5,02 - - - - 
Zuri beruna 92,42  -1,08 10,87 0,26 -0,04 -0,25 0,36 0,11 0,04 -0,12 0,17 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: Azetona  

 

3.1.- Akuarelaz  koloreztatutako gatz-paperak: 

o Azetonak muga onargarrietatik kanpo dauden aldaketak eragin 

ditu akuarela-kolore guztietan: 

 Beltz bolia, bermiloia, kromo-horia, laka karmina, lur siena 

errea, urdin kobaltoa eta zuri zinka 

Emaitza: Azetonak aldaketa kromatikoak eragin ditu % 100ean. 

 
5.51. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
azetonaz garbitu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: AZETONA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia -0,01 0,73 0,28 0,22 0,81 0 0,04 -0,14 -0,07 0,16 
Beltz bolia 0,05 -0,99 -0,11 -0,2 1,02 - - - - - 
Kromo-horia 0,06 -2,5 0,54 -0,54 2,61 - - - - - 
Laka karmina 0,02 -1,42 0,13 0,03 1,43 -0,01 - - - - 
Lur siena errea 0,02 -0,98 0,14 0,28 1,03 -0,02 - - - - 
Urdin kobaltoa 0,04 -1,5 -0,05 3,26 3,59 0,02 - - - - 
Zuri zinka 0,05 -1,68 0,38 1,12 2,05 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Azetonarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira : 

 Beltz bolia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna. 

o Azetonarekin garbitu ondoren muga onargarrietatik kanpoko 

kolore aldaketak jasan dituzten koloreak bermiloia eta urdin 

kobaltoa izan dira. 

Emaitza: Azetonarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketen % 66,6-k ez dute aldaketa kaltegarririk eragin. 
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5.52. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak azetonaz 
garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK: 
AZETONA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0,01 -0,69 0,09 0,14 0,71 0 -0,6 0,1 0,2 0,64 
Bermiloia 0,01 0,03 0,66 0,39 0,77 -0,01 0,16 1,21 0,78 1,45 
Lur siena errea 0,02 -0,39 0,44 0,73 0,94 0,01 -0,08 0,19 0,39 0,44 
Napoli horia 0,01 0,46 -0,04 -0,11 0,47 0 0,37 -0,29 -0,35 0,59 
Urdin kobaltoa 0,02 -0,18 0,55 -1,56 1,66 0,02 - - - - 
Zuri beruna -0,01 0,09 0,02 0,35 0,36 -0,01 0,05 0,01 -0,45 0,45 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 

 

4.- Emaitza nagusiak: 

- Azetonak akuarelaz koloreztatutako paper gatzatu eta gatz-kopiengan 

eragin kaltegarriak izan ditu aldaketa kromatikoak eraginez. Baina 

bereziki koloreztatutako argazki-kopien kasuan. Horregatik, bere 

erabilera gaitzesten da. 

- Olioz koloreztatzearen kasuan, azetonaren eragina oso ezberdina da 

argazki-kopia baldin bada koloreztatuta dagoena. Azken honetan, olio-

geruza egonkorragoa da eta disolbatzaileak ez dio ia eragiten. Argazki-

paperean aldiz, azetonaz olioa zeharo mugitzen du. Hortaz, azetonaren 

erabilera murriztu behar da koloreztatutako argazki-irudien aldeetara 

bakarrik. Olioaren lehortzea oso ezberdina izan denez, oso garrantzitsua 

izango da olio-geruzaren egoera aurretiaz sakonki aztertzea. 
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5.4.2.2.3.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: azetona 

 

1.- Albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Azetona 

 

- Azetonarekin garbitutako albumina-kopiek jasan duten zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean daude.  

 

5.53. taula: Albumina-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

Azetona  
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,37 0,01 -0,04 
2. 1,35 -0,01 -0,01 
3. 1,35 0,01 0,00 
4. 1,33 0,04 -0,01 
5. 1,29 -0,01 -0,03 
6. 1,20 0,00 -0,01 
7. 1,10 0,00 0,00 
8. 0,98 0,00 -0,02 
9. 0,88 -0,01 -0,03 
10. 0,75 0,00 -0,02 
11. 0,62 0,01 0,00 
12. 0,51 -0,01 -0,01 
13. 0,41 0,00 0,00 
14. 0,34 -0,02 0,00 
15 0,25 -0,01 0,00 
16. 0,2 -0,02 0,01 
17. 0,18 -0,01 0 
18. 0,15 -0,01 0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

 

 

 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 363

2.- Albuminadun argazki-papera eta koloreztatutako albumina-paperen 

disolbatzaile bidezko garbiketa: Azetona 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak jasan duen aldaketa kromatikoak 

muga onargarrien barnean dago.  

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak 

bermiloia, kromo-horia eta laka karmina izan dira.  

o Beltz boliak, lur siena erreak, urdin kobaltoak eta zuri zinkak jasan 

dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo 

daude.  

 
Emaitza: Azetonak muga onargarrietatik kanpo dauden kolore 

aldaketak eragiten ditu probeta kopuruaren erdian baino gehiagotan 

(%71,4). 

 

5.54. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
azetonaz garbitu ondoren.  
  

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
AZETONA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 92,27 -0,70 5,85 0,04 0,08 0,04 0,10 0,18 -0,06 -0,68 0,71 
Bermiloia 63,96  28,75 20,13 -0,65 0,58 0,21 0,90 0,11 0,21 0,15 0,28 
Beltz bolia 60,69 1,73 9,25 0,05 0,1 0,16 0,20 -1,04 -0,04 -0,33 1,09 
Kromo-horia 91,46 -6,84 20,66 -0,19 0,01 -0,15 0,24 0,64 -0,36 -0,21 0,76 
Laka karmina 87,69 2,77 11,15 0,10 -0,10 -0,57 0,59 -0,02 0,01 0,03 0,04 
Lur siena errea 66,61 18,99 29,20 -1,06 -0,64 -0,99 1,59 - - - - 
Urdin kobaltoa 62,83 -0,79 -33,52 0,88 -0,19 0,61 1,09 - - - - 
Zuri zinka 92,87  -0,76 4,94 -1,06 0,01 -0,51 1,18 - - - - 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez onargarria. 
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2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarriak jasan dituzten olio-koloreak laka 

karmina, lur siena errea eta zuri beruna izan dira. 

o Bermiloiak, beltz boliak, Napoli horiak eta urdin kobaltoak jasan 

dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo 

daude.  

 

Emaitza: Azetonak probeten kopuruaren erdian baino gehiagotan muga 

onargarrietatik kanpo dauden kolore aldaketak eragin ditu (%71,4). 

 
5.55. taula: Olioz koloreztatutako albumina-paperek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
azetonaz garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: AZETONA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 

 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 92,27 -0,70 5,85 0,04 0,08 0,04 0,10 0,18 -0,06 -0,68 0,71 
Bermiloia 45,36  35,34 19,00 2,35 2,14 4,85 5,80 - - - - 
Beltz bolia 19,22  0,11 0,17 -1,21 0 0,02 1,21 - - - - 
Laka karmina 22,49 1,78 0,47 -0,42 0,27 0,41 0,65 0,02 -0,45 -0,37 0,58 
Lur siena errea 29,75  13,33 9,93 -0,09 0,06 0,34 0,36 0,39 -0,21 -0,57 0,72 
Napoli horia 82,85  4,20 62,55 0,65 -1,03 -0,14 1,23 -0,18 0,08 0,18 0,27 
Urdin kobaltoa 24,96  15,65 -35,18 -0,04 -0,31 -0,69 0,76 0,28 0,88 -1,11 1,44 
Zuri beruna 93,47  0,08 6,08 0,12 -0,13 0,04 0,18 -0,34 0,03 0,13 0,37 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

3.- Koloreztatutako albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: Azetona  

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-paperak: 

o Azetonarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira: 

 Beltz bolia, laka karmina eta lur siena errea. 

o Azetonarekin egindako garbiketaren ondoren jasan duten 

aldaketa muga onargarritik kanpo dauden akuarela-koloreak 

dira: 
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 Kromo-horia, urdin kobaltoa eta zuri zinka. 

 

Emaitza: Azetonarekin burututako akuarelaz koloreztatutako albumina-

kopien garbiketen erdiak (% 57,1) ez ditu aldaketa kaltegarririk eragin.  

 

5.56. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-paperek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
azetonaz aplikatu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: AZETONA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0,01 -0,48 -0,4 0,05 0,63 -0,01 0,21 -0,25 0,22 0,39 
Beltz bolia -0,03 -0,26 -0,01 0,16 0,31 -0,03 0,1 -0,04 0,08 0,13 
Kromo-horia 0,01 -4,48 0,19 -0,68 4,54 -0,03 - - - - 
Laka karmina -0,02 -0,5 0,07 0,12 0,52 -0,02 0,1 0,08 0,24 0,27 
Lur siena errea 0,02 -0,21 -0,82 -0,16 0,86 0,01 -0,04 -0,25 0,25 0,36 
Urdin kobaltoa 0,01 -0,09 -0,12 2,57 2,57 -0,02 1,03 -0,3 0,44 1,16 
Zuri zinka 0,19 -7,87 1,59 3,88 8,92 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Azetonarekin garbitu ondoren olio-kolore ia guztiek jasan dituzten 

kolore aldaketak muga onargarrien barnean daude, laka 

karmina izan ezik: 

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, Napoli horia, urdin 

kobaltoa eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Azetonarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa ia guztiek (% 85,7) ez dute aldaketa kaltegarririk eragin. 
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5.57. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-paperek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
azetonaz garbitu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: AZETONA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0 -0,06 -0,18 -0,06 0,20 0,01 -0,39 -0,09 -0,06 0,40 
Bermiloia 0,01 -0,08 -0,08 -0,01 0,11 0 -0,2 -0,19 -0,06 0,28 
Laka karmina -0,02 0,18 0,03 0,27 0,33 -0,03 0,61 -0,86 -0,51 1,17 
Lur siena errea -0,01 0,05 0,11 0,41 0,43 -0,01 -0,02 -0,06 0,2 0,21 
Napoli horia 0 -0,43 -0,04 -0,33 0,54 -0,01 -0,39 0,12 -0,05 0,41 
Urdin kobaltoa -0,03 0,68 -0,07 0 0,68 0 -0,12 0,34 -0,47 0,59 
Zuri beruna 0 -0,84 -0,05 -0,52 0,99 0 -0,03 -0,01 -0,04 0,05 
∆D: ≥ 0,05eko  zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

4.- Emaitza nagusiak:  

- Azetonaren erabilera akuarelaz koloreztatutako albumina-kopien kasuan 

zalantzazkoa da kolore aldaketak eragin dituelako zenbait koloreen 

kasuan. Hala ere, koloreztatutako argazki-kopiek ez dituzte argazki-

paperak bezain besteko aldaketa jasan. 

- Olioz koloreztatutako albumina-kopietan aldiz, azetonaren erabilera 

onargarria da baina koloreztatutako argazki-paperen olio geruza 

ahulago da lehortzea urria dela-eta. 

 

 

 

5.4.2.2.3.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: azetona 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien garbiketaren emaitzak: Azetona 

 

- Azetonarekin garbitutako zahartutako gelatinobromuro-kopiek jasan 

duten zilar dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik  kanpo daude.  
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5.58. taula: Gelatinobromuro-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Azetona 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,71 0,04 -0,29 
2. 1,77 0,00 -0,39 
3. 1,72 0,03 -0,35 
4. 1,71 0,02 -0,35 
5. 1,65 0,02 -0,33 
6. 1,58 0,00 -0,29 
7. 1,45 0,00 -0,19 
8. 1,29 0,00 -0,08 
9. 1,08 -0,01 0,03 
10. 0,80 -0,01 0,16 
11. 0,53 -0,01 0,21 
12. 0,31 -0,01 0,18 
13. 0,17 -0,01 0,11 
14. 0,11 -0,02 0,04 
15 0,08 -0,01 0,01 
16. 0,08 -0,01 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Barita-paper eta olioz koloreztatutako gelatinobromuro-paperen 
disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Azetona 

 

- Azetonarekin garbitutako koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du 

aldaketa kromatiko esanguratsurik jasan. 

- Kolore aldaketa onargarria jasan duten olio-koloreak beltz bolia, laka 

karmina eta zuri beruna izan dira. 

- Lur siena errea, Napoli horia eta urdin kobaltoa jasan dituzten aldaketa 

kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Azetonak koloreen kopuruaren erdian (% 50) kolore aldaketak eragin 

ditu.  
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5.59. Taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 

 
OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 

AZETONA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 

 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 96,09 -0,10 -1,10 -0,12 -0,01 -0,11 0,16 -0,06 0,01 -0,02 0,06 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 21,15  0,10 -0,16 -0,61 0,02 0,13 0,62 0,1 -0,05 0,09 0,14 
Laka karmina 72,18  22,12 16,22 -0,59 0,55 0,09 0,81 0,02 0,64 0,54 0,84 
Lur siena errea 34,73  18,76 11,97 -0,35 1,95 1,37 2,41 - - - - 
Napoli horia 84,43  2,82 61,82 1,46 0,19 2,98 3,32 - - - - 
Urdin kobaltoa 28,10 18,74 -42,23 3,69 2,31 -9,11 10,10 - - - - 
Zuri beruna 93,99  -1,76 10,47 0,31 -0,17 0,06 0,16 -0,14 -0,15 0,05 0,21 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 
 
3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko 

garbiketa: Azetona  

 

- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiak: 

o Azetonarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna. 

o Azetonarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Laka karmina, bermiloia eta urdin kobaltoa. 

- Emaitza: Azetonak olioz koloreztatutako gelatina-kopien kopuruaren ia 

erdia eragin kaltegarririk izan ditu (% 57,1). Bermiloiaren kasuan, 

azetonak erabat disolbatu du geruza. 
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5.60. Taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien jasan duten dentsitate eta kolore 
aldaketaren araberako azterketa. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: AZETONA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0 -0,35 -0,04 0,02 0,35 0,01 0,01 -0,03 0,03 0,04 
Bermiloia 0,01 -1,46 -4,4 -3,29 5,68 0 - - - - 
Laka karmina -0,02 0,9 1 0,24 1,37 -0,04 - - - - 
Lur siena errea -0,02 -0,3 0,6 0,58 0,89 -0,03 -0,03 0,73 0,4 0,83 
Napoli horia -0,03 0,86 0,36 0,13 0,94 -0,01 0,54 0,11 0,6 0,81 
Urdin kobaltoa -0,29 -0,33 0,51 -1,48 1,60 - - - - - 
Zuri beruna 0 0,24 0 -0,07 0,25 0 0,62 0,01 -0,06 0,62 
∆D: ≥  0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 
 
 

4.- Emaitza nagusia: Olioaren lehorketa urria dela-eta, azetonak probeten 

erdiak kaltetu ditu. Horregatik,  bere erabilera ezin gaitzetsi baina bai 

zalantzazkoa dela nabarmendu. 

 

 

 

5.4.2.2.4. Trikloroetilenoa 

 

5.4.2.2.4.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: trikloroetilenoa 

 

1.- Gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Trikloroetilenoa 

 

- Trikloroetilenoarekin garbitutako gatz-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean dago. 

 

 

 

 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 370

5.61. taula: Gatz-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Trikloroetilenoa 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,17 -0,01 -0,01 
2. 1,15 -0,01 0,00 
3. 1,14 0,00 0,01 
4. 1,12 -0,01 0,01 
5. 1,03 0,00 0,00 
6. 0,92 -0,01 -0,01 
7. 0,79 0,00 -0,01 
8. 0,67 -0,01 -0,01 
9. 0,54 0,00 0,00 
10. 0,44 -0,01 0,00 
11. 0,35 -0,01 0,01 
12. 0,29 -0,01 0,00 
13. 0,28 -0,01 0,00 
14. 0,25 -0,01 0,00 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta zahartu 
aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

 

2.- Paper gatzatu eta koloreztatutako gatz-paperen disolbatzaile bidezko 

garbiketaren emaitzak: Trikloroetilenoa 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketa kromatikorik jasan. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak 

kromo-horia, laka karmina, lur siena errea eta zuri zinka izan dira. 

o Beltz boliak, bermiloiak eta urdin kobaltoak jasan dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 
Emaitza: Trikloroetilenoak aldaketa kromatikoak eragin ditu ia probeten 

erdian (% 57,1).  
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5.62. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
TRIKLOROETILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 93,90  0,07 0,77 -0,25 0,04 0,18 0,31 0,09 -0,06 -0,07 0,13 
Bermiloia 76,47  17,38 8,62 0,45 -0,4 0,24 0,65 -0,65 0,71 0,38 1,03 
Beltz bolia 66,81  1,48 3,62 0,88 0,14 0,72 1,15 - - - - 
Kromo-horia 94,64 -5,87 13,11 -0,46 0,29 0,2 0,58 0,1 0,05 -0,18 0,21 
Laka karmina 87,09  9,42 5,81 0,41 -0,55 0,25 0,73 0,44 -0,47 -0,71 0,96 
Lur siena errea 70,15  18,15 24,89 0,66 -0,2 -0,06 0,69 0,21 0 0,13 0,25 
Urdin kobaltoa 63,96  3,11 -43,25 3,2 -1,72 4,7 5,94 - - - - 
Zuri zinka 94,95  -0,05 -0,56 -0,13 -0,01 0,26 0,29 0,03 0,04 -0,11 0,12 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak lur siena 

errea, Napoli horia eta zuri beruna izan dira.  

o Beltz boliak, bermiloiak, laka karminak eta urdin kobaltoak jasan 

dituzten aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

Emaitza: Olioz koloreztatutako gatz-kopien erdiak baino gehiagok muga 

onargarrietatik kanpoko aldaketa kromatikoak jasan ditu. 

 

5.63. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren.  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
TRIKLOROETILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Gatz-papera 93,90  0,07 0,77 -0,25 0,04 0,18 0,31 0,09 -0,06 -0,07 0,13 
Bermiloia 42,17  41,87 25,62 3,21 -0,06 1,22 3,43 - - - - 
Beltz bolia 18,70  0,22 0,16 -1,11 0,06 0,12 1,12 - - - - 
Laka karmina 37,05  39,24 26,70 0,35 0,71 0,66 1,03 - - - - 
Lur siena errea 31,16  12,83 9,71 0,14 0,12 0,08 0,20 0,58 -0,12 -0,27 0,65 
Napoli horia 83,20  2,80 62,15 0,42 -0,29 0,72 0,88 -0,28 0,26 -0,2 0,43 
Urdin kobaltoa 27,76  10,03 -33,04 1,07 -0,1 -0,88 1,39 - - - - 
Zuri beruna 92,46  -0,69 10,18 0,37 -0,19 -0,05 0,42 0,07 -0,07 0,22 0,24 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: 

Trikloroetilenoa  

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Trikloroetilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten 

aldaketak muga onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak 

dira:  

 Beltz bolia, bermiloia, laka karmina eta lur siena errea. 

o Trikloroetilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo dauden akuarela-

koloreak dira: 

 Kromo-horia, urdin kobaltoa eta zuri zinka dira. 

 

Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako akuarelaz koloreztatutako gatz-

kopien garbiketa erdiek (% 57,1) ez dute aldaketa kromatiko kaltegarririk 

eragin.  

 
 

 
5.10. irudia: Olioz koloreztatutako argazki-paper (ezkerrean) eta gatz-kopiaren (eskuinean) 
arteko aldea. Biak, bermiloiz koloreztaturik daude egun berean eta 18 hilabetez lehortzen 
egon dira tratamenduak aplikatu baino lehen. Bien arteko kolorearen aldea nabaria da. 
Biribilez markaturiko xehetasunek trikloroetilenoa aplikatu den puntuak nabarmentzen 
dituzte. Ezkerreko probetak, koloreztatutako paper gatzatuan disolbatzaileak izan duen 
kaltea nabarmena da. 
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5.64. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren.  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: TRIKLOROETILENOA 
24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Bermiloia -0,01 0,44 0,26 0,2 0,55 -0,01 0,36 0,32 0,08 0,49 
Beltz bolia 0,01 -0,41 0,06 0,02 0,41 0,01 0,43 0,13 0,04 0,45 
Kromo-horia 0,03 -2,5 0,54 -0,54 2,61 0 - - - - 
Laka karmina 0,01 -0,37 -0,03 0,02 0,37 -0,1 -0,28 0,16 0,16 0,36 
Lur siena errea -0,01 -0,07 -0,01 -0,29 0,30 -0,03 0,26 -0,38 -0,52 0,69 
Urdin kobaltoa 0,03 -0,48 0,17 2,1 2,16 0,01 - - - - 
Zuri zinka 0,05 -0,92 0,45 1,26 1,62 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Trikloroetilenoarekin garbitu ondoren olio-kolore guztiek jasan 

dituzten kolore aldaketak muga onargarrien barnean daude lur 

siena errea izan ezik: 

 Beltz bolia, bermiloia, laka karmina, Napoli horia, urdin 

kobaltoa eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa ia guztiek (% 85,7) ez dituzte aldaketa kaltegarririk eragin. 

 

5.65. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak Trikloroetilenoa 
aplikatu ondoren.  

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK: 
TRIKLOROETILENOA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,02 0,66 0,15 -0,05 0,68 -0,03 0,84 0,05 -0,1 0,85 
Bermiloia 0,02 0,29 0,37 0,3 0,56 0 0,23 0,58 0,5 0,80 
Lur siena errea -0,01 -0,43 0,67 0,77 1,11 -0,01 - - - - 
Napoli horia -0,01 0,42 0,08 -0,1 0,44 -0,01 0,33 -0,35 -0,19 0,52 
Urdin kobaltoa 0 0,58 0,13 -0,78 0,98 -0,01 0,21 0,19 -0,44 0,52 
Zuri beruna -0,01 0,46 0 0,22 0,51 -0,01 0,4 -0,03 0,04 0,40 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4.- Emaitza nagusiak:  

- Trikloroetilenoak muga onargarrien barnean dauden aldaketa 

kromatikoak eragin kaltegarriak eragiten dituzten kopuruaren antzekoa. 

Horregatik, trikloroetilenoaren erabilera akuarelaz koloreztatutako kopiak 

garbitzeko nahiko zalantzazkoa da jasotako emaitzei begira. Gainera, 

zenbait kasutan, disolbatzailea aplikatu den probetaren aldean marka 

edo orbaina utzi du. 

- Oliozko koloreztatzeen kasuetan, trikloroetilenoaren erabilera murriztu 

behar da koloreztatutako argazki-irudien aldeetara. Olioaren lehortzea 

oso ezberdina izan denez koloreztatutako argazki-papera eta argazki-

kopien artean, garrantzitsua izango da olio-geruzaren egoera aurretiaz 

sakonki aztertzea (ikusi 5.x. irudia). 

 

 

5.4.2.2.4.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: Trikloroetilenoa 

 

1.- Albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: 

Trikloroetilenoa 

 

- Trikloroetilenoarekin garbitutako albumina-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrien barnean dago. 

 
5.66. taula: Albumina-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Trikloroetilenoa 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,43 0,01 -0,04 
2. 1,38 -0,01 -0,01 
3. 1,38 0,01 0,00 
4. 1,39 0,04 -0,01 
5. 1,27 -0,01 -0,03 
6. 1,24 0,00 -0,01 
7. 1,16 0,00 0,00 
8. 1,02 0,00 -0,02 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 375

9. 0,90 -0,01 -0,03 
10. 0,78 0,00 -0,02 
11. 0,67 0,01 0,00 
12. 0,57 -0,01 -0,01 
13. 0,45 0,00 0,00 
14. 0,38 -0,02 0,00 
15 0,3 -0,01 0,00 
16. 0,24 -0,02 0,01 
17. 0,21 -0,01 0 
18. 0,17 -0,01 0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta zahartu 
aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Albumina-paper hutsaren eta koloreztatutako albumina-paperen 

disolbatzaile bidezko garbiketa: Trikloroetilenoa 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak jasan dituen aldaketa kromatikoak 

muga onargarrietatik kanpo daude. Disolbatzailea aplikatu ondoren eta 

artifizialki zahartu ondoren, trikloroetilenoarekin garbitutako aldeak 

aldaketa kromatiko nabarmena jasan du. 

 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak beltz 

bolia, kromo horia,  lur siena errea eta zuri zinka izan dira. 

o Bermiloia, laka karmina eta urdin kobaltoa jasan dituzten 

aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Trikloroetilenoa aplikatu den probeten ia erdiak muga 

onargarrien barnean dauden aldaketa kromatikoak jasan ditu, % 57,1ak. 
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5.67. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
TRIKLOROETILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 92,57 -0,71 6,30 -0,45 -0,15 -0,32 0,57 0,28 0 -1,05 1,09 
Bermiloia 64,48  28,10 19,69 -1,19 0,44 0,33 1,31 - - - - 
Beltz bolia 61,01 1,80 9,22 -0,15 0,07 0,13 0,21 0,16 -0,11 -0,05 0,20 
Kromo-horia 91,58 -6,66 19,38 0,29 0,08 0,38 0,48 -0,1 -0,04 0,08 0,13 
Laka karmina 85,73 4,79 11,02 0,22 -0,48 0,44 0,69 1,63 -1,28 -0,63 2,17 
Lur siena errea 64,63 19,64 29,29 -0,5 -0,09 -0,31 0,60 0,42 -0,01 0,31 0,52 
Urdin kobaltoa 62,78 -0,79 -33,40 -1,19 0,36 -1,46 1,92 - - - - 
Zuri zinka 93,13  -0,73 4,79 -0,27 -0,19 -0,53 0,62 -0,09 -0,04 0,01 0,10 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Olioz koloreztatutako probeta ia guztiek jasan dituzten kolore 

aldaketak muga onargarria barnean daude, bermiloia izan ezik: 

beltz bolia, laka karmina, lur siena errea, Napoli horia, urdin 

kobaltoa eta zuri beruna izan dira. 

 

Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako olioz koloreztatutako albumina-

kopien garbiketa ia gehienek (% 85,7) ez dituzte aldaketa kaltegarririk 

eragin. 

 
5.68. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak trikloroetilenoa 
aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
TRIKLOROETILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 92,57 -0,71 6,30 -0,45 -0,15 -0,32 0,57 0,28 0 -1,05 1,09 
Bermiloia 46,35  35,62 19,97 0,72 0,36 0,86 1,18 - - - - 
Beltz bolia 18,71  0,19 0,08 -0,31 -0,05 0,13 0,34 0,08 -0,14 0,03 0,16 
Laka karmina 21,18 2,46 0,76 0,16 -0,15 0,06 0,23 -0,11 -0,25 -0,22 0,35 
Lur siena errea 29,91  12,27 9,26 -0,07 0,16 0,19 0,26 -0,13 0,06 -0,14 0,20 
Napoli horia 82,81  3,67 62,23 0,32 -0,13 0,19 0,39 0,12 0,15 0,27 0,33 
Urdin kobaltoa 23,50  13,52 -29,63 0,15 -0,02 -0,16 0,22 0,08 0,12 -0,12 0,19 
Zuri beruna 93,54  0,02 6,02 0,27 -0,05 0,02 0,28 -0,1 0,03 0 0,10 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Koloreztatutako albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: 

Trikloroetilenoa  

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-paperak: 

o Trikloroetilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo dauden akuarela-

koloreak dira: 

 Beltz bolia, bermiloia, kromo-horia, laka karmina eta lur 

siena errea. 

o Trikloroetilenoarekin egindako garbiketaren ondoren jasan duten 

aldaketa muga onargarritik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Urdin kobaltoa eta zuri zinka. 

Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako akuarelaz koloreztatutako 

albumina-kopien garbiketen gehienek (% 71,4) ez dute eragin kaltegarririk 

eragin.  

 

5.69. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: TRIKLOROETILENOA 
24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Bermiloia -0,01 0,12 0,03 -0,08 0,15 -0,01 0,21 0,11 0,15 0,28 
Beltz bolia -0,02 0,22 0,17 0,25 0,37 -0,02 0,19 0,22 0,41 0,50 
Kromo-horia 0,01 -0,3 0,39 0,09 0,50 0,01 0,4 0,21 0,37 0,58 
Laka karmina 0,01 -0,03 0,2 0,26 0,33 -0,03 0,28 0,09 0,16 0,33 
Lur siena errea 0 0,06 -0,77 -0,21 0,80 -0,01 0,43 -0,5 0,14 0,67 
Urdin kobaltoa 0,01 -0,05 -0,06 1,38 1,38 -0,02 - - - - 
Zuri zinka 0,08 -3,45 0,7 2,32 4,22 - - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.2.- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Trikloroetilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore 

aldaketak muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia, lur siena errea eta urdin kobaltoa. 

o Trikloroetilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Bermiloia, laka karmina, Napoli horia eta zuri beruna. 

 

Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako olioz koloreztatutako albumina-

kopien garbiketen erdiak baino gutxiagok (% 42,8) ez dute aldaketa 

kaltegarririk eragin. Beste guztiek ordea (% 57,1), emaitza txarrak eman 

dituzte. Ondorioz, nahiko zalantzazkoa da trikloroetilenoaren erabilera 

olioen kasuan. 

 

5.70. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak trikloroetilenoa 
ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: TRIKLOROETILENOA 
24 h ondoren Zahartzearen ondoren 

 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Beltz bolia -0,03 -0,07 0,03 -0,08 0,11 -0,03 0,18 0,01 -0,11 0,21 
Bermiloia 0,01 -0,57 1,48 1,52 2,20 0 - - - - 
Laka karmina -0,02 0,22 0,35 0,38 0,56 -0,02 0,01 -1,07 -0,6 1,23 
Lur siena errea -0,01 -0,25 0,13 0,3 0,41 -0,01 -0,67 0,39 0,37 0,86 
Napoli horia 0,01 -1,38 -0,24 -1,47 2,03 0 - - - - 
Urdin kobaltoa -0,02 0,51 -0,01 -0,19 0,54 0 -0,05 0,08 -0,1 0,14 
Zuri beruna 0,01 -1,08 -0,02 -0,43 1,16 0,01 - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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5.11. irudia: Olioz 
koloreztatutako albumina-
kopiak (ezkerrean) eta 
albumina-paperak 
(eskuinean). Markatutako 
aldeak trikloroetilenoa 
aplikatu den tokiei 
dagozkie. Kasu bietan, 
disolbatzaileak bermiloian 
eragin kaltegarria izan  du. 
Besteetan ordea, 
koloreztatutako kopietan 
bakarrik (Napoli horia eta 
zuri beruna). 

 

 

4. Emaitza nagusiak: 

- Trikloroetilenoak akuarelaz koloreztatutako argazki-kopiak gutxiago 

kaltetu ditu. Horregatik, trikloroetilenoaren erabilera neurrikoa eta 

murriztua izan beharko du, batez ere, akuarelaz koloreztatutako kopiak 

garbitzeko.  

- Trikloroetilenoak olioz koloreztatutako albumina-kopiak koloreztatutako 

argazki-paperak baino gehiago kaltetu ditu. Ondorioz, nahiko 

zalantzazkoa da trikloroetilenoaren erabilera. 
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5.4.2.2.4.3. Koloreztatutako gelatina-kopien garbiketa: Trikloroetilenoa 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien garbiketaren emaitzak: trikloroetilenoa 

 

- Trikloroetilenoarekin garbitutako gelatinobromuro-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik  kanpo dago zahartu 

ondoren.  

 
5.71. Taula: Gelatinobromuro-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Trikloroetilenoa 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,54 -0,02 -0,18 
2. 1,52 -0,01 -0,20 
3. 1,49 -0,01 -0,18 
4. 1,46 -0,01 -0,18 
5. 1,43 -0,02 -0,17 
6. 1,38 -0,01 -0,15 
7. 1,33 -0,01 -0,17 
8. 1,21 -0,02 -0,13 
9. 1,01 -0,01 -0,08 
10. 0,76 -0,02 -0,06 
11. 0,51 -0,02 -0,04 
12. 0,29 -0,01 -0,03 
13. 0,16 -0,02 -0,02 
14. 0,10 -0,02 -0,02 
15 0,08 -0,02 -0,02 
16. 0,08 -0,02 -0,02 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Barita-paper eta olioz koloreztatutako gelatinobromuro-paperen 
disolbatzaile bidezko garbiketa: Trikloroetilenoa 

 

- Trikloroetilenoarekin garbitutako koloreztatu gabeko argazki-paperak ez 

du aldaketa kromatiko esanguratsurik jasan. 
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- Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak beltz bolia eta 

zuri beruna dira. 

- Lur siena erreak, laka karminak, Napoli horiak eta urdin kobaltoak jasan 

dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Trikloroetilenoaren erabilera gaitzesten da aldaketa kromatikoak ez 

onargarriak eragin dituelako probeten kopuruaren % 66,6an.  

 
5.72. taula: Olioz koloreztatutako barita-paperak jasan dituen aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren. 

 
OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 

TRIKLOROETILENOA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 96,10 -0,22 -1,18 0,03 -0,03 0 0,04 0,02 0,04 -0,16 0,17 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,58  0,06 -0,32 -0,09 0,14 0,1 0,19 0,02 -0,16 0,03 0,16 
Laka karmina 65,40  26,01 18,22 -0,44 1,29 0,78 1,57 - - - - 
Lur siena errea 34,60  20,54 13,06 0 0,8 0,77 1,11 - - - - 
Napoli horia 84,35  2,71 62,21 1,21 -0,05 1,09 1,63 - - - - 
Urdin kobaltoa 28,18 19,09 -43,09 0,79 0,3 -0,85 1,20 - - - - 
Zuri beruna 94,47  -2,00 10,39 0,13 -0,05 -0,03 0,04 -0,1 -0,03 -0,04 0,11 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko 

garbiketa: Trikloroetilenoa  

 

- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiak: 

o Trikloroetilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore 

aldaketak muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia, bermiloia, urdin kobaltoa eta zuri beruna. 

o Trikloroetilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Laka karmina, lur siena errea eta Napoli horia. 
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Emaitza: Trikloroetilenoarekin burututako olioz koloreztatutako gelatina-

kopien % 57,1-ek ez dute eragin kaltegarririk jasan. 

 
5.73. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
trikloroetilenoa aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: TRIKLOROETILENOA 
24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Beltz bolia 0 -0,22 -0,01 0,06 0,23 0,01 -0,13 0,03 0,07 0,15 
Bermiloia -0,01 0,68 -0,41 -0,38 0,88 0,01 0,28 -0,42 -0,11 0,52 
Laka karmina -0,08 2,45 0,62 0,51 2,58 - - - - - 
Lur siena errea -0,01 -0,04 0,77 1,19 1,42 0 - - - - 
Napoli horia -0,01 -0,58 0,31 -1,1 1,28 -0,01 - - - - 
Urdin kobaltoa 0 -0,59 0,19 0,55 0,83 0,02 -0,18 0,66 -0,27 0,74 
Zuri beruna 0 0,49 0,06 0,16 0,52 0 1 0,02 0,19 1,02 
∆D: ≥  0,05eko  zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥  1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 
 

4.- Emaitza nagusia: Olio-geruzaren lehortze urriarengatik trikloroetilenoak 

eragin oso kaltegarriak izan ditu olioz koloreztatutako gelatinobromuro-

kopietan.  Horregatik, beste proba gehiago egin aurretik, disolbatzaile honen 

erabilera gaitzesten da. 

 
 
 
5.4.2.2.5. Xilenoa 

 

5.4.2.2.5.1. Koloreztatutako gatz-kopien garbiketa: xilenoa 

 

1.- Gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Xilenoa 

 

- Xilenoarekin garbitutako gatz-kopiak jasan duen zilar dentsitatearen 

aldaketa muga onargarrien barnean dago. 

 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 383

5.74. taula: Gatz-kopiak jasan dituen zilar dentsitatearen aldaketak. 
 

 Xilenoa 
 D0 ∆D1 ∆D2 

1. 1,20 0,00 -0,01 
2. 1,18 -0,01 0,00 
3. 1,18 0,00 0,01 
4. 1,14 0,00 0,01 
5. 1,08 0,00 0,00 
6. 0,97 0,00 0,00 
7. 0,86 -0,01 -0,02 
8. 0,73 0,01 0,00 
9. 0,62 -0,01 -0,01 
10. 0,51 0,00 -0,01 
11. 0,41 -0,01 0,00 
12. 0,33 -0,01 -0,01 
13. 0,29 0,00 -0,01 
14. 0,27 0,00 0,00 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Paper gatzatu eta koloreztatutako gatz-paperen disolbatzaile bidezko 

garbiketaren emaitzak: Xilenoa 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du aldaketa kromatikorik jasan. 

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako argazki-paperak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten akuarela-koloreak 

bermiloia, kromo-horia, laka karmina, lur siena errea eta zuri zinka 

izan dira. 

o Beltz boliak eta urdin kobaltoak jasan dituzten aldaketak muga 

onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Akuarelaz koloreztatutako kopien % 71,4-k jasan dituzten 

aldaketa kromatikoak muga onargarrien barnean daude. 
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5.75. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak xilenoa 
aplikatu ondoren. 

 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: XILENOA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 

 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Gatz-papera 93,63  0,13 0,85 0,16 -0,06 0,04 0,18 0,18 -0,04 -0,07 0,20 
Bermiloia 79,75  14,44 7,98 -0,03 -0,63 -0,2 0,66 0,37 0,1 0,4 0,55 
Beltz bolia 68,32  1,39 4,07 -1,74 0,08 -0,12 1,75 - - - - 
Kromo-horia 94,62  -6,05 13,64 -0,5 0,41 -0,52 0,83 0,2 0,24 -0,66 0,73 
Laka karmina 88,04  8,69 5,58 -0,19 -0,06 0,02 0,20 0,33 -0,35 -0,61 0,78 
Lur siena errea 69,94  18,00 24,41 0,58 -0,15 -0,25 0,65 0,13 0,06 0,23 0,27 
Urdin kobaltoa 63,87  3,19 -43,70 1,79 -1,15 3,05 3,72 - - - - 
Zuri zinka 95,68  -0,03 -0,48 -0,06 -0,02 0,01 0,06 0,02 0,03 -0,09 0,10 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako argazki-paperak: 

o Kolore aldaketa onargarria jasan dituzten olio-koloreak beltz 

bolia, lur siena errea, Napoli horia eta zuri beruna izan dira.  

o Bermiloiak, laka karminak eta urdin kobaltoak jasan dituzten 

aldaketak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Xilenoa aplikatu den  olioz koloreztatutako probeten % 57,1-ek 

jasan duten aldaketa kromatikoak muga onargarrien barnean daude. 

 

5.76. taula: Olioz koloreztatutako gatz-paperek jasan dituzten aldaketa kromatikoak xilenoa 
aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: XILENOA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  

L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 93,63  0,13 0,85 0,16 -0,06 0,04 0,18 0,18 -0,04 -0,07 0,20 
Bermiloia 42,28  42,60 26,11 0,66 -0,88 -0,04 1,10 - - - - 
Beltz bolia 18,62  0,44 0,36 -0,49 -0,07 0 0,49 0,48 0,09 -0,08 0,49 
Laka karmina 38,02  40,87 28,29 -0,26 1,01 1,02 1,46 - - - - 
Lur siena errea 30,81  12,43 9,32 -0,01 0,1 0,22 0,24 0,56 -0,22 -0,32 0,68 
Napoli horia 83,29  2,81 62,55 0,14 -0,18 -0,71 0,75 -0,38 0,35 -0,49 0,71 
Urdin kobaltoa 27,88  10,11 -33,79 0,85 -0,61 1,81 2,09 - - - - 
Zuri beruna 92,71  -1,11 10,14 0,25 0,03 -0,01 0,25 -0,08 0,06 0,48 0,49 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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3.- Koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: Xilenoa  

 

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Xilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira:  

 Bermiloia, beltz bolia, laka karmina, lur siena errea, urdin 

kobaltoa eta zink zuria. 

o Xilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dagoen akuarela-kolorea da: 

 Kromo-horia, urdin kobaltoa eta zuri zinka. 

Emaitza: Xilenoa aplikatu den akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien % 57,1-

k ez dute aldaketa kromatiko kaltegarririk jasan. 

 
5.77. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten kolore eta dentsitate aldaketak 
xilenoa aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: XILENOA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0 0,04 0,12 0,09 0,16 0,01 -0,07 -0,09 -0,2 0,23 
Beltz bolia 0,02 -0,4 0,04 0,03 0,40 0,02 -0,03 0,13 -0,03 0,14 
Kromo-horia 0,02 -1,47 0,26 -0,24 1,51 0 - - - - 
Laka karmina 0,01 -0,37 -0,04 0,12 0,39 0,02 -0,03 0,1 0,35 0,37 
Lur siena errea -0,01 -0,51 -0,08 -0,4 0,65 -0,05 0,55 -0,31 -0,31 0,70 
Urdin kobaltoa 0,02 -0,4 0,1 0,94 1,03 0,02 - - - - 
Zuri zinka 0,03 -0,7 0,27 0,96 1,22 0 - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.2.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Xilenoak ia kolore guztietan eragin dituen aldaketa kromatikoak 

muga onargarrien barnean daude, urdin kobaltoa izan ezik:  

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, laka karmina, Napoli 

horia eta zuri beruna. 
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Emaitza: Xilenoarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa gehienek (% 85,7) ez dituzte aldaketa kaltegarririk eragin. 

 

5.78. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak xilenoa 
aplikatu ondoren. 

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE ALDAKETAK: 
XILENOA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia 0 0,42 0,02 0,04 0,42 -0,01 0,61 0,15 -0,11 0,64 
Bermiloia 0,02 0,06 -0,1 -0,15 0,19 0,01 0,27 -0,06 -0,07 0,29 
Lur siena errea 0,01 -0,41 0,29 0,52 0,72 0 -0,28 0 0,06 0,29 
Napoli horia 0,01 0,31 0,3 0,31 0,53 0 0,37 0,1 0,23 0,45 
Urdin kobaltoa 0,01 0,08 0,36 -1,29 1,34 0 - - - - 
Zuri beruna -0,02 0,23 0,07 0,45 0,51 -0,02 0,2 0,06 0,1 0,23 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

4.- Emaitza nagusiak: 

- Xilenoak akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiak koloreztatutako argazki-

paperak baino gehiago kaltetu ditu. Ondorioz, nahizko zalantzazkoa da 

xilenoaren erabilera. 

- Olioz koloreztatutako gatz-kopietan aldiz, xilenoaren erabilera onargarria 

da baina koloreztatutako argazki-paperen olio geruza ahulago da, 

lehortzea urria dela-eta eta xilenoa kaltegarriagoa da. 

 

 

5.4.2.2.4.2. Koloreztatutako albumina-kopien garbiketa: xilenoa 

 

1.- Albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketaren emaitzak: Xilenoa  

 

- Xilenoarekin garbitutako albumina-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago, 
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tratamendua aplikatu ondoren jasan duen zahartzean zilar dentsitatea 

galdu duelako tonu erdietan. 

 
5.79. taula: Albumina-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
Xilenoa 

  D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,39 0,00 -0,01 
2. 1,39 -0,02 -0,04 
3. 1,41 -0,01 -0,03 
4. 1,38 -0,01 -0,04 
5. 1,33 0,00 -0,06 
6. 1,27 -0,02 -0,05 
7. 1,16 -0,01 -0,04 
8. 1,06 -0,03 -0,05 
9. 0,91 0,01 -0,04 

10. 0,80 0,10 -0,04 
11. 0,67 0,12 -0,03 
12. 0,56 0,10 -0,02 
13. 0,45 0,10 -0,01 
14. 0,38 0,07 -0,01 
15 0,3 0,07 0,00 
16. 0,25 0,03 0 
17. 0,19 0,04 0,01 
18. 0,18 0 0 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Albumina-paper hutsaren eta koloreztatutako albumina-paperen 

disolbatzaile bidezko garbiketa: Xilenoa 

 

- Koloreztatu gabeko argazki-paperak jasan duen aldaketa kromatikoak 

muga onargarrietatik kanpo dago.  

 

 

 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 388

2.1.- Akuarelaz koloreztatutako probetak: 

o Fase guztietan kolore aldaketa onargarria jasan dituzten 

akuarela-koloreak bermiloia, beltz bolia, kromo horia, lur siena 

errea eta zuri zinka izan dira. 

o Laka karmina eta urdin kobaltoak jasan dituzten aldaketa 

kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Xilenoak akuarelaz koloreztatutako albumina-paperetan eragin 

dituen aldaketa kromatiko gehienak (% 71,4) muga onargarrien barnean 

daude. 

 
5.80. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak xilenoa 
aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
XILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 92,43 -0,76 6,54 -1,47 0,09 -0,44 1,54 - - - - 
Bermiloia 65,40  27,72 19,68 -0,67 -0,48 -0,27 0,87 0,52 -0,59 -0,2 0,81 
Beltz bolia 61,06 1,79 9,07 -0,02 0,01 -0,02 0,03 0,09 -0,1 0,09 0,16 
Kromo-horia 91,58 -6,66 19,38 0,29 0,08 0,38 0,48 -0,34 0,13 -0,25 0,44 
Laka karmina 84,78 5,50 11,88 -0,04 -0,19 -0,29 0,35 0,86 -0,94 -0,32 1,31 
Lur siena errea 64,91 19,60 29,60 -0,42 0,07 -0,18 0,46 0,56 -0,16 0,11 0,59 
Urdin kobaltoa 62,78 -0,79 -33,40 -1,19 0,36 -1,46 1,92 - - - - 
Zuri zinka 93,01  -0,87 5,50 -0,55 -0,04 -0,53 0,76 0 0 -0,2 0,20 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

2.2.- Olioz koloreztatutako probetak: 

o Kolore ia guztiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak muga 

onargarrien barnean daude bermiloia izan ezik: beltz bolia,  laka 

karmina, lur siena errea, Napoli horia, urdin kobaltoa eta zuri 

beruna.  
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Emaitza: Xilenoak ez du aldaketa kromatiko kaltegarririk eragin olioz 

koloreztatutako albumina-paperen % 85,7-an. 

 
5.81. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak xilenoa 
aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: XILENOA 
Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren 

 L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Argazki-papera 92,43 -0,76 6,54 -1,47 0,09 -0,44 1,54 - - - - 
Bermiloia 45,59  36,01 19,54 0,48 -0,98 -1,05 1,51 - - - - 
Beltz bolia 19,35  0,14 0,09 -0,77 -0,02 0 0,77 0,3 -0,06 -0,09 0,32 
Laka karmina 21,24 2,26 0,69 -0,31 -0,06 0,1 0,33 0,24 -0,08 0,02 0,25 
Lur siena errea 30,26  12,28 8,70 0,28 0,06 0,11 0,31 -0,06 0,01 -0,11 0,13 
Napoli horia 83,07  3,68 62,68 0,1 0,06 0,36 0,38 0,24 0,15 0,24 0,37 
Urdin kobaltoa 23,72  13,43 -29,86 -0,17 0,17 -0,29 0,38 0,2 -0,01 -0,03 0,20 
Zuri beruna 93,39  0,18 6,37 -0,06 0,03 0,14 0,16 0 -0,07 -0,03 0,08 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 

 

 

3.- Koloreztatutako albumina-kopien disolbatzaile bidezko garbiketa: Xilenoa  

  

3.1.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak: 

o Xilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden akuarela-koloreak dira:  

 Beltz bolia, bermiloia, laka karmina eta lur siena errea. 

o Xilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden akuarela-koloreak dira: 

 Kromo-horia, urdin kobaltoa eta zuri zinka. 

Emaitza: Xilenoarekin burututako akuarelaz koloreztatutako albumina-

kopien % 57,1-ek ez du aldaketa kromatiko kaltegarririk jasan. 
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5.82. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten dentsitate eta kolore 
aldaketa xilenoa aplikatu ondoren. 
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: TRIKLOROETILENOA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Bermiloia 0,01 0,17 -0,13 0,07 0,23 0,03 0,2 0,29 0,36 0,50 
Beltz bolia -0,02 0,04 0,12 0,07 0,14 -0,03 0,18 0,09 0,08 0,22 
Kromo-horia 0 0,29 0,57 0,68 0,93 -0,02 1,07 0,56 0,87 1,49 
Laka karmina -0,01 0,09 0,22 0,18 0,30 -0,02 0,33 0,05 0,02 0,33 
Lur siena errea 0,01 -0,04 -0,3 -0,3 0,43 0 0,28 -0,32 0,02 0,43 
Urdin kobaltoa 0,01 -0,01 0,01 1,89 1,89 -0,02 0,55 -0,11 0,06 0,56 
Zuri zinka 0,13 -5,13 0,78 3,36 6,18 - - - - - 
∆D: ≥  0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
 

3.3.- Olioz koloreztatutako gatz-paperak: 

o Xilenoarekin egindako garbiketek ez dituzte aldaketa kaltegarriak 

eragin Napoli horian izan ezik:  

 Beltz bolia, bermiloia, lur siena errea, laka karmina, urdin 

kobaltoa eta zuri beruna. 

Emaitza: Xilenoarekin burututako olioz koloreztatutako gatz-kopien 

garbiketa gehienek (% 85,7) ez dituzte aldaketa kaltegarririk eragin. 

 
5.83. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopiek jasan dituzten dentsitate eta kolore aldaketak 
xilenoa aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: XILENOA  

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Beltz bolia -0,02 0,1 -0,1 0,05 0,15 -0,02 0,1 -0,04 -0,05 0,12 
Bermiloia 0,02 0,03 0 0 0,03 0,01 -0,02 -0,06 0,05 0,08 
Laka karmina 0 -0,06 0,33 0,25 0,42 -0,01 0 -0,45 -0,2 0,49 
Lur siena errea 0 -0,18 0,13 0,11 0,25 -0,01 -0,47 0,73 0,38 0,95 
Napoli horia 0 -1,24 -0,44 -1,29 1,84 -0,01 - - - - 
Urdin kobaltoa -0,03 0,81 0,1 -0,52 0,97 -0,01 0,3 0,2 -0,64 0,73 
Zuri beruna 0,01 -0,21 -0,04 -0,07 0,22 0,01 0,04 -0,03 0,16 0,17 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatikoa ez da onargarria. 
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4. Emaitza nagusiak: 

- Xilenoak akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak koloreztatutako 

argazki-paperak baino gehiago kaltetu ditu. Hala ere, probeten erdiak 

baino gehiagok ondo jasan dute disolbatzailearen eragin. Hortaz 

xilenoaren erabilera akuarela-koloreen kasuan onargarria da.  

- Xilenoaren erabilera zeharo onargarria da olioz koloreztatutako 

albumina-kopiengan ez duelako ia aldaketarik eragin. 

 

 

5.4.2.2.4.3. Koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa: xilenoa 

 

1.- Gelatinobromuro-kopien garbiketaren emaitzak: Xilenoa 

 

- Xilenoarekin garbitutako gelatinobromuro-kopiak jasan duen zilar 

dentsitatearen aldaketa muga onargarrietatik kanpo dago.  

 
5.84. Taula: Gelatinobromuro-kopiek jasan dituzten zilar dentsitatearen aldaketak. 

 
 Xilenoa 

 D0 ∆D1 ∆D2 
1. 1,29 -0,01 -0,10 
2. 1,29 -0,02 -0,11 
3. 1,26 0,00 -0,09 
4. 1,26 -0,02 -0,11 
5. 1,21 0,00 -0,08 
6. 1,18 0,00 -0,08 
7. 1,15 -0,01 -0,07 
8. 1,08 -0,02 -0,07 
9. 0,93 -0,01 -0,05 

10. 0,72 -0,02 -0,04 
11. 0,46 -0,01 -0,02 
12. 0,27 -0,01 -0,02 
13. 0,17 -0,04 -0,02 
14. 0,13 -0,05 -0,03 
15 0,09 -0,03 -0,03 
16. 0,07 -0,01 -0,01 

D0: Dentsitatearen neurketa tratamendua aplikatu eta 
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zahartu aurretik. 
∆D1: Tratamenduak aplikatu eta 24 h ondorengo zilar  
dentsitatearen aldaketaren neurketa.  
∆D2: Dentsitatearen aldaketaren neurketa zahartzearen 
ondoren. 
≥ 0,05eko dentsitatearen aldaketa ez da onargarria. 

 

2.- Barita-paper eta olioz koloreztatutako gelatinobromuro-paperen 
disolbatzaile bidezko garbiketa: Xilenoa 

 

- Xilenoarekin garbitutako koloreztatu gabeko argazki-paperak ez du 

aldaketa kromatiko esanguratsurik jasan. 

- Xilenoarekin egindako garbiketek eragin dituzten aldaketak muga 

onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira:  beltz bolia Napoli horia 

eta zuri beruna. 

- Laka karmina, lur siena errea, Napoli horia eta urdin kobaltoa jasan 

dituzten aldaketa kromatikoak muga onargarrietatik kanpo daude.  

 

Emaitza: Xilenoak aldaketa kromatikoak eragin ditu probeten kopuruaren 

erdian. 

 

5.85. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
xilenoa aplikatu ondoren. 

 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-PAPEREN KOLORE ALDAKETAK: 
XILENOA 

Aurretik 24 h ondoren Zahartzearen ondoren  
L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Argazki-papera 96,06 -0,27 -1,02 -0,21 0 -0,14 0,25 0,07 0,03 -0,17 0,19 
Bermiloia - - - - - - - - - - - 
Beltz bolia 20,81  0,07 -0,34 0,02 0,02 0,13 0,13 -0,01 -0,2 0,01 0,20 
Laka karmina 71,01  23,82 17,27 -0,53 1,04 -0,04 1,17 - - - - 
Lur siena errea 33,91  18,03 11,70 -0,27 -0,9 -0,55 1,09 - - - - 
Napoli horia 84,58  2,65 63,02 0,81 0,01 0,32 0,87 0,63 -0,14 -0,39 0,75 
Urdin kobaltoa 29,04 18,91 -43,35 0,16 0,59 -1,5 1,62 - - - - 
Zuri beruna 94,39  -1,99 10,53 0,02 -0,03 -0,04 0,25 0,02 -0,06 0,07 0,09 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez onargarria. 
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3.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien disolbatzaile bidezko 

garbiketa: Trikloroetilenoa  

 

- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiak: 

o Xilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrien barnean dauden olio-koloreak dira: 

 Beltz bolia eta laka karmina. 

o Xilenoarekin garbitu ondoren jasan dituzten kolore aldaketak 

muga onargarrietatik kanpo dauden olio-koloreak dira: 

 Bermiloia, laka karmina, Napoli horia, lur siena errea, urdin 

kobaltoa (dentsitate aldaketa ez onargarria) eta zuri 

beruna. 

- Emaitza: Xilenoak olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien erdia 

baino gehiago kaltetu ditu (% 71,4). 

 

5.86. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiek jasan dituzten aldaketa kromatikoak 
xilenoa aplikatu ondoren. 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIEN DENTSITATE ETA KOLORE 
ALDAKETAK: XILENOA 

24 h ondoren Zahartzearen ondoren 
 ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* ∆D ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
Beltz bolia 0 -0,12 0 0,04 0,13 0,02 -0,28 0,04 0,11 0,30 
Bermiloia 0 1,02 -0,82 -0,81 1,54 0,01 - - - - 
Laka karmina -0,05 6,15 3,58 2,63 7,59 - - - - - 
Lur siena errea -0,01 -0,15 0,53 0,45 0,71 -0,02 0,18 -0,07 0,05 0,20 
Napoli horia 0 -0,58 0,31 -1,1 1,28 0,01 - - -  
Urdin kobaltoa 0,04 -0,51 0,24 -0,61 0,83 -0,08 -0,29 0,07 -0,47 0,56 
Zuri beruna 0 -0,87 -0,02 -0,65 1,09 0 - - - - 
∆D: ≥ 0,05eko zilar dentsitate aldaketa ez da onargarria. 
∆L*, ∆a*, ∆b* eta ∆E*: ≥ 1eko aldaketa kromatiko ez da onargarria. 
 
 

 

 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 394

4.- Emaitza nagusia: Xilenoaren erabilera zeharo gaitzesten da olioz 

koloreztatutako barita papera duten gelatinobrumo-kopien kasuan. Olioak 

lehortzeko arazoak izan ditu eta horregatik xilenoa are gehiago kaltetu ditu. 

Aipagarria da, koloreztatutako kopiek koloreztatutako barita-paperek baino 

aldaketa gehiago jasan dituztela. 

 

 

 

5.5.- EZTABAIDA 

 

Ikerketa honetan hautatutako tratamenduen egokitasuna eta egonkortasuna 

dentsitate eta kolorimetria aldaketen neurketaren bidez aztertu da. Aplikatu 

diren tratamenduek probetengan eragin dituzten aldaketak (argazki kopien 

kasuan, zilar dentsitatearen aldaketa eta geruza piktorikoaren kasuan, 

aldaketa kromatikoa) muga onargarrien barnean edo kanpoan dauden 

ebaluatu da. Irizpide horri jarraituz zenbait tratamendu baztertu dira. Honek ez 

du adierazi nahi baztertu ez direnak sakonago ikertu behar ez direnik, emaitza 

positiboak eman dituzten tratamenduak balioztatzeko, baizik eta oinarrizko 

azterketa teknikak erabiliz (dentsitometria eta kolorimetria) eragin kaltegarriak 

sortu dituzten tratamenduak argazki koloreztatuak zaharberritzeko prozesutik 

baztertu behar direla.  

Aipatutako emaitza positiboak balioztatzeko (zilar dentsitate eta kolore 

aldaketa onargarriak jasan dituzten probetak) tratamenduen egonkortasuna 

zahartze artifizialaren laguntzaz aztertu da. Lortutako emaitzen sailkapen 

zehatzagoa egiteko oso lagungarri izan dira, itxuraz kaltegarriak ez diren 

tratamenduek denboran zehar eragiten duten kaltea detektatzeko.  

Burututako proben ondorioz dentsitate eta kolore aldaketaren bidez 

tratamenduen baztertzea edo balioztatzea burutu ahal izan da. Ikerketa 

sakonagoa egitea beharrezko ikusiz gero, beste azterketa tekniken bidez egin 
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beharko litzateke, kolorimetria eta dentsitometriak  ezin dutelako beste 

informazio gehigarririk eskaini. 

Bestalde, lortutako emaitzak kolore zehatz batzuei baino ez dagokie: beltz 

bolia, bermiloia, kromo-horia, laka karmina, lur siena errea, zuri zinka eta zuri 

beruna. Horrenbestez, tratamenduek kolore-geruza bakoitzarengan izan duten 

eragina (kaltegarria ala ez) ezin da argazki koloreztatu originaletan aurkituko 

diren pigmentu guztiei aplikatu. Hala ere, hautatutakoak argazkiak 

koloreztatzeko maiztasun handiena duten koloreak izan dira, ahalik eta gehien 

errealitatean aurki daitekeena gerturatzeko. Oso garrantzitsua da kontuan 

izatea, arestian aipatu dugun legez (4.1.1.2.), pigmentu bakoitzak geruzaren 

izaera eta ezaugarrietan duen eragina. Adibidez, zuri berunez osaturiko 

geruzak oso egonkorrak dira eta arin lehortzen dira (ikerketa honetan frogatu 

dena) eta bermiloiak eratzen dituenak aldiz, oso lehortze prozesu motela dute, 

baita egonkortasun arazoak ere.  

Aipagarria da eta sakonago ikertzekoa, akuarelaz eta olioz koloreztatutako 

probetak, argazki-kopietan egindakoak, paper hutsaren gainean egindakoak 

baino askoz ere arinago lehortu direla eta tratamenduen aurreko egonkortasun 

handiagoa izan dutela. Dirudienez, zilarraren presentziak lehortzaile gisa jokatu 

du. Ondorioz, oso ezberdinak izan dira argazki-paper eta argazki-kopietan 

egindako probetatik jasotako emaitzak. Eragin kaltegarriagoak eta aldaketa 

gehiago jasan dituzte paper hutsean egindako probetek. Honek guztiak (lehen 

hausnarketa burutuz) adierazten du argazki koloreztatuen kolore geruzaren 

egonkortasuna paper gaineko lan arruntenak baino handiagoa dela. 

Bestalde, tratamenduen egonkortasuna aztertzeko, zahartze artifizialaren 

laguntzaz tratatutako probetengan gerora begira eragin kaltegarririk duten 

aztertu da. Era berean, probeten egoera errealitatera gehiago hurbiltzeko 

asmoz eta tratamenduen eragina zahartutako lanetan aztertzeko asmoz 

artifizialki zahartutako probetak erabili dira. Oso lagungarriak izan dira lortutako 

emaitzak osatzeko, berresteko edo gaitzesteko. Akuarelaz koloreztatutako 

probeten kasuan, zahartze azeleratuak arabiar gomaren disolbagarritasuna 

murriztu du. Daniels-ek (1995:31) burututako ikerketan, zahartzean arabiar 
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gomaren disolbagarritasuna murriztuz doala ikusi zuen eta pigmentuekin 

nahasturik bakarrik baino arinago bihurtzen dela disolbaezinago. Ikerketa 

honetan akuarelaz koloreztatutako probeten kasuan, zahartzeak akuarela-

pintura egonkorragoa bilakatu duela frogatu ahal izan zen. 

Koloreztatutako kopiengan tratamenduen balioztatzea burutzeko 

dentsitatearen eta kolorearen aldibereko neurketak egin dira metodo 

konbinatuaren gisa duten baliagarritasuna frogatzeko. Olioz koloreztatutako 

probetengan ez da batere baliagarria izan dentsitatearen neurketa. Aitzitik, 

akuarelaz koloreztatutako kopietan aldaketa kromatiko eta zilar dentsitatearen 

neurketa konbinatua elkarren osagarri izan dira tratamenduen eragina 

aztertzeko. Oso aurkikuntza baliagarria izan da koloreztatutako argazki 

originalen zaharberritze prozesuetan erabiltzeko kontrol tresna gisa. 

Bestalde, alde esperimentalean tratamenduak aplikatzeko probeten 

elaborazioak argazki koloreztatuen berariazko ezaugarriak ulertzeko oso 

jarduera erabilgarria izan da. Koloreztatutako argazki-prozesu bakoitzak oso era 

ezberdinean jaso dute kolorea. XIX. mendeko koloreztatzaileek agente 

hezegarriak (behazuna) eta beste zenbait material erabiltzen zituzten koloreak 

emateko. Ikerketa honetan koloreak aplikatzeko ez da aparteko mediumik 

erabili prozedura artistikoak bere oinarrizko izaeran aztertzeko (ahulenean). 

Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopietan pigmentuek euskarrian atxikidura 

handia izan dute. Albumina-kopien kasuan, pigmentuak albumina geruzaren 

gainazalean metatu dira eta ez dute kopian atxikitzeko aukerarik izan. 

Ezaugarri horiek akaberan eragin zuzena izan dute, albumina-kopietan 

koloreak biziagoak eta estaltzeko ahalmen handiagoa izan dute, hain zuzen 

ere, gainazalean metatu direlako. Gatz-kopietan aldiz, kopiaren izaerak 

ahalmen handiagoa izan du, baina kolorea gehiago xurgatu dutenez urak 

kalte gutxiago eragin du. 
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5.12. irudia: Akuarela kolore urdin kobaltoa 
koloreztatutako gatz-kopia eta albumina-
kopia. Prozesu bakoitzak era ezberdinean 
xurgatu du kolorea. 

 

Olioz koloreztatutako kopiak paper hutsean egindakoak baino askoz arinago 

lehortu dira. Itxura ere oso ezberdina izan da. Argazki-kopien kasuan, 

erabilitako koloreak biziak izan diren arren hitsak bilakatu dira.  Gainera, 

argazki-prozesu bakoitzak olioen lehortze prozesuan euskarriak berebiziko 

garrantzia izan du. Gatz-kopietan paperak duten aprestua gelatina soluzioan 

murgilduz burutu zen. Albumina-kopiek ostera, albumina-geruza bi aplikaturik 

ditu gainazalean eta barita-paperek, komertzialki prestaturiko barita geruza 

homogeneoa dute.  

• Gatz-kopiak egiteko erabili den argazki-paperen kasuan, gelatinazko 

aprestuak papera ia zeharo iragazgaiztu du, bereziki nabarmena dena  

argazki-kopiekin alderatzen badira. Paper gatzatuaren euskarriak ez du 

ia oliorik xurgatu 5.12. irudian ikus daitekeen moduan.  

 
5.13. irudia: Bermiloi olio-kolorez koloreztatutako probeten atzealdea. Ikus 
daitekeenez, kopiaren euskarria zeharo horitu da olioaren eraginez, paper 
gatzatuan olioaren arrastoak begi hutsez antzematen ez diren bitartean. 
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• Albumina-paperak gatz-paperak baino olio gehiago xurgatu du olio-

pinturaren lehorketa prozesuan eragin zuzena izan duena, laburtuz. 

Paper gatzatuarekin parekatuz, euskarriek olio gehiago xurgatu dute 

albuminak ez dituelako iragazgaiztu. 

 

 
5.14. irudia: Bermiloi olio-kolorez koloreztatutako probeten atzealdea. Ikus 
daitekeenez, albumina-paperak argazki-kopiak baino olio gehiago 
xurgatu du eta gehiago horitu da.  

 

• Barita-paperetan, olio oso astiro lehortu da, barita-geruzak erabat 

iragazgaiztu duelako papera eta ondorioz, pinturak izan duen olio guztia 

gainazalean geratu da. Azken kasu honetan gertatutakoaren ondorioz, 

olioz koloreztatutako gelatinobromuroetan egindako probak nahiko 

emaitza negatiboak eman dituzte. Adibidez, ur destilatuak olioz 

koloreztatutako gelatina-kopiengan aldaketa kromatikoak eragin dituzte 

bermiloi eta Napoli horiaren koloreen kasuan. Kasu horietan, olioaren 

lehortzea ez da erabatekoa izan eta hisopoarekin gainetik igarotzean 

akaberan eragin du. Horregatik, emaitza hauek zalantzazkoak dira.  

• Barita-paperetan olioa ez da batere ondo lehortu, batez ere argazki-

irudi gabeko paperetan. Gelatinobromuro-kopietan, olioa hobeto 

lehortu da, hala ere, disolbatzaile gehienek kaltetu dituzte kopiak. Dena 

dela, oso zalantzazko emaitzak eskaintzen dituzte probeta hauek 

guztiek.  
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Bestalde, nabarmendu behar da olioak geruza-babesle gisa jokatu duela 

zenbait kasutan. Disolbatzaileek kopiak kaltetzen dituen arren, olioz 

koloreztatutako kopian ez dute eragin.  

Oso nabarmena izan da koloreztatutako argazki-paperen eta koloreztatutako 

argazki-kopien arteko ezberdintasuna. Guztiak, aldi berean produzitu ziren 

arren, olio-pinturaren kasuan, askoz hobeto eta arinago lehortu dira 

koloreztatutako argazki-kopiak. Ematen duenez, zilar gatzek agente lehortzaile 

gisa jokatu dute eta geruza egonkorragoak eratzen lagundu dute. 

Koloreztatutako argazki-kopietan eta koloreztatutako argazkien arteko 

ezberdintasuna agerikoa izan da. Baina, kontrako joera ere izan da zenbait 

kasutan, emaitzetan ikusi denez. 

Alde esperimentalean burututako azterketan argazki-prozesuak, 

koloreztatutako argazki-paper hutsak eta koloreztatutako argazki-kopiak erabili 

ditugu. Kontuan izanez prestatutako paper zerrendak kontserbazio egoerarik 

onenean aurkitzen direla, hurrengoak dira argazki-prozesu bakoitzean lortutako 

emaitzak:  

 

 

KOLOREZTATUTAKO ARGAZKI-KOPIAK: 

 

1.- Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopiak: 

Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien disolbatzaile bidezko garbiketan ur 

destilatua eta xilenoa tratamendu onargarriak dira ez dutelako ia aldaketa 

kromatikorik eragin. Trikloroetilenoaren kasuan, probeten kopuruaren erdian 

aldaketa kromatikoak eragin ditu eta etanola eta azetonak zeharo gaitzetsi 

behar diren tratamenduak dira, orbainak uzten dituztelako. 
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5.87. taula: Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopietan aplikatutako tratamenduen ondorioak 
biltzen dituen taula:  
 

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIAK 
Ur destilatua Onargarria. 
Etanola Baztertu beharrekoa.  
Azetona Baztertu beharrekoa. 
Trikloroetilenoa Zalantzakoa. 

 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

Xilenoa Onargarria. 

 

2.- Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak: 

Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopien kasuan, ur destilatua eta 

etanolaren erabilera zeharo gaitzetsi behar dira begi hutsez antzeman 

daitezkeen kolore aldaketak eragiten dituztelako. Azetonaren erabilera 

zalantzazkoa da, koloreen kopuruaren erdian aldaketa kromatikoak eragin 

dituelako. Bestalde, trikloroetilenoaren eta xilenoaren erabilera onargarria da ia 

ez dutelako kolore aldaketarik eragin. 

 

5.88. taula: Akuarelaz koloreztatutako albumina-kopietan aplikatutako tratamenduen ondorioak 
biltzen dituen taula:  
  

AKUARELAZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIAK 
Ur destilatua Baztertu beharrekoa. 
Etanola Baztertu beharrekoa. 
Azetona Zalantzazkoa. 
Trikloroetilenoa Onargarria. 

 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

Xilenoa Onargarria. 

 

3.- Olioz koloreztatutako gatz-kopiak:  

Olioz koloreztatutako gatz-kopien garbiketa mekanikoa egiteko Staedtler Mars 

Plastica borragoma onargarria da. Art Gumaren kasuan, zenbait aldaketa 

kromatiko eragin ditu eta akabera satinatu du. Horregatik, zalantzazko 

tratamendua da. Ur destilatuak eta xilenoak ez dute aldaketa kromatikorik 
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eragiten, haien erabilera balioztatuz eta trikloroetilenoaren kasuan, bere 

erabilera mugatua izango da, ondo lehortuta dagoen olio-geruzetan baino ez 

erabiliz. 

Azetona eta etanolak aldaketa kromatikoak eragin dituzte probeten 

kopuruaren erdian. Horregatik, haien erabilera zalantzazkoa da. Kasu honetan, 

olio-geruzaren lehortzea sakonki aztertzea oso garrantzitsua izango da bi 

disolbatzaile hauen erabilera balioztatzeko. 

 

5.89. taula: Olioz koloreztatutako gatz-kopietan aplikatutako tratamenduen ondorioak biltzen 
dituen taula:  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GATZ-KOPIAK 
Art Gum  Zalantzazkoa. Garbiketa 

mekanikoa  Staedtler Mars Plastic Onargarria. 

Ur destilatua Onargarria. 
Etanola Zalantzazkoa. 
Azetona Zalantzazkoa. 
Trikloroetilenoa Onargarria baina erabilera murriztua. 

 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

Xilenoa Onargarria. 

 

4.- Olioz koloreztatutako albumina-kopiak: 

Olioz koloreztatutako albumina-kopien garbiketa mekanikoa burutzeko 

Staedtler Mars Plastica borragoma onargarria da, ez ordea Art Guma kolore 

aldaketak eragin eta gainazaleko akabera aldatzen dituelako. 

Bestalde, ur destilatua, etanola, azetona eta xilenoak tratamendu onargarriak 

dira. Eta trikloroetilenoa zalantzazkoa da, probeten kopuruaren erdiak aldaketa 

kromatikoak jasan dituelako disolbatzailea aplikatu ondoren. 
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5.90. taula: Olioz koloreztatutako albumina-kopietan aplikatutako tratamenduen ondorioak 
biltzen dituen taula: 
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO ALBUMINA-KOPIAK 
Art Gum  Baztertu beharrekoa. Garbiketa 

mekanikoa  Staedtler Mars Plastic Onargarria. 

Ur destilatua Onargarria. 
Etanola Onargarria. 
Azetona Onargarria. 
Trikloroetilenoa Zalantzazkoa. 

 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

Xilenoa Onargarria. 

 

5.- Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopiak: 

Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopien garbiketa mekanikoa burutzeko 

Staedtler Mars Plastica borragoma onargarria da eta Art Gumaren erabilera  

zalantzazkoa da zenbait kolore aldaketa eta gainazaleko akabera aldatzen 

dituelako. 

Ur destilatua, etanola eta azetona zalantzazko tratamenduak dira jaso diren 

emaitza positiboak ia negatiboak bezain beste direlako. Eta trikloroetilenoa eta 

xilenoa zeharo baztertzen dira. Hala ere zalantzazko da disolbatzaile hauen 

erabilera lehorketa arazoak direla-eta. 

 
5.91. taula: Olioz koloreztatutako gelatinobromuro-kopietan aplikatutako tratamenduen 
ondorioak:  
 

OLIOZ KOLOREZTATUTAKO GELATINOBROMURO-KOPIAK 
Art Gum  Zalantzazkoa. Garbiketa 

mekanikoa  Staedtler Mars Plastic Onargarria. 
Ur destilatua Zalantzazkoa. 
Etanola Zalantzazkoa. 
Azetona Zalantzazkoa. 
Trikloroetilenoa Baztertu beharrekoa. 

 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

Xilenoa Baztertu beharrekoa. 
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Koloreztatutako argazkiak zaharberritzeko tratamenduen egokitasuna 

adierazteko irizpide bi jarrai daitezke: bata,  koloreztaturik dagoen argazki 

prozesuan tratamenduek izan duten eraginaren araberako sailkapena  (egin 

berri dena) eta bestea, tratamenduen araberakoa, jarraian azalduko duguna 

5.92. taulan. Bertan, laburbildurik jasotako emaitzen bilketa orokorra izango 

litzatekeena ikus daiteke: 

 
5.92. taula: Argazki koloreztatuak zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren ondorio 
nagusien bilketa: 
 

TRATAMENDUEN EGOKITASUNAREN AZTERKETA 
Art Gum  Olio-geruzen garbiketan baztertu behar da. Garbiketa 

mekanikoa  Staedtler Mars 
Plastic 

Olio-geruzaren lehorketa egokia eman den 
kasuetan baliozkotzat jo daiteke. 
Akuarelazko koloreztatzeen kasuan:  

- Gatz-kopietan zalantzazkoa da. 
- Albumina-kopietan baztertu behar da. 

 
Ur destilatua 

Oliozko koloreztatzeen kasuan baliozkotzat jotzen 
da. 

Akuarelazko koloreztatzeen kasuan baztertu 
beharrekoa. 

 
 
Etanola Oliozko koloreztatzeen kasuan:  

- Gatz-kopietan zalantzazkoa da. 
- Albumina-kopietan baliozkotzat jo 

daiteke. 
- Gelatinobromuro-kopietan zalantzazkoa. 

Akuarelazko koloreztatzeen kasuan:  
- Gatz-kopietan baztertu beharrekoa. 
- Albumina-kopietan zalantzakoa. 

 
 
Azetona 

Oliozko koloreztatzeen kasuan: 
- Gatz-kopietan zalantzazkoa. 
- Albumina-kopietan onargarria. 
- Gelatinobromuro-kopietan zalantzazkoa. 

Akuarelazko koloreztatzeen kasuan:  
- Gatz-kopietan baztertu behar da. 
- Albumina-kopietan baliozkotzat jo 

daiteke. 

 
 
 
Disolbatzaile 
bidezko 
garbiketa 

 
 
Trikloroetilenoa 

Oliozko koloreztatzeen kasuan:  
- Gatz-kopietan baliozkotzat jo daiteke. 
- Albumina-kopietan zalantzazkoa. 
- Gelatinobromuro-kopietan baztertu 

behar da. 



5. Atala                                                         Zaharberritzeko tratamenduen egokitasunaren azterketa 

 404

Akuarelazko koloreztatzeen kasuan:  
- Gatz-kopietan baliozkotzat jo daiteke. 
- Albumina-kopietan baliozkotzat jo 

daiteke. 

  
 
Xilenoa 

Oliozko koloreztatzeen kasuan:  
- Gatz-kopietan baliozkotzat jo daiteke. 
- Albumina-kopietan baliozkotzat jo 

daiteke. 
- Gelatinobromuro-kopietan baztertu 

behar da. 

 

 

Prozesurik ahul edo delikatuena akuarelaz koloreztatutako albumina-kopiak 

izan dira. Eta besteen artean, egonkorrena eta tratamenduan aurreko 

sendotasun handiena erakutsi duena, olioz koloreztatutako albumina-kopiak 

izan dira. 

Ikerketa honek baliozkotzat jo diren tratamenduek eragiten dituzten zilar 

dentsitate eta aldaketa kromatikoak muga onargarrien barnean daudela 

adierazten du. Hala ere, emaitza hauek tratamenduek beste motatako 

aldaketa edo narriadurarik ez dutenik eragingo ez du esan nahi (aldaketa 

kimikoak, morfologikoak, etab). Horregatik,  edozein zaharberritze prozesu 

burutzeko hurrengo azterketa burutu beharko lirateke: 

a. Prozedura artistikoaren identifikazio. 

b. Argazki-prozesuaren identifikazioa. Geruzaren presentziarik 

dagoen aztertu eta zein kopurutan (baita babes-geruza ego 

gainazaleko geruzarik duen). Edota, baritarik antzematen den 

aztertzea. 

c. Koloreztatzearen hedadura eta izaera (lausodura edo kolore 

opakoak erabili diren). 

d. Koloreztatu gabeko argazki-irudirik dagoen antzematea. 

e. Hondoa: argazki-paper hutsa den ala zilarraren presentzia 

dagoen. Argazki-paper hutsa izan daiteke eta koloreztaturik 

egon. 
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Aldagai hauek guztiak kontuan izatea ezinbestekoa izango da argazki 

koloreztatu originaletan esku hartu baino lehen. Argazki-kopia zeharo estalirik 

dagoen kasuetan, zenbait argazki-kopiatan zalantzazkoak izan diren 

tratamenduak edota gaitzetsi direnak, baliozkotzat jo daitezke kolore geruzan 

(olio-geruza, normalean) ez dutelako aldaketarik eragiten. Olioz 

koloreztatutako albumina-kopien kasuan, ur destilatuaren erabilera adibide 

argia da. Nahiz eta zilar dentsitate eta aldaketa kromatikorik ez dituen 

eragiten, urak albumina-kopien albumina geruzan narriadura fisikoak eragiten 

ditu: albuminaren berezko krakelatu eta arrakalak areagotu eta berriak 

eraginez. Baina albumina-kopia olioz zeharo estalirik dagoen kasuetan, 

kopiaren gainazalean ur destilatuaren erabilera bateragarri eta 

gomendagarria izan daiteke. Hala ere, aipatutako hau muturreko kasua da. 

Orokorrean, koloreztaturik eta koloreztatu gabeko aldeak izatea arrunta izango 

da argazki koloreztatuak zaharberritzean. Hortaz, tratamendu selektiboak 

burutuko dira beharrezko eta egokia diren aldeetan, kaltegarriak ez diren 

disolbatzaileak erabiliz.  
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6. ATALA. ONDORIO NAGUSIAK ETA LORPENAK 
 

 

Argazki koloreztatuen azterketa historikoa eta materiala burutu ondoren eta 

argazkiak zaharberritzeko paperean erabiltzen diren zenbait kontserbazio-

zaharberritze tratamenduren egokitasunaren azterketa bukatu ostean 

hurrengoak dira ikerketa honen ondorioak:  

 

1 Argazkien koloreztatzea Argazkigintzaren garapenarekin batera garatu eta 

landu zen jarduera izan zen. Paper gaineko prozesuak hasieratik landu ziren 

nahiz eta askoren oniritzia izan ez zuen arren.  

2 Koloreztatzailearen figura sortu zen eta kasuan kasu, koloreztatzeak zuen 

helburuaren arabera Artean arruntak ziren materialak eta teknikak erabili 

ziren, argazki-kopien izaera ezberdinetara moldatuz.   

3 Koloreztatze prozesuari dagokionez, argazkiek koloreztatzea jasotzeko 

prestaketa argazkia prozesatu ondoren egiten zen. Batez ere, zilarrezko 

egitura zuten argazkiak aukeratu ziren. Koloreztatzeko aukeratzen ziren 

argazki-prozesuak sasoian sasoikoak ziren, hasi-hasieran gatz-paperak eta 

ondoren gatz-paperekin batera albumina-kopiak. Albumina-kopiak 1850eko 

hamarkadatik 1890eko hamarkadara arte eta 1880ko hamarkadatik aurrera 

errebelatutako gelatina-kopiak. 

4 Koloreztatze prozesuak hautatutako argazki-prozesu eta prozedura 

artistikoaren araberakoak ziren. Koloreztatzeko erabilitako prozedura 
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artistikoak lehorrak, hezeak eta koipetsuak izan ziren. Hirurak aldi berean eta 

paraleloki erabili ziren. Prozedura lehorrez koloreztatutako argazkiak gatz-

paperak eta gelatinobromuroak izan ziren gehien bat. Prozedura hezeen 

artean akuarelak eta tindagaiak aurkitzen ziren: akuarelak: albumina-kopiak 

koloreztatzeko gehien bat eta tindagaiak, ondoren eta aldi berean. 

Hasieran gehien koloreztatu ziren argazkiak albumina-kopiak izan ziren, 

Mendearen aldaketan, gelatina-kopiak tindagaiekin koloreztatzea ohiko 

bilakatu zen, posta-txartelekin batez ere. Eta olio-pintura erabili zen 

albumina-kopiak, Ikatz-kopiak eta gelatinobromurozko argazkiak 

koloreztatzeko. 

5 Argazki koloreztatuek pairatzen dituzten narriadurak argazki kopiek eta 

artelanek jasaten dituzten narriaduren aldi bereko narriaduren konbinazioa 

da. Horregatik, argazkiak izaten jarraitzen duten arren, paper gaineko 

artelanen narriadura arruntak jasaten dituzte, batez ere geruzaren 

krakelatzea, askatzea, hutsarteak, pigmentuen nahastea eta pigmentu eta 

koloratzaileen koloregabetzea. 

6 Argazki koloreztatuen kontserbazio-zaharberritzeko prozesuari dagokionez: 

6.1 Edozein tratamendu aplikatu aurretik argazki-prozesua eta prozedura 

piktorikoa identifikatzea ezinbestekoa da. Baina kolorearen presentziak 

argazki prozesuaren identifikazioa zailtzen du zenbait kasutan. 

Prozedura lehorrek eta olio-pinturak estaltze-ahalmen handia dute eta  

argazki-irudia estal dezakete. Prozedura hezeek aldiz, geruza gardenak 

eratzen dituztelako gutxiago oztopatzen dute argazki-prozesuaren 

identifikazioa.   

Koloreztatutako argazkien azpiko argazki-prozesua identifikatzeko 

zenbait jarraibide ezarri dira ikerketa honetan non argazkiaren zenbait 

ezaugarri antzeman daitezkeen: a) koloreztatzeko zailak ziren irudiaren 

aldeak (begiak, belarriak, eskuak) ukitu gabe edo ia landu gabe uzten 

zituzten oso trebeak ez ziren koloreztatzaileek, b) arrunta zen figuren 

ertz-ingurua ez koloreztatzea ondoren markoa jarriko zitzaion kasuetan 
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eta c) irudiaren hondoa koloreztatu gabe egon daiteke beste zenbait 

datu eskainiz (gainazaleko estaldura edo barita geruzaren presentzia 

adibidez). 

6.2 Desinfekzio-desintsekzio tratamendu eraginkor eta kaltegabekoena 

ingurugiroko baldintzak aldatzean eta pairatutako onddo eta 

intsektuen erasoak brotxa eta eskuilarekin era mekanikoan kentzea da. 

Fungizidak eta intsektizidak eragin kaltegarriak dituzte lanengan eta 

oso toxikoak direnez haien erabilera gaitzesten da. 

6.3 Argazki koloreztatuak muntaturik egotea arrunta da, hasieratik 

koloreztatzeari eta manipulazioari eutsi ziezaion. Bigarren mailako 

euskarriak kentzea oso salbuespen egoeratan burutuko da, eragiten 

dituen kalteak eskaintzen dituen onurak bainoa indartsuagoak diren 

kasuetan. 

6.4 Argazki koloreztatuen garbiketari dagokionez: 

6.4.1 Garbiketa mekanikoa bigarren mailako eta kopien atzealdean 

burutzea gomendatzen da. Burututako ikerketan Art Gum eta 

Staedtler Mars Plasticaren erabilera aztertu da. Argazki paperen 

garbiketari dagokionez, gatz-paperetan gomak zuntzak 

altxatzen dituela ikusi da baina ez albumina- eta barita 

paperetan. 

•   Prozedura lehorrez koloreztatutako argazkien izaera oso ahula 

denez, garbiketa mekanikoa zeharo gaitzesten da, baita 

atzealdetik ere.  Bigarren mailako euskarrien aurrealdea baino 

ez da garbituko. 

• Prozedura hezeen kasuan, akuarelaz koloreztatuko kopien 

garbiketa mekanikoa atzealdetik baino ezingo da burutu. 

Borragomek akuarelazko geruzen pigmentu dentsitatea 

gutxitzen dute, aglutinatzaile gisa erabilitako arabiar gomak 

pigmentuak eusteko adinako indarra ez duelako. 
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• Olio-pinturaz koloreztatutako argazkien garbiketa mekanikoari 

dagokionez, atzealdetik eta aurrealdetik egin daiteke olio 

geruzaren egonkortasuna egokia den kasuetan eta 

krakelaturik ez dagoenean. Krakelatutako geruzetan goma 

hondarrak meta daitezke eta  hautsean dauden gomek ere 

arrisku bera dute. Horregatik ez da batere gomendagarria 

haien erabilera. Alde esperimentalean aztertu diren 

borragomen artean Art Gumaren erabilera gaitzesten da 

oliozko geruzen gainazalen akabera aldatzen duelako, 

distirak atereaz edota satinatuz. Staedtler Mars Plasticak aldiz, 

ez du aldaketa kromatikorik eragin eta ez du egonkortasun 

arazorik aurkeztu. Horrenbestez, bere erabilera balioesten da 

aurkako emaitzak aurkezten dituen ikerketak argitaratu arte.  

6.4.2 Argazki koloreztatuen garbiketa urtsua aplikazio puntualen bidez 

baino ez egitea gomendatzen da, era selektiboan. Hala ere, 

zenbait kasutan murgiltze edo flotazioan egingo da, argazki-

prozesu eta prozedura artistikoekin bateragarria denean.  

• Prozedura lehorren koloreztatutako argazkien kasuan ezin da 

ez tratamendu orokorrik ezta  puntualik ere burutu, 

pigmentuak eraman daitezkeelako eta lanaren itxura 

belusatua galtzen delako. 

• Prozedura hezeen kasuan, disolbagarritasun arazoak egon 

daitezke eta tratamendu orokorretan muntaiak askatzea 

gerta liteke itsasgarrien biguntzearen ondorioz. Horregatik, oso 

kasu bakanetan egingo da.  

Bestalde, argazki-emultsioen arabera uraren erabilera 

bateraezina izango da. Urak albumina geruzaren krakelatuak 

areagotzen ditu eta gelatina, hezetasunaren aurrean, oso 

erreaktiboa da.  
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Garbiketa selektiboak burutzea gomendagarriagoa da. 

Akuarelaz koloreztatutako gatz-kopien kasuan, ur 

destilatuaren erabilera zalantzazko tratamendua da, 

euskarriak akuarela xurgatzen duelako atxikidura indarra 

nahikoa izanez. Albumina-kopien kasuan, albumina geruzak 

kolore gutxiago xurgatzen duenez gainazalean geratzen dira 

pigmentuak, eta urak eramaten ditu. Beraz, zeharo gaitzesten 

da kasu honetan. Eta olioz koloreztatutako argazki-kopien ur 

bidezko gainazaleko garbiketa baliozkotzat jotzen da.  

6.4.3 Argazki koloreztatuen disolbatzaile bidezko garbiketari 

dagokionez, beti ere bere erabilera ahalik eta gutxiena izan 

dadin gomendatzen da, batez ere, horietako zenbaiten 

toxikotasun altua dena. Bestalde, argazki koloreztatuak 

muntaturik edo euskarri lodi eta sendoetan daudenez 

zurrupatze-mahaiaren erabilera ezinezkoa da. Horregatik, 

disolbatzaileak aplikatzeko hisopoaren bidez burutuko da 

tratamenduaren eragina ahalik eta gehien kontrolatuz. 

• Prozedura lehorren disolbatzaile bidezko garbiketak urak 

bezala (hisopo edo tanta) pigmentuak nahastu, ilundu eta 

eraman ditzake. Horregatik, ez da batere gomendatzen. 

• Prozedura hezeen kasuan, akuarelaz koloreztatutako gatz-

kopien eta albumina-kopien garbiketan xilenoa eta 

trikloroetilenoa kontu handiz erabil daitezke. Etanola, xilenoa 

eta trikloroetilenoaren erabilera gatz-kopietan baztertu baina 

albumina-kopien kasuan zalantzako tratamendua da ordea, 

eta beste azterketa sakonagoa exijitzen du bere erabilera 

balioztatzeko.  

• Olioz koloreztatutako argazkien disolbatzaile bidezko 

garbiketari dagokionez, gatz-kopien kasuan trikloroetileno eta 

xilenoaren erabilera gomendatzen da eta azetona eta 
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etanola zalantzazkoak dira. Albumina-kopien kasuan, 

azetona, etanola eta xilenoa eta gelatinobromuroen kasuan, 

azetona eta etanola zalantzazkoak. Kasu bakoitzean 

zalantzazko emaitzak eman dituzten disolbatzaileak, azterketa 

gehiago burutu arte ez dira erabiltzeko gomendagarriak 

izango. 

6.5 Azidotasunaren murrizketari dagokionez, kontuan izan behar da argazki 

koloreztatuen osagaien kopuru oso handia dela: bigarren mailako 

euskarria, argazki-irudiaren euskarria, argazki emultsioa, kolore-geruza eta 

babes-geruza. Horrenbestez, azidotasunaren murrizketa zeharo 

bideragaitza den tratamendua da, elementu horietako askoren 

narriadura eragingo lukeelako haien izaera erasotuz (pigmentuak 

koloregabetuz edota albumina beraren berezko izaera azidoaren aurka 

jokatuz). 

6.6 Argazki koloreztatuen finkatzeari dagokionez, euskarriaren, argazki-

emultsioaren edo geruza piktorikoaren finkatzea izan daiteke. Horietako 

edozein esku-hartze burutu behar izanez gero P.A.T.-a gainditu duten 

itsasgarriak erabili beharko dira.  

6.6.1 Prozedura lehorren kasuan, disolbatzailean disolbaturik dauden 

erretxinak esprai bidez edo lainoztatu egiten dira gainazalean. 

Kontuz burutu behar da eta oso kantitate gutxi zabaldu 

pigmentuak ez iluntzeko. 

6.6.2 Akuarelaz koloreztatutako argazki-kopien kasuan, finkatzearen 

beharra ez da arrunta izaten. Baina, koloreak aplikatzean 

prozeduraren itsasgarritasuna eta opakotasuna areagotzeko 

gehitutako gehiegizko materialak krakelatu eta askatzeko 

arriskua izan dezakete. Kasu horietan, P.A.T.-a gainditu eta 

hezetasun gutxi duten itsasgarriak hautatu beharko dira: 

alkoholetan disolbaturiko metilzelulosa edo hidroxipropilezelulosa 

bezalakoak. 
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6.6.3 Olioz koloreztatutako argazkietan geruzaren krakelatzeak eta 

euskarriarekiko atxikiduraren galera gerta liteke. Kasu horietan, 

P.A.T.-a gainditu duten gelatina, metilzelulosa eta gari-almidoia 

erabil daitezke. 

6.7 Argazki koloreztatuen irudiaren berrintegrazioari dagokionez irudiak galdu 

duen irakurketa berreskuratzeko burutuko den tratamendua izango da. 

Material itzulgarriak eta egonkorrak baino ez erabiliz egingo dena. Egin 

aurretik euskarri originala gelatinaz edo metilzelulosazko geruza 

isolatzailea aplikatzea gomendatzen da eta erabiliko diren kolore eta 

pigmentuak P.A.T.-a gainditua izan behar dute. Winsor & Newton markako 

akuarelak erabiltzea gomendatzen da (bermiloia, gorri eta hori kadmioa, 

boli beltza eta itsasoz haraindiko urdin frantsesa izan ezik). Barita-

paperetan dauden hutsarteak berrintegratzeko lehenik, bario sulfato eta 

gelatinazko prestaketa aplikatu beharko da, alde batetik bolumena 

berreskuratzeko eta bestetik, koloreen distira hobetzeko (hondo zuriaren 

eraginez). 

Argazki koloreztatuen berrintegrazioa kromatikoaren kasuan, pintura-

lanetan bezala, hutsarteen hedatze, maiztasun eta kokalekuaren 

araberako azterketa burutu beharko da. Horretarako hutsarteek sor 

dezaketen desitxuratzea aztertuko da Pinturaren kontserbazioan arruntak 

diren irizpideak aplikatuz (imitaziozko berrintegrazioa, bereizgarria edota 

neutroa).  

6.7.1 Prozedura lehorren kasuan, pigmentu hautsak edo koloretako 

arkatzak erabiltzea gomendatzen da hutsarteak 

berrintegratzeko. 

6.7.2 Prozedura hezeen kasuan, lehenik geruza isolatzailea aplikatzeko 

hezetasun behar ez duten itsasgarriak erabiliko dira (alkoholetan 

disolbaturiko metilzelulosa edo hidroxipropilezelulosa). Papera 

iragazgaizteko materiala aplikatu ondoren, akuarelak erabil 

daitezke. 
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6.7.3 Olio-pinturen kasuan, geruza isolatzailea aplikatu (gelatina, 

metilzelusa edo hidroxipropil zelulosa) beharko da eta ondoren 

akuarelaz berrintegratu. 

7 Argazki koloreztatuak zaharberritzeko paperean erabiltzen diren 

tratamenduen egokitasunaren azterketaren inguruan hurrengoak dira 

lortutako beste ondorioak: 

7.1 Akuarelaz koloreztatutako argazki-kopien kasuan, argazki-prozesuaren 

izaerak eragin zuzena duela tratamenduaren egokitasunean ikusi da. 

Nahiz eta kolore berberaz probetak koloreztatu diren eta disolbatzaile 

berberak aplikatu diren emaitza ezberdinak jaso dira. Ikusi denez, 

gatz-kopia eta albumina-kopiengan disolbatzaileek eragin ezberdinak 

izan dituzte. Horrenbestez, disolbatzaile eta, orokorrean, 

tratamenduak hautatzeko, argazki-prozesuen ezaugarriak nagusitzen 

dira akuarelaz koloreztatutako kasuetan.  

7.2 Olioz koloreztatutako argazkietan, aldiz, olio geruzaren ezaugarriak 

gailentzen dira. Hala ere, argazki-prozesuek eragin zuzena dute 

geruzaren ezaugarrietan (gogortasuna, lehorketa, etab.). 

8 Argazki koloreztatu batean esku hartu baino lehen hurrengo ezaugarriak 

aztertzea beharrezkoa dela ondorioztatu da:  

a. Prozedura artistikoaren identifikazioa. 

b. Argazki-prozesuaren identifikazioa. Geruzaren presentzia eta 

kopurua (baita babes-geruza ego gainazaleko geruzarik duen) 

edota baritarik duen. 

c. Koloreztatzearen hedadura eta izaera (lausodura edo kolore 

opakoak erabili diren). 

d. Koloreztatu gabeko argazki-irudirik dagoen antzematea. 

e. Argazkiaren hondoa: argazki-paper hutsa den ala zilarraren 

presentzia dagoen. Argazki-paper hutsa koloreztaturik egon 

daiteke. 
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Etorkizunera begirako lanak         

 

Tesi honen bidez argazki koloreztatuak ezagutzera eman dira, haien historia, 

egitura materiala eta narriadurak aztertuz. Irudiak zaharberritzeko paperean 

erabiltzen diten tratamenduen egokitasunaren azterketa ere burutu da, eragin 

kaltegarriak eragiten dituzten tratamenduak baztertzeko. Horretarako  

probetek jasan dituzten zilar eta kolore aldaketen neurketak burutu dira. Baina, 

tratamenduek eragin ditzaketen beste kalte edo narrioak ez dira aztertu: 

aldaketa kimikoak eta beste aldaketa morfologikoak (gainazaleko itxura). 

bezala. Horregatik, tesi honetan aztertutako tratamenduen eragina ikertzen 

jarraitzea ezinbestekoa da. Hortaz hurrengo lanetan aldaketa morfologikoak 

eta elementuen identifikazioa aztertuko lirateke gainazaleko ekortze-

mikroskopioaren bidez (SEM-EDX). 

Bestalde, argazkien identifikazioari begira XRF eta FITR azterketa tekniken bidez 

argazki koloreztatuen osagaien identifikazioan izan lezaketen erabilgarritasuna 

aztertuko liteke. Teknika biak laginketarik gabe gainazaleko elementu 

inorganiko eta organikoen datuak identifika ditzakete baina koloreztatutako 

argazkien kasuan teknika eraginkorrak diren egiaztatuko litzateke. Pigmentuz, 

akuarelaz eta olioz koloreztatutako argazkiak ikertzearekin batera, orokorrean, 

argazkien identifikazioan duten erabilgarritasuna ikertuko litzateke, baita zeharo 

estalirik dauden argazkietan ere, estratigrafien bidezko azterketaren bidez. 
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I. ERANSKINA. TERMINOEN GLOSARIOA 

 

 

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA 

A 
Agata harri Piedra ágata Agate Pierre agate 
Agente lehortzaile Agente secante   
Agente zuritzaile  Agente 

blanqueador 
  

Aire-iragazki Filtro de aire  Filtre à air 
Akuarela-paper Papel de acuarela Watercolor paper Papier aquarelle 
Akuarela-pintura 
Akuarelazko 
pintura 

Pintura a la 
acuarela 

Water color Peinture à 
l'aquarelle 

Akuarelari  
Akuarelista    

Acuarelista Aquarelle painter Aquarelliste 

Albo-argiztapen  
Albotiko 
argiztapen 

Iluminación lateral Side lighting Éclairage latéral 

Alunbre Alumbre Alum Alun 
Amoniako  Amoníaco Ammonia Ammoniac 
Amonio bitartrato 

 
Bitartrato amónico Ammonium 

bitartrate 
Bitartrate 
d'ammonium 

Animali kola 
Animalia-kola 

Cola animal Animal glue Colle animale 

Apar-harri Piedra pómez Pumice stone Pierre ponce 
Aprestu Apresto Sizing Apprêt 
Argazki-bilduma    
Argazki-emultsio 
Fotografia-emultsio 
Emultsio 
fotografiko 
Fotografi emultsio 

Emulsión 
fotográfica 

Photographic 
emulsion 

Émulsion 
photographique 

Argazki-paper Papel fotográfico   
Argi ikusgai Luz visible Visible light Lumière visible 
Argi berrispilatu 
Argi islatu 

Luz reflejada Reflected light Lumière réfléchie 

Argi-iragazki Filtro de corte   
Argi-itzal 
Argi-itzalen joko 

Juego de luz y 
sombra 

 Jeu d'ombres et de 
lumières 

Argizaria Cera Wax crayon Cire 
Argiztapen 
Iluminazio 

Iluminación Lighting Illumination 
éclairage 

Argiztapen orekatu Iluminación 
equilibrada 

Balanced lighting Illumination 
équilibrée 
Éclairage équilibré 

Arrain-kola 
Arrain-itsasgai 

Cola de pescado Isinglass  
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Artelan Obra de arte Work of art Œuvre d'art 
Argiztapen  
Iluminazio 

Iluminación Lighting Illumination 
Éclairage 

Argizari-paper  
Parafina-paper 

Papel parafinado 
papel encerado 

Waxed paper Papier paraffiné 
Papier ciré 

Argazki-prozesu Proceso fotográfico Photographic 
process 

Proces 
photographique 

Argitan eduki Exponer Expose Éxposer 
Arrabol Rodillo Roll roller Galet rouleau 
Arrabolezko 
leunketa 

Pulimento por 
rodillos 

Rool burnishing 
roller burnishing 

Brunissage à 
rouleaux galetage 

Atzealde Reverso    
Aurre-argiztapen 
Aurretiko 
argiztapen 

Iluminación frontal Front lighting Éclairage frontal 

Azaleko kolatze 
 

Encolado 
superficial 
Encolado externo 

Surface sizing Collage en surface 

Azetatozko paper Papel de acetato Acetate paper Papier à l'acétate 
Azido azetiko Ácido acético Acetic acid Acide acétique 

Azido azetiko 
glazial 

Ácido acético 
glacial 

Glacial acetic acid Acide acétique 
cristallisable  
Vinaigre glacial 

Azido esteariko Ácido esteárico Stearic acid Acide stéarique 
Azido saliziliko Ácido salicílico Salicylic acid Acide salicylique 
Azidotasunaren 
murrizketa 

Desacidificación    

Azterlan xehatu Estudio detallado   
Azukre-ale Azúcar granulado   
Azukre-ogi Azúcar de pilón Loaf sugar Sucre en pain 

B 
Barita    
Barita-paper  Papel baritado Baryta paper  
Babes-material Material de 

protección 
Protective material Matériel de 

protection 
Babes-geruza 
Geruza babesle 

Capa protectora Protective coat Couche protectrice 

Barne-narrieragile    
Behazun Hiel de buey Ox-gall Fiel de boeuf 
Beira-zuntz Fibra de vidrio Fiberglass fibreglass Fibre de verre 
Belzte zuzeneko 
gelatina paperak  

 Gelatin printing-out 
papers 

 

Belzte zuzeneko 
paper 

 Printintg-out Papers, 
POP 

 

Belzte zuzeneko 
kolodioi paperak  

 Collodion printing-
out paper 

 

Belzte zuzeneko 
kolodioi paper 
mate  

 Matte collodion 
printing-out papers 

 

Berniz Barniz Varnish glaze Vernis 
Bernizadura Barnizado Varnish coating Vernissage 
Berun azetato Acetato de plomo Lead acetate sugar Acétate de plomb 
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of lead 
Bioleta Violeta Violet Violet 
Biratu Virar Toning  
Bismarck-marroi  Bismarck brown  
Bitumen Bitumen   
Brea galipot Alquitrán Tar  Goudron  
Bromuro-paper 
 

 Bromide 
developing-out 
paper 

 

Brotxa Brocha Brush Pinceau brosse 
Pinceau gros 

C 
Couché paper Papel couché Art paper  

Coated paper 
Papier couché 

D 
Dammar-berniza    
Dammar-erretxina Resina dammar   
Datazio Datacion   
Destrina  Dextrina Dextrin Dextrine 
Diapositiba-
bilduma 
 

Colección de 
diapositivas 

  

Diluitzaile Diluyente Diluent Diluant 
Distira emate  
Distirarazte 

Abrillantado Brightening Brillantage lustrage 

E 
Egositako linazi-olio  Bolied linseed oil  
Ehun-zuntz Fibra textil Textile fiber Fibre textile 
Ekortze-
mikroskopio 
Scanning  

Microscopio de 
barrido  
Scanningfr 

Scanning 
microscope 

Microscope à 
balayage 

Elur-puntu Punto de nieve   
Enpaste   Empâté 
Erle-argizari Cera de abeja Beeswax Cire d'abeille 
Erradiazio 
ultramore 

Radiación 
ultravioleta 

Ultraviolet radiation Rayonnement 
ultraviolet 

Errebelatutako 
papera 

 Developing-out 
papers, DOP 

 

Errebelatu arineko 
paperek  

 Contact-speed 
developing-out 
papers 

 

Errebelatu astiroko 
paper  

 Slow-speed 
developing-out 
paper 

 

Errebelatze-bainu  
Errebelatzeko 
bainu 

Baño de revelar Developing bath Bain de 
développement 

Erretxina Resina Resin Résine 
Erretxina akriliko Resina acrílica Acrylic resin Résine acrylique 
Erretxina sintetiko Resina sintética Synthetic resin Résine synthétique 
Errusiar kola  Russian glue  
Esprai Spray  Spray 
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Estaltzeko 
ahalmen 

Poder cubriente   

Estukatze Estucado Coating Couchage 
Estuko Estuco Coating slip Couche 
Euskarri-paper Papel soporte  

Soporte  
Base paper body 
paper 

Papier support 
support 

Espainiako zuri Blanco de España Paris white  
Spanish white 
whiting 

Blanc de Meudon  
Blanc d'Espagne 

Esposizio Exposición Exposure Exposition pose 
Esposizio-denbora Tiempo de 

exposición 
Exposure time Temps d'exposition 

Estaldura Revestimiento Covering coating Revêtement 
Estaldura-produktu Producto de 

revestimiento 
Coating Produit de 

revêtement 
Ezko-geruza Capa de cera Wax coating Couche de cire 
Ezko-kolore Color a la cera Wax color Couleur à la cire 
Ez-organiko Inorgánico   

F 
Finkatzaile Fijador Fixer Fixateur 
Finkatze-bainu    
Fourier-en 
transformatu 
bidezko 
espektroskopia 
infragorri 

Espectroscopia 
infrarroja 
transformada de 
fourier 

  

Frantziako kreta Creta francesa French chalk  
Fuksina Fucsina Fuchsin Fuchsine 

G 
Gainazal-estaldura 
Gainazaleko 
geruza 

Recubrimiento 
superficial  
Capa superficial 

Surface coating Recouvrement de 
surface  
Couche 
superficielle 

Gainazaleko 
geruzaren 
ezabaketa 

Eliminación de la 
capa superficial 

 Enlèvement de la 
couche 
superficielle 

Garbiketa Lavado Washing Lavage 
Gas korrosibo Gas corrosivo Corrosive gas Gaz corrosif 
 Gaizkata Esturión   
Gaizkata-kola Cola de esturion   
Garantza  Madder  
Garantza marroi Pardo de granza Madder brown  
Garantza purpura  Purple madder  
Gari-almodoi Almidón de trigo   
Gatz-lehortzaile Sal secativa   
Gatz-metaliko Sal metalica   
Gazur Suero   
Gehiegizko 
esposizio  

Exposición excesiva 
sobreexposición 

Over-exposure Surexposition 

Gehigarri Aditivo Additive Additif 
Gehigarririk gabe Exento de aditivos   
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Gehigarririk gabe No contiene 
aditivos 

  

Gelatina Gelatina Gelatin Gélatine 
Geruza askoko 
paper 

Papel multicapa Multi-layer paper Papier 
multicouches 

Goma arabiar Goma arábiga Gum arabic Gomme arabique 
Goma bikromatatu 
Bikromatu goma 
Bikromatozko 
goma 

Goma 
bicromatada 

  

Goma laka Goma laca Shellac gum-lac Gomme-laque 
Goma laka-
berniza 

   

Goma natural Goma natural Natural gum Caoutchouc 
naturel 

Gomazko tapoi Tapón de goma Rubber stopper Bouchon en 
caoutchouc 

Gorri gerezi  
Gerezi-gorri 

Rojo cereza Cherry red Rouge cerise 

Gorri indiar Rojo indio Indian red  
Grabatu 
koloreztatu 

Grabado 
coloreado 

Colored engraving Gravure teintée 

Gouache Gouache Gouache Gouache 
Gramaje Gramaje Grammage  

Basis weight 
Grammage 

H 
Haragi-kolore Carnación  

Color carne 
Flesh color Carnation couleur 

chair 
Harri-kartoi Cartón piedra Paper mache 

Papier-mâché 
Carton-pâte 
papier-mâché 

Harrikatz-mundrun Alquitrán de hulla   
Hauts-itxurako 
materiala 

Pulverulento   

Hautseztatu 
Hautsa bota 
gainetik 

Espolvorear  Poudrer saupoudrer 

Hezetze-ganbera Cámara de 
humectación 

  

Hondo Fondo Bottom 
background 

Fond 

Hondo-iluminazio 
Hondoko 
iluminazio 

Iluminación de 
fondo 

Back-lighting Éclairage de fond 

Hori motel  
Hori hits laru 

Amarillo pálido  Jaune pâle 

Hori zilar Amarillo de plata Silver yellow stain Jaune d'argent 
Hori limoi Amarillo limón Lemon yellow Jaune citron 

I 
Ikusgai-ultramore 
espektro 

Espectro visible 
ultravioleta 

Visible ultraviolet 
spectrum 

 

Intxaur-olio Aceite de nuez   
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Irazki 
Iragazki 

Filtro 
Colador 

  

Irazki-papera 
Iragazpapera 

Papel de filtro   

Itsasoz haraindiko 
urdin frantsesa  

Ultramarino francés   

Itzaleztatu Sombrear Hatching  
Itzaleztadura Sombreado Hatching Ombré 
Izpi infragorri Rayo infrarrojo Infrared ray Rayon infrarouge 
Izpi ultramore Rayo ultravioleta Ultraviolet ray Rayon ultra-violet 
Izpi ultramorezko 
lanpara 

Lámpara de rayos 
ultravioleta 

Ultraviolet lamp Lampe ultraviolette 

Irlandako 
goroldioa  

 Irish moss  

Itsasoz haraindiko 
urdin 

Azul ultramar Ultramarine blue Bleu d'outremer 

K 
Kandi azukre Azúcar candi 

Azúcar cande 
Sugar candy  
Barley sugar 

Sucre candi 

Kanpo-narrieragile    
Kautxu Caucho Rubber 

India-rubber 
Caoutchouc 

Kamera ilun  Cámara oscura Camera obscura Chambre noire 
Karrakailu Raedera Scraper Racloir 

Kartoi mehe Cartulina Bristol board card Papier bristol carton 
mince 

Kartoi mehe 
 
Cartulina 

 
Cardboard 

Carton mince  
Bristol  
Carton 

Kearen beltz Negro de humo Lampblack Noir de fumée 
Klarion  
Klera  

Tiza Chalk Craie 

Koagulatu Coagular   
Kola Cola pegamento  Colle 
Kola garden Cola transparente  Colle transparente 
Kola laster Cola rápida  Colle à prise rapide 
Kola zuri  Cola blanca White glue Colle blanche 
Koloragarri Colorante Dye Colorant 
Koloragarri 
organiko 

Colorante orgánico Organic dye Colorant organique 

Koloragarri 
sintetiko 

Colorante sintético Synthetic dye Colorant 
synthétique 

Kolore-hauts  Powder colour  
Kolore huts Color puro Pure color Couleur pure 
Kolore-finkagarri Mordiente   
Kolore-finkagarri 
Finkatzaile 

Fijativo 
Consolidante 

  

Koloretako arkatz Lápic de color   
Koloretako argazki 
 

   

Kolore-gama Gama de color  Gamme de couleur 
Kolore hits Color pálido  Couleur pâle 
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Kolore-ukitu Toque de color Touch of color Touche de couleur 
Kolorezko paper Papel matizado Colored paper Papier de couleur 
Konifero-zur Madera de 

conífera 
Softwood Bois de conifère 

bois de résineux 
Kopal Copal   
Kopal-berniza  Copal varnish  
Kopiatarako ikatz-
paper 

Papel carbón para 
copias 

Papier carbone Carbon paper 

Korrosibo Corrosivo Corrosive Corrosif 
Krabelin-olioa    

Kraft paper zuritu Papel kraft 
blanqueado 

Bleached kraft 
paper 

Papier kraft blanchi 

Kreta Creta Chalk Craie 
Kristal-iragazki Filtro de cristal Crystal filter Filtre à quartz 
Kromo-gorri Rojo de cromo   
Kromo-hori Amarillo de cromo   
Kuku-sagar Agalla de roble 

agalla de nuez 
Nut gall  
Oak apple  
Oak gall 

Noix de galle 

Kutsatzaile kimiko Contaminante 
químico 

  

L 
Lainoztatu (likidoa) Pulverizar   
Laka zurizko 
berniza 

White lac varnish   

Landare-paper 
paper begetal 

Papel vegetal Tracing paper Papier sulfurisé 

Lausodura  Veladura Glaze Glacis  
Lausotze-teknika Técnica de 

veladura  
Technique of  
Glazing glazing 

Technique du 
glacis  

Lehortzaile 
Lehorgarri  

  Siccatif 
(seccatif) 

Lepahori  Marta Pine marten Martre des pins 
Lepahorizko brotxa    
Linazi-olio  Aceite de linaza Linseed oil Huile de lin 
Linazi-oliozko 
berniza 

Barniz de aceite de 
lino 

  

Litargirio Litargirio Litharge Litharge 
Lo-berlar olioa    
Lodigarri Espesante   
Luma-marrazki 
Tinta-marrazki  
Lumazko marrazki 

Dibujo a tinta  
Dibujo a pluma 

Ink drawing 
 

Dessin à l'encre 
Dessin à la plume 

Lurruntze Vaporizado Steaming Étuvage 

M 
Marrazketa-paper Papel de dibujo Drawing paper Papier à dessin 

papier à dessiner 
Marian berotu 
Berotu ur-bainuan 

Calentar al baño 
María 

  

Masako produkzio 
Masako ekoizpen 

Producción en 
masa 

Mass production Production de 
masse 
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Mastik-berniza Barniz de mastic   
Material 
fotosentikor 

Material 
fotosensible 

  

Museo-bilduma Colección de 
museo 

Museum collection Collection muséale 
collection de 
musée 

N 
Napoli horia 

 
Amarillo napolitano Naples yellow Jaune de Naples 

Narrieragile 
 

Agente de 
deterioro 

Deterioration agent Agent de 
dégradation 

Nitrozelulosa  Nitrocelulosa  
Algodon polvora 

Nitrocellulose 
pyroxylin 

Nitrocellulose 

O 
Olio lehortzaile Aceite secante   
Oihal gaineko 
pintura 

Óleo sobre lienzo Oil on canvas Peinture à l'huile sur 
toile 

Olio  
Olio-pintura 

Pintura al óleo Oil paint Peinture à l'huile 

Oliozko berniza   Oil varnish  
Ore zuritu Pasta blanqueada Bleached pulp Pâte blanchie 

Oxidatzaile  
 
Oxidante 

Oxidant  
Oxidizer  
Oxidizing agent 

 
Oxydant 

P 

Paper adierazle Papel indicador Indicator paper test 
paper 

Papier réactif  
Papier ph 

Paper estukatu Papel estucado Coated paper Papier couché 
Paper fin Papel fino Fine paper Papier fin 
Paper-formatu Formato de papel Paper format Format de papier 

Paper garden Papel transparente Tracing paper  
Transparent paper 

Papier cristal 

Paper kolagabe Papel sin cola Unsized paper Papier non collé 
papier sans colle 

Paper satinatu Papel satinado Supercalendered 
paper 

Papier satiné 

Paperezko iragazki Filtro de papel Paper filter Filtre en papier 
Paper-ore Pasta de papel    
Paperezko zinta  
Paper-zinta 

Cinta de papel Paper tape Bande perforée  
Ruban perforé 

Pergaminozko kola Cola de pergamino   
Ph paper Papel ph Ph testing paper Papier ph 
Pikor Grumo  Grumeau 
Prentsatu  

 
Prensar Press Écraser 

Presio-arrabol 
 

Rodillo de presión Pressure roller Galet de pression  
Rouleau presseur 

Prozesatu Procesar Process Traiter 
Platinora biratu Virado al platino   
Platino-irudi Imagen de paltino   
Punteatu Puntear Stippling  



I. Eranskina   Terminoen glosarioa 

 453

Punteado 
Pintzel-lan   Brush-work  

S 
Sandaraka-goma  Sandáraca   
Sangina Sanguina Sanguine Sanguine 
Sentsibilizazio Sensibilización    
Sepia Sepia Sepia Sépia 
Siena Siena Sienna Sienne 
Substantzia 
xurgatzaile 

Sustancias 
absorbentes 

  

T 
Tindu begetal  
 

Coloración vegetal  
Tinte vegetal 

Vegetable dye Teinture végétale 

Tindagai gorri Tinte rojo    
Tindatu  Teñir Dye Teindre 
Tinta lau Tinta plana Flat ink Encre plate 
Tonu erdiak  Half-tone  
Tamainako natural Tamaño natural Life size Grandeur nature 
Tragakanto Tragacanto   
Trementina-
esentzia  
Agoarras  

Aguarrás  
Esencia de 
trementina 

Spirit of turpentine  
Turpentine 

Essence de 
térébenthine 

Trementina-
esentziazko berniza 

  Le vernis à 
l´essence 

Trementina-olio 
 

Aceite de 
trementina 

Oil of turpentine Essence de 
térébenthine 

Txinako tinta 
Txinatar tinta 

Tinta china Drawing ink  
Indian ink 

Encre en Chine 

U 
Uhin-luzera Longitud de onda Wavelength Longueur d'onde 
Ukipen-kola  Cola de contacto  Colle de contact 
Ultramore Ultravioleta UV  Ultraviolet UV  Ultraviolet UV 
Ultramore-iragazki Filtro ultravioleta  Filtre pour ultraviolet 
Ultramore espektro 
 

Espectro 
ultravioleta 

Ultraviolet spectrum Spectre ultraviolet 

Ur-ahi  Engrudo  Empois glu 
Urdin prusia 
Prusiako urdin 

Azul de Prusia Prussian blue Bleu de Prusse 

Urdin-kopia  Blue-print   
Urkolore Aguada Wash Lavis 
Urkolore-pintura 
Urkolorezko pintura 

Pintura a la 
aguada 

Wash painting Lavis 

Urretan biratu Virado al oro Gold tonning  
Ur-bainu Baño maría Water bath Bain-marie 
Ur korronte Agua corriente   Running water Eau courante 

V 
Van Dycke-marroi  Van Dyck brown  
Verones berdea Verde Verones    

X 
X izpien difrakzio Difracción de rayos   
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X 
X izpien 
fluoreszentzia 

Fluorescencia de 
rayos x 

  

Xukapaper Papel secante Blotting paper Papier buvard 
Xurgatze-ahalmen Poder absorbente   

Z 
Zahartze artifiziala  Acelerated aging  
Zahartze natural Envejecimiento 

natural 
  

Zeluloide Celuloide Celluloid Celluloïd 
Zeruaren urdin Azul del cielo Blue of the sky Bleu du ciel 
Zilar-emultsio 
 

Emulsión de plata Silver halide 
emulsion 

Émulsion de 
bromure d'argent 
Émulsion 
argentique 

Zilar-irudi Imagen fotográfica   
Zilarraren ispilu 
efektua 

Espejeo de la plata   

Zinabrio  
Hargorri 

Cinabrio Cinnabar Cinabre 

Zuzeneko 
argiztapen 

Iluminación directa Direct lighting Illumination directe 
Éclairage direct 

Zuntz artifizial Fibra artificial Artificial fiber Fibre artificielle 
Zuri berun Blanco de plomo White lead  
Zuri titanio Blanco titanio Titanium white Blanc titane 
Zuri zink Blanco de zinc Zinc white Blanc de zinc 
Zuritzaile Blanqueador   
 
 
 
 
 
 
 




