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Fotografia reportażowa
Streszczenie: W artykule przedstawiono historię fotoreportażu, począwszy od drugiej połowy XIX w. i
zdjęć wykonanych m.in. przez Alexandra Gardnera, a skończywszy na latach 50. XX w.
Zaprezentowano ważniejsze kolekcje fotograficzne dostępne w sieci, m.in. wystawę „Rodzina
człowiecza”. Duże znaczenie dla rozwoju reporterskiego gatunku fotografii miał postęp techniczny, który
spowodował, że produkowano lżejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w użyciu aparaty. Artykuł
przestawia również sylwetki i dorobek ważniejszych fotografów, którzy tworzyli zarówno fotoreportaże o
tematyce społecznej, np. Henri Cartier-Bresson, jak i wojennej, np. Rober Capa czy Tony Vaccaro,
odsyła też do konkretnych adresów internetowych, pod którymi znajdują się archiwa lub wirtualne
wystawy prezentujące spuściznę tych fotografów.
Słowa kluczowe: fotoreportaż, kolekcje zdjęć, historia fotografii

Fotografia jako środek wizualnego przekazu miała duży wpływ na prasę, zmusiła
dziennikarzy do wierniejszego przedstawiania rzeczywistości oraz do rzetelności i
precyzji. Zanim publikowanie zdjęć na łamach czasopism stało się popularne, funkcję
przedstawiania rzeczywistości pełniły rysunki. Ich autorzy własnym nazwiskiem musieli
poświadczać autentyczność i osobiste uczestnictwo w uwiecznionych wydarzeniach.
Fotoreportaż to jeden z gatunków fotografii prasowej, którego istotą jest nie tylko
przedstawienie aktualnych zdarzeń, ale także wyrażenie poprzez zdjęcia czegoś
głębszego, jakiejś prawdy o życiu1. Powinien sprawić, że czytelnik zajmie wobec
przedstawionych zdarzeń jakieś stanowisko, pozostawiając mu ocenę i nie narzucając
zdania jak w przypadku tekstu. Często zdjęcia zamieszczane w prasie ograniczają się
jedynie do dokumentowania zdarzeń, stwierdzenia zajścia jakiegoś faktu, nie spełniają
jednak ważnej funkcji fotoreportażu – nie wywołują w czytelniku refleksji. Fotoreporter
będący na miejscu jakiegoś wydarzenia nie powinien w żaden sposób w nie
ingerować, niczego poprawiać i upiększać, a jego najważniejszym celem jest
uchwycenie odpowiedniego momentu.
Spośród różnych typów fotoreportaży możemy wymienić te o tematyce
przemysłowej, kulturalnej bądź artystycznej. Ten rodzaj fotografii powinien pełnić
funkcje zarówno informacyjne, jak i uogólniające. Fotoreportaż może tworzyć jedno,
kilka lub nawet kilkanaście zdjęć, choć najtrudniej jest opowiedzieć historię,
prezentując ją na pojedynczej fotografii. Niezwykły dar wychwytywania sytuacji z
codziennego życia i przedstawiania ich za pomocą jednego zdjęcia miał francuski
fotograf Henri Cartier-Bresson. Twierdził on, że fotograficzny reportaż nie jest tylko
działaniem oka, lecz musi tutaj współdziałać również serce i rozum2.
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Fotoreportaż zawdzięczał rosnącą popularność postępowi techniki. Wraz z jej
rozwojem aparaty uległy znacznemu zmniejszeniu, stały się poręczne i
niezauważalne, co sprawiło, że mogły być zabierane w każde miejsce. Te nowe
możliwości doskonale wykorzystywał Erich Salomon. Dzięki swojemu specjalnie
dostosowanemu sprzętowi, m.in. bezgłośnej migawce, zasłynął zdjęciami polityków i
ważnych osobistości robionymi niepostrzeżenie, z ukrycia. Wojna przerwała jego
karierę, gdy wraz z rodziną znalazł się w obozie w Oświęcimiu, tam też zmarł w lipcu
1944 r.
Fotografie E. Salomona, nazywanego często „mistrzem niedyskrecji”, możemy dziś
podziwiać m.in. za pośrednictwem strony Archiwum Ikonograficznego Pruskiego
Dziedzictwa Kulturalnego Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz
http://bpkgate.picturemaxx.com/ 3. Zamieszczono tam wybór 538 zdjęć dokumentujących
wydarzenia polityczne, kulturalne, rozprawy sądowe, a także sceny z codziennego życia.

Fot. 1. E. Salomon, Dyplomaci podczas przerwy w obradach.
Źródło: Culturekiosque travel calendar [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.culturekiosque.com/calendar/item14105.html.

Spuściznę – negatywy, szklane diapozytywy, odbitki, dokumenty biograficzne, wycinki
prasowe, książki, gazety i czasopisma, w których opublikowano zdjęcia E. Salomona,
przekazał w darze Galerii Berlińskiej (Berlinische Galerie) syn fotografa – Peter
Hunter-Salomon4.
Przykłady pierwszych fotoreportaży pochodzą już z XIX w. Od początku fotografia
towarzyszyła człowiekowi nie tylko w codziennym życiu, upamiętniała także chwile
przełomowe i wyjątkowe, ważne ze względu na swoje znaczenie historyczne. Do
jednego z tych istotnych wydarzeń zaliczają badacze historii fotografii zamach na
prezydenta Abrahama Lincolna, którego dokonano 14 kwietnia 1865 r. w Ford
3

Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 05.07.2011 r.
FRECOT, J. Konfrontacje fotograficzne: Erich Salomon: Fotografie 1928-1938. W: Gorzowskie
Towarzystwo Fotograficzne [on-line]. 1999 [Dostęp 23.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://free.art.pl/malagaleria/konfrontacje/1999/salomon.htm.
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Theater. Liczni rysownicy zatrudnieni przez redakcje czasopism wykonywali ilustracje
przedstawiające subiektywne wyobrażenie tego zajścia, jednak prawdziwym
świadectwem tragedii są fotografie wykonane przez Alexandra Gardnera podczas
egzekucji konspiratorów. Powstała wtedy seria siedmiu zdjęć, których z powodu jeszcze
niedostatecznie rozwiniętej techniki reprodukcji, nie publikowano w prasie. Były jednak
zapowiedzią, jak ważne staną się tego typu eseje fotograficzne w przyszłości5.

Fot. 2. A. Gardner, Washington, D.C. Hanging hooded bodies of the four conspirators; crowd departing.
Źródło: Library of Congress [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.loc.gov/pictures/item/cwp2003001014/PP/.

Zdjęcia wykonane przez A. Gardnera znajdują się dziś w zbiorach Biblioteki Kongresu w
Waszyngtonie, gdzie wchodzą miedzy innymi w skład kolekcji American Memory
http://memory.loc.gov/.
Siergiej Mikhailovich Prokudin-Gorski zapisał się w historii jako jeden z pionierów
fotografii kolorowej. W latach 1909-1915 realizował przy wsparciu Mikołaja II projekt
mający na celu utrwalenie obrazu carskiej Rosji. W tym czasie przemierzył kraj,
fotografując przyrodę oraz zwyczajnych ludzi podczas wykonywania codziennych
zajęć – sportretował zarówno chłopów pracujących przy zbiorach, jak i mieszkańców
miast. Na jego dorobek składa się kilka tysięcy zdjęć wykonanych we wszystkich
zakątkach Rosji, aparatem skonstruowanym według własnego pomysłu.
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ROSENBLUM, N. Historia fotografii światowej. Bielsko-Biała: Grafis Projekt, 2005, s. 200.
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Fot. 3. S. Prokudin-Gorski, Trzy pokolenia.
Źródło: The empire that was Russia [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.loc.gov/exhibits/empire/work.html.

W roku 1948, cztery lata po śmierci fotografa, zbiór dobrze zachowanych szklanych
płytek wykupiła od spadkobierców Biblioteka Kongresu. Zostały one zeskanowane, a
następnie poddane procesowi digichromatografii, który pozwolił na oglądanie
barwnych zdjęć. Cała kolekcja, na którą składają się 1902 potrójne szklane negatywy i
14
albumów6,
została
zatytułowana
„Imperium
jakim
była
Rosja”
http://www.loc.gov/exhibits/empire/ i zaprezentowana w 2001 r. Zbiór podzielono na
kilka zaopatrzonych w obszerne komentarze sekcji: fotograf cara – Prokudin-Gorski,
architektura, zróżnicowanie etniczne, transport, ludzie w pracy. Obszerne kolekcje
zdjęć fotografa znajdziemy także na stronach: Sergey Prokudin-Gorsky – color
photographs of Russia before the deluge http://prokudin-gorsky.ath.cx:8081/ oraz
History in colour: the Russian empire http://www.thespektator.co.uk/spg2.html.
W Polsce fascynacja sztuką fotograficzną była równie silna, jak na zachodzie Europy,
w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Jednym z pionierów fotoreportażu w kraju był
urodzony w 1838 r. Konrad Brandel, fotoreporter, wynalazca i kronikarz Warszawy.
Opracował on lekki ręczny aparat do zdjęć migawkowych nazywany „fotorewolwerem”,
za który otrzymał srebrny medal na wrocławskiej wystawie fotograficznej. Dzięki niemu
uwiecznił m.in. zjazd trzech cesarzy odbywający się w Skierniewicach w roku 18847,
wykonał również unikatową dokumentację fotograficzną Warszawy końca stulecia.
Poza prowadzeniem atelier fotograficznego i sprzedażą aparatów, K. Brandel
współpracował również z czasopismami – początkowo z „Wędrowcem”, a następnie z
„Tygodnikiem Ilustrowanym”.

6

TYCHMANOWICZ, M. Imperium. W: Focus.pl [on-line]. [Dostęp 24.03.2011]. Dostępny w World Wide
Web: http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/publikacje/imperium/nc/1/.
7
TOMASZCZUK, Z. Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii. Warszawa: Centrum Animacji Kultury,
1998, s. 48.
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Znaczenie fotografii prasowej zwiększyło się wyraźnie na początku XX w. Alternatywą
dla zatrudniania na stałe fotoreporterów było dla redakcji czasopism korzystanie z
usług agencji fotograficznych. Pierwszą tego typu instytucję na świecie założył już w
1835 r. w Paryżu Charles-Louis Havas. Kolejne powstawały w Niemczech (Wolffsche
Telegraphenbüro), Anglii (Agencja Informacyjna Reuters) i Stanach Zjednoczonych
(Western AP, dziś działająca pod nazwą Associated Press). Pierwszą w Polsce
agencję fotograficzną założył 1 grudnia 1910 r. Marian Fuks. Do roku 1920
funkcjonowała pod nazwą Agencja Fotograficzna Maryana Fuksa, później jednak
zmieniono nazwę na Propaganda. W okresie swego istnienia zgromadziła pokaźne
archiwum zdjęć dokumentujących tak ważne dla historii kraju wydarzenia jak pierwsza
wojna światowa czy odzyskanie niepodległości. W 1947 r. w Paryżu powstała jedna z
najważniejszych agencji fotograficznych – Magnum Photos. Założyli ją H. CartierBresson, Robert Capa, George Rodger, David Seymour oraz Bill Vandivet, zaliczani
dziś do grona najwybitniejszych fotografów w historii. Od początku istnienia agencji jej
twórcy starali się dostarczać zdjęcia uwieczniające istotne wydarzenia z całego świata.
Magnum dbała także o ochronę praw autorskich, zapewniała finansową niezależność
oraz umożliwiała współpracującym z nią fotoreporterom uniezależnienie się od
czasopism ilustrowanych. Z uwagi na tematykę zdjęć, reporterzy często podróżowali
do najbardziej niebezpiecznych, ogarniętych wojną i konfliktami miejsc na świecie,
ryzykując przy tym własne życie. Śmierć podczas tych wypraw ponieśli współtwórcy
agencji: R. Capa zginął wskutek wybuchu miny w Wietnamie 25 maja 1954 r.,
natomiast D. Seymour został zastrzelony 10 listopada tego samego roku w Egipcie.
Wojna była częstym tematem fotoreportaży. Jeszcze przed wynalezieniem
małoobrazkowych aparatów na polach bitew pojawiali się fotografowie, którzy z
powodu niedostatków sprzętowych, uwieczniali jedynie krajobraz, jaki po swoim
przemarszu pozostawiły wojska. Jednak zdjęcia te doskonale oddają klimat tamtych
wydarzeń i angażują wyobraźnię.

Fot. 4. A. Gardner, Ciała żołnierzy Konfederacji, Antietam, Maryland.
Źródło: Library of Congress [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://loc.gov/pictures/resource/cwpb.01111/.
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Jednym z najbardziej znanych XX-wiecznych fotografów wojennych był wspomniany
już Węgier R. Capa8. W czasie drugiej wojny światowej, pracując dla magazynu
„Life”, kierował się zasadą, że najważniejsze w pracy fotoreportera to być jak
najbliżej miejsca akcji. R. Capa brał udział w największych operacjach wojennych.
Jedne z najważniejszych zdjęć wykonał podczas D-Day, lądowania w Normandii –
największej w historii operacji desantowej. Jako jedyny fotoreporter towarzyszył
pierwszej fali żołnierzy na plaży Omaha. Choć przesłał do redakcji „Life” cztery rolki
35 mm filmu, światło dzienne ujrzało jedynie 11 klatek z ostatniej rolki, pozostałe z
powodu błędów popełnionych podczas wywoływania zostały bezpowrotnie utracone.

Fot. 5. R. Capa, Omaha Beach, Normandia, Francja.
Źródło: Artnet [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.artnet.com/ag/fulltextsearch.asp?searchstring=robert+capa.

R. Capa wielokrotnie ryzykował własnym życiem, przebywając z żołnierzami na
froncie. Dzięki niebywałej odwadze i zaangażowaniu uznano go za największego
fotografa wojennego. Dziś efekty jego pracy możemy podziwiać na stronie agencji
Magnum http://www.magnumphotos.com/robertcapa. Zamieszczono tam zbiór 50
zdjęć z różnych okresów życia fotografa, dokumentujących m.in. wyprawy do
Hiszpanii, Izraela czy Indochin. Nieco skromniejsze archiwum zamieszczono także na
stronie magazynu „Life” http://www.life.com/gallery/49301#index/4, z którym był
związany przez wiele lat.
We wrześniu 2010 r., w International Center of Photography w Nowym Jorku, po raz
pierwszy udostępniono zwiedzającym kolekcję zatytułowaną „Meksykańska walizka”.
Na zbiór ten złożyły się trzy pudła zawierające ponad 4500 negatywów naświetlonych
przez R. Capę, Gerdę Taro i D. Seymoura podczas wojny domowej w Hiszpanii, dwie
rolki filmów autorstwa Freda Steina oraz dwie z wyjazdu R. Capy do Belgii w roku
1939. Zanim trafiły do muzeum, przez wiele lat uważano je za zaginione, całość
zachowała się jednak w dobrym stanie i mogła być bez przeszkód poddana procesowi
skanowania.
8

Sylwetki Roberta Capy, Tony’ego Vaccaro, Henryka Rossa opisano na podstawie: The genius of
photography – right place, right time [Film dokumentalny], reż. Chris Rodley, 2007.
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Fot. 6. Nicolas Silberfaden.
Źródło: The Mexican suitcase [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://museum.icp.org/mexican_suitcase/story.html.

Fot. 7. Katalog wystawy „Meksykańska walizka”.
Źródło: International Center of Photography [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://shopping.icp.org/store/product.html?product_id=33248.

Więcej informacji o wystawie, procesie konserwacji i skanowania, a także obszerną
galerię zdjęć zmieszczono na stronie muzeum http://museum.icp.org/mexican_suitcase/.
Warto wspomnieć również o innym fotografie wojennym, który jednak w odróżnieniu
od R. Capy nie był wysyłany na front przez redakcje czasopism. Tony Vaccaro był
jednym z żołnierzy-fotografów biorących udział w drugiej wojnie światowej. W czasie
swojego pobytu w Europie (w latach 1944-1945) miał do dyspozycji standardowy
sprzęt wojskowy – aparat Speed Graphic, który można uznać za przeciwieństwo
lekkiej i wygodnej do transportowania Leici, oraz aparat Argus C3. Braki sprzętowe
musiał nadrabiać umiejętnościami: nie mając dostępu do ciemni, wywoływał filmy
nocą na polu walki, używając do tego celu hełmów żołnierzy. Odpowiednie
chemikalia pozyskiwał, przeszukując ruiny sklepów fotograficznych. Zdjęcia T.
Vaccaro określa się jako jedne z najlepszych i najbardziej przejmujących, jednak
wiele z nich nigdy nie ujrzało światła dziennego – zostały zniszczone przez
wojskowego cenzora.
7
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Fot. 8. T. Vaccaro, Niemiecki żołnierz po powrocie do rodzinnego miasta, 1946 r.
Źródło: Military Times [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.militarytimes.co.uk/articles/war-photographers/tony-vaccaro-war-photographer.htm

.

Fot. 9. T. Vaccaro, Niemiecki jeniec rozbrajający minę na Omaha Beach. Francja, 1945 r.
Źródło: Cultura Italia [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.culturaitalia.it/pico/modules/event/en/event_1328.html?T=1250372580186.

Kolekcję składającą się z kilkudziesięciu zdjęć wykonanych w Niemczech
opublikowano na stronie http://www.akg-images.co.uk/_customer/london/mailout/0903/vaccaro/.
Również w Polsce podczas wojny rozwijała się fotografia reportażowa. Z tego okresu
interesującym przykładem są zdjęcia Henryka Rossa, oficjalnego fotografa
pracującego w getcie łódzkim, którego zadaniem było dokumentowanie pracy
mieszkańców. Jego fotografie pokazywały prawdziwe życie, w tym również chwile
szczęśliwe, jak śluby czy przyjęcia. Długo nie były publikowane, ponieważ obawiano
się, że mogą zakłócić obraz okrucieństwa Niemców. H. Ross wykonywał także zdjęcia,
które dokumentowały zbrodnię – uwieczniał egzekucje odbywające się na placu getta,
ryzykując własnym życiem zakradał się na dworzec w Łodzi i obserwował wywożenie
8
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Żydów do obozu w Oświęcimiu. W 1961 r. jego zdjęcia pomogły w osądzeniu
zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna.
W roku 2005, z okazji 61. rocznicy obchodów likwidacji getta łódzkiego, Fundacja
Edukacji Wizualnej przy współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowała wystawę
„Łódź Getto” upamiętniającą dorobek H. Rossa. W kolekcji składającej się z 50 zdjęć,
po raz pierwszy zaprezentowanych w Polsce, wydzielono dwie kategorie. W pierwszej
znalazły się zdjęcia publiczne, przedstawiające m.in. deportacje czy konających
z głodu ludzi. Druga, która zawierała zdjęcia prywatne, dokumentowała codzienne
życie więźniów getta. Archive of Modern Conflict, do którego należą dziś zdjęcia H.
Rossa, wydało album towarzyszący wystawie zatytułowany Lodz ghetto album.

Fot. 10. H. Ross, Zabawa w policjanta w łódzkim getcie, 1943 r.
Źródło: Agence’ VU [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.agencevu.com/stories/index.php?id=213&p=139.

Po wojnie fotografia reportażowa nadal się rozwijała. To, co od zawsze najbardziej się
w niej liczyło, wspomniany już H. Cartier-Bresson nazwał „decydującym momentem”.
W zatytułowanym tymi słowami albumie z 1950 r. pisał: Właśnie odkryłem Leicę. Stała
się przedłużeniem mojego oka. Całymi dniami przemierzam ulice gotów do skoku,
czując napięcie i podniecenie9. Chciał zwrócić uwagę na to, że fotograf musi być
doskonałym obserwatorem. Nie chodzi o robienie zdjęć w przypadkowych
momentach, lecz o uchwycenie tej jednej chwili, z której najlepiej będzie wynikać sens
zdarzenia, która najlepiej przedstawi daną historię. Autor książki Zawód:
fotoreporterzy, Jan Kosidowski, wspomina w niej spotkanie z H. CartieremBressonem, który na krótko przyjechał do Polski w 1956 r. Opisuje go jako fotografa o
niezwykłej umiejętności stawania się częścią otoczenia, który robił zdjęcia
błyskawicznie i nagle stawał się niewidoczny.
Zdjęcia H. Cartiera-Bressona cechuje niezwykła prostota i czytelność, są też
wspaniale skomponowane. Autor wydobywa z uwiecznionego na nich codziennego
życia poetykę i głębokie znaczenie. Początkowo niedowierzano, że możliwe jest tak
9

Słowa H. Cartiera-Bressona przytoczone za cytatem zamieszczonym w: TOMASZCZUK, Z. dz. cyt., s.
48.
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harmonijne połączenie elementów w jedną całość bez wyreżyserowania. Mawiał: (…)
dla mnie fotografia jest jednoczesnym zrozumieniem w ułamku sekundy sensu
wydarzenia, jak i precyzyjnym uszeregowaniem form, które dadzą wydarzeniu
właściwą ekspresję (…)10. Jedno z jego najsłynniejszych zdjęć, zatytułowane „Za
dworcem św. Łazarza”, przedstawiające mężczyznę skaczącego przez kałużę, przez
wielu jest nazywane najwspanialszym zdjęciem XX w.

Fot. 11. H. Cartier-Bresson.
Źródło: Studio 188 photography [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://studio188photography.com/blog/?p=341.

Prace H. Cartiera-Bressona znajdują się dziś w zbiorach muzeów na całym świecie.
Interesującą wystawę wirtualną zatytułowaną „Henri Cartier-Bresson: the modern
century” przygotowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Museum of Modern Art) w
Nowym Jorku. Jest ona odzwierciedleniem wystawy udostępnionej w muzeum od 11
kwietnia do 28 czerwca 2010 r., a następnie w innych miastach Stanów
Zjednoczonych: San Francisco, Chicago i Atlancie. Prezentowany zbiór ukazuje ponad
300 zdjęć wykonanych przez fotografa we wszystkich zakątkach świata w latach 19291989. Składa się z trzech działów: motywy, podróże i chronologia, w których
znajdziemy m.in. portrety, wczesne prace pochodzące z lat 30. XX w., zdjęcia
obrazujące rozwój mechanizacji i przemysłu oraz mapy przedstawiające podróże H.
Cartiera-Bressona po świecie. Wystawa jest dostępna pod adresem
http://moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson/#/, natomiast wykaz wszystkich
zdjęć
wraz
z
krótkimi
opisami
zamieszczono
na
stronie
http://moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson/assets/text/cartierbresson_photograph_list.pdf.

Po wojnie niezwykłe fotoreportaże nadal tworzył R. Capa. Wraz z Johnem
Steinbeckiem w 1947 r. odbył podróż po Rosji – z Moskwy do Wołgogradu i Rostowa.
Cel ich wyprawy nie był polityczny, w co ciężko było uwierzyć sowieckim cenzorom.
Chodziło o ukazanie prawdziwego życia na rosyjskiej wsi. W efekcie powstało
kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających mieszkańców podczas wykonywania
codziennych prac, a także w chwilach odpoczynku. Fotografowie pokazali, że Rosjanie
są ludźmi jak wszyscy inni – są dumni ze swoich domów i rodzin oraz, że są wytrwali
10

Cytat przytoczony za: KOSIDOWSKI, J. Zawód: fotoreporterzy. Warszawa: Wydaw. Artystyczne i
Filmowe, 1984, s. 29.
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w budowaniu swojego odradzającego się kraju. Zdjęcia R. Capy ilustrujące artykuł J.
Steinbecka opublikowano w lutowym numerze magazynu „Ladies' Home Journal” z
1948 r., znalazły się również w książce J. Steinbecka A Russian journal.

Fot. 12. R. Capa, A Russian journal, 1948 r.
Źródło: His public address 3.0 [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://thispublicaddress.com/tPA3/2004/12/motivated.html.

W 1955 r. w Nowym Yorku Edward Steichen zorganizował ekspozycję „Rodzina
Człowiecza”, na którą składał się zbiór ponad 500 zdjęć wykonanych przez 273
fotografów.

Fot. 13. E. Steichen, The 55th anniversary of „The family of man”..
Źródło: MoMA [on-line]. [Dostęp 9.07.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.moma.org/explore/inside_out/2010/11/17/edward-steichen-archive-the-55th-anniversary-ofthe-family-of-man.

Była to najpopularniejsza wystawa fotograficzna wszech czasów – do 1964 r.
obejrzało ją około dziewięciu milionów ludzi. W 2003 r. została zaliczona do
międzynarodowego projektu UNESCO Pamięć Świata. Pisarz i fotograf David
Campany stwierdził, że była to ostatnia próba zaistnienia fotografii jako medium XX
w.11 Od tego czasu zaczęły wypierać ją radio i telewizja. Wystawa nadal jest dostępna

11

Cytat przytoczony za: The genius of photography – right place, right time [Film dokumentalny], reż.
Chris Rodley, 2007.
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dla zwiedzających, natomiast pod adresem http://www.family-of-man.public.lu/visitevirtuelle/index.html zamieszczono jej wersję wirtualną.
Dziś to telewizja przejęła zadania reportażu i choć dostarcza więcej informacji i lepiej
dokumentuje wydarzenia, jednak jej przekaz nigdy w pełni nie zastąpi zdjęcia,
ponieważ nie pozwala na skupienie i refleksję, na zastanowienie się nad głębszym
sensem przedstawianej sytuacji.
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