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Powyższy cykl
 filmowy zost

ał po-

myślany jako 
osobiste spo

tkanie 

z poszczególny
mi fotografami 

i fotografka
mi. Portrety 

te po-

zwalają rzuci
ć okiem na del

ikatny, 

intymny obsza
r, w jakim do

konuje 

się każdy twó
rczy proces. 

W fil-

mach tych fot
ografowie otw

ierają 

przed widzem w
łasne wizualne

 świa-

ty, pozwalają
 towarzyszyć

 sobie 

podczas pracy
. Poznanie cz

łowie-

ka skrywając
ego się za z

djęciem 

umożliwia jedy
nie dogłębna a

naliza 

jego dzieła. 
Odpowiedzi na

 pyta-

nia przychod
zą często w 

sposób 

bezpośredni,
 bez nadużywania 

słów. I mimo 
że wszyscy p

rezen-

towani artyśc
i robią właśc

iwie to 

samo, czyli f
otografują, t

o każdy 

z nich robi 
to w sposób 

sobie 

jedynie właśc
iwy…

Filmy są częś
cią projektu 

„PHOTO-

suisse”, na kt
óry składają s

ię też: 

wystawa pod ty
m samym tytułe

m oraz 

książka z dwo
ma DVD z port

retami 

prezentowany
ch artystów.

 Kura-

torzy: Andre
as Hertach i

 Hilar  

Stadle.

Czterojęzyczn
y cykl filmow

y jest 

projektem SRG
 SSR idée sui

sse. 

 Manuel Bauer u
rodził się w 1

966 

roku. Ciekawo
ść charaktery

zująca 

Manuela Bauera bynajmniej nie 

każe mu porz
ucać raz wyb

ranych 

historii – p
rzeciwnie, w

chodzi 

on w głąb wyb
ranych temató

w. Nie 

uznaje przy 
tym żadnych 

kompro-

misów. Zdawał
oby się, że t

rzy ty-

godnie na rep
ortaż fotogra

ficzny 

to luksus – 
jemu na zapi

s dnia 

codziennego 
Dalajamy potrzeba 

było trzech 
lat. Towarzys

zył mu 

podczas niez
liczonych po

dróży, 

z których pow
rócił z przes

zło 70 

tysiącami zdj
ęć.

Wyjąwszy kilk
a reportaży, 

Manuel 

Bauer nieusta
nnie podejmuj

e swój 

ulubiony, wiel
ki temat: los 

narodu 

tybetańskiego
. Jest autore

m dwóch 

wielkich cykló
w Sinisierung 

Tibets 

(Sinizacja Ty
betu) i Fluc

ht aus 

Tibet (Uciecz
ka z Tybetu).

 Olaf Breuning urodził się 

w 1970 roku.
 Naciśnięcie 

spustu 

migawki poprz
edza aranżacj

a sce-

ny: Olaf Breu
ning wymyśla 

histo-

rie i opowiad
a je, fotogra

fując. 

Przy użyciu w
ykonanych do

mowymi 

sposobami rek
wizytów insce

nizuje 

stereotypowe 
ujęcia z filmó

w, re-

klam i klipów
 muzycznych, 

celowo 

nadając powstającym 
portretom 

i zdjęciom g
rupowym absu

rdalny 

wymiar.

 Balthasar Bur
khard urodził

 się 

w 1944 roku. 
Odbył podróże

 do Rio 

Negro w rejon
ie Amazonki i

 na pu-

stynię w Nami
bii. Z lotu pt

aka fo-

tografował zar
ówno miasta gi

ganty: 

Meksyk, Chica
go, Los Angel

es czy 

Tokio, jak i
 alpejskie l

odowce. 

Wkraczając z 
obiektywem w 

najbar-

dziej egzotyc
zne zakątki ś

wiata, 

nie realizuj
e swoich pro

jektów 

szybko i pob
ieżnie, lecz 

z do-

kładnością i
 cierpliwośc

ią kla- 

sycznego fot
ografa study

jnego: 

jego wielkofo
rmatowe czarn

o-białe 

zdjęcia są do
skonałe pod w

zględem 

technicznym. 
Swoją sztukę s

ytuuje 

nie tyle w 
tradycji fot

ografii 

krajobrazowe
j, ile w nurtach 

LandArt i Art
e Povera.

 Luc Chessex u
rodził się w 1

939 

roku.Trzeci ś
wiat zyskał 

dzięki 

niemu własne 
oblicze. Prag

nąc za 

pomocą własne
go aparatu zm

ieniać 

świat, Chesse
x spędził 14 

lat na 

Kubie, gdzie
 na zlecenie

 Naro-

dowej Rady 
Kultury, cza

sopisma 

„Cuba Intern
ational” i a

gencji 

fotograficzn
ej Prenza Latina 

dokumentował
 rzeczywisto

ść tego 

kraju. Był of
icjalnym foto

grafem 

rewolucji ku
bańskiej ora

z misji 

Czerwonego K
rzyża w Afry

ce. Od 

dziesięciole
ci niezmordowan

ie 

dokumentuje 
i prezentuje

 mię-

dzynarodowej
 opinii publ

icznej 

nadzieję i zw
ątpienie, cie

rpienie 

i radość ludz
i wszystkich 

możli-

wych kolorów 
skóry.

 Nicolas Faure urodził się 

w 1949 roku.
 Dzieci porz

uconych 

przez rodzic
ów, sportret

owanych 

w projekcie 
Switzerland 

on the 

Rocks (1992) 
poszukiwał w 

całej 

Szwajcarii. Cy
kl Citoyens du

 monde 

– Meyrin (Oby
watele świata

 – Mey-

rin, 1995) by
ł próbą odpo

wiedzi 

na pytanie, k
to zamieszkuj

e jego 

wielonarodową
 gminę. Sportr

etował 

80 rodzin z c
ałego świata,

 w ich 

własnych mieszkaniach
, pośród 

mebli i przyw
iezionych z o

jczyzny 

pamiątek. Fa
ure, w odróż

nieniu 

od szwajcarskic
h dokumentali-

stów, którzy 
koncentrowali

 się na 

czarno-białej
 fotografii p

okazu-

jącej nienaru
szony wiejski

 świat, 

portretuje s
wój kraj w 

sposób 

trzeźwy i po
zbawiony wsz

elkich 

sentymentów, 
posługując si

ę przy 

tym fotografi
ą barwną.

 Thomas Flech
tner urodził 

się 

w 1961 roku. 
Pracuje powol

i. Cykl 

Snow (Śnieg),
 który przyni

ósł mu 

międzynarodow
ą sławę, real

izował 

przez cztery
 lata. Sposó

b pracy 

Flechtnera je
st wyczuwalny

 w je-

go fotografia
ch: emanuje 

z nich 

nieskończony,
 medytacyjny 

spokój. 

Flechtner częs
to stosuje nie

zwykle 

długi czas naś
wietlania. Uży

cza to 

jego fotogra
fiom pewnej 

magii 

i surrealizmu
. Wydaje się, 

że zna- 

my motywy pr
zedstawione n

a jego 

zdjęciach – śn
ieg, słoneczni

k, kwi- 

tnące drzewa 
wiśniowe, a m

imo to 

patrzymy na n
ie w nowy spo

sób.

 Katrin Freisa
ger urodziła 

się 

w 1960 roku. 
Wczesne prace

 Katrin 

Freisager uka
zywały młode 

kobie-

ty: przyjació
łki i znajome

, które 

w fotografic
znych opowie

ściach 

odgrywały wyz
naczone im ro

le. Od 

tamtego czasu
 wzmógł się d

ystans 

fotografki d
o modeli, a 

treść 

jej prac nabr
ała wieloznac

zności. 

Z bohaterami 
swoich zdjęć 

Freisa-

ger spotyka s
ię na kilka g

odzin, 

na dzień, na 
noc w hotelow

ym po-

koju lub w st
udio. Fotogra

fowane 

kobiety, uwol
nione od wsz

elkich 

osobistych i 
socjalnych at

rybu-

tów, wydają s
ię popadać w 

trans, 

są jakby zde
zorientowane 

i nie-

obecne. Same
 zdjęcia są 

jednak 

precyzyjnym u
jęciem niepow

tarzal-

nych chwil. 

 Monique Jac
ot urodziła 

się 

w 1934 roku. 
Reporterka, b

untow-

niczka, reali
stka. Jedna 

z nie-

wielu kobiet,
 które odegra

ły dużą 

rolę w kształtowani
u historii 

szwajcarskiej
 fotografii. 

W la-

tach 1956–198
4 na zlecenie

 Świa-

towej Organi
zacji Zdrowi

a oraz 

różnych czasopism podróżowała 

po obszarach
 objętych kr

yzysem, 

fotografując 
swoją leicą z

arówno 

przepych, jak
 slamsy i ja

skrawe 

ubóstwo. W la
tach 80. skup

iła się 

na projektach
 dokumentując

ych co-

dzienność kob
iet w Szwajca

rii. 

 Beat Streuli 
urodził się 1

957 

roku. Jego zd
jęcia przenos

zą wi-

dza w sam śro
dek ulicznego

 ruchu, 

w takich mias
tach jak Nowy

 Jork, 

Rzym, Tokio.
 Streuli nie

 szuka  

spektakularn
ych wydarzeń

. Jego 

twórczość ma charakter ściśle 

artystyczny, 
konceptualny.

Składające się
 na serie foto

grafie 

odznaczają s
ię prostym, 

zredu-

kowanym form
alnym językie

m. Tło 

jest zamazane
, najczęściej

 ciem-

ne, cała uwaga
 widza ma skup

ić się 

na sfotografo
wanej osobie.

 Ludzie 

ci, nie wiedz
ąc, że są ob

serwo-

wani, sprawia
ją wrażenie, 

jakby 

zostali ujęci
 w bardzo pry

watnym 

momencie swo
jego życia.
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 Manuel Baue
r

Szwajcaria, 
12 min. 10 s

. – realiza-

cja: Christi
an Eggenberg

er – zdjęcia
: 

Quinn Reiman
n – montaż:

 Hedi Bäbler
 

– muzyka: Nik Bärtsch – redakcja: 

Magdalena Ka
uz

 Olaf Breuni
ng

Szwajcaria, 
11 min. 55 s

. – realiza-

cja: Stefan 
Zucker – zdj

ęcia: Sergio
 

Cassini, Eli
a Lyssy – m

ontaż: Rolan
d 

Ruckstuhl – m
uzyka: Ramon

 Orza – reda-
 

kcja: Christ
ian Eggenber

ger

 Balthasar B
urkhard

Szwajcaria, 
12 min. 01s. 

– realizacja:
 

Bernhard Gig
er – zdjęcia:

 Pio Corradi,
 

Ueli Nesce – światło: Rolf Riedwyl 

– dźwięk: R
olf Büttikof

er – muzyka
: 

Gustav Gertsch – montaż: Christoph 

Schertenleib
 – redakcja: Christian 

Eggenberger

 Luc Chessex

Szwajcaria, 1
1 min. 35 s. 

– realizacja:
 

Lionel Baier 
– zdjęcia: L

ionel Baier –
 

montaż: Blais
e Harrison – 

dźwięk: Robin
 

Harsch – muz
yka: Gabriel

 Fauré – 

redakcja: Pi
erre Biner

 Nicolas Fau
re

Szwajcaria, 1
2 min. 22 s. 

– realizacja:
 

Xavier Ruiz 
– zdjęcia: 

Nik Petsilas
 

– dźwięk: St
even Blatter

, Eric Gher-

sinu, Christ
ophe Giovann

oni – montaż
: 

Valérie Perri
raz – muzyka

: Pierre Vau-

cher – redak
cja: Pierre 

Biner

 Thomas Flec
htner

Szwajcaria, 1
1 min. 40 s. 

– realizacja:
 

Nico Gutmann 
– zdjęcia: Ma

rcell Erdélyi
 

– dźwięk: P
atrik Mailla

rd – montaż
: 

Caterina Mon
a – muzyka: 

Leos Janacek
 

– redakcja: 
Christian Eg

genberger

 Katrin Frei
sager

Szwajcaria, 1
2 min. 06 s. 

– realizacja:
 

Paolo Poloni
 – zdjęcia:

 Pio Corrid
a 

– montaż: Gi
on Reto Kill

ias – muzyka
: 

Hans Witschi – redakcja: Christian 

Eggenberger

 Monique Jac
ot

Szwajcaria, 1
1 min. 56 s. 

– realizacja:
 

Ursula Meier 
– zdjęcia: Ni

colas Guiche-

teau, Ursula
 Meier – dź

więk: Ursula
 

Meier – mont
aż: Damien K

eyeux – muzy
-

ka: Fryderyk
 Chopin, Fab

ien Saillard
 

– redakcja: 
Pierre Biner

 

 Beat Streul
i

Szwajcaria, 1
1 min. 30 s. 

– realizacja:
 

Christian Egg
enberger – zd

jęcia: Quinn 

Reimann – dźw
ięk: Daniel E

pstein – mon-

taż: Hedi Bä
bler – muzyka

: Nik Bärtsch
 

– redakcja: 
Magdalena Ka

uz
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HENRI CARTIER-BRESSON –  
BIOGRAFIA JEDNEGO SPOJRZENIA
HENRI CARTIER-BRESSON  
– BIOGRAPHIE EINES BLICKS
Francja/Xanadu Film 2003, 72 min. – reżyseria: Heinz 
Bütler – dźwięk: Henri Maikoff – producenci prowa-
dzący: Wolfgang Frei, Agnès Sire – koprodukcja: Neue 
Zürcher Zeitung/Fondation Henri Cartier-Bresson

13.05.2007, godz.19.00

BETTINA RHEIMS – 
MOJE ŻYCIE
BETTINA RHEIMS – 
MEIN LEBEN 

13.05.2007, godz.20.00

ROBERT CAPA –  
FOTOGRAF WOJENNY
ROBERT CAPA – 
KRIEGSFOTOGRAF 

Niemcy 2005, 50 min. – reżyseria: Gero von Boehm 
– produkcja i dystrybucja: Macroscope film GmbH 


Henri Cartier

-Bresson urod
ził się 

w 1908 roku w
 Chanteloup-e

n-Brie. 

Studiował mal
arstwo w Pary

żu. Od 

1931 roku poś
więcił się fo

togra-

fii i rozpo
czął regular

ne po- 

dróże w róż
ne zakątki 

świata. 

W latach 193
7–1938 był a

systen-

tem reżysera 
Jeana Renoira

. Car-

tier–Bresson 
uważany jest 

za ojca 

fotografii re
porterskiej. 

To on 

sformułował t
zw. zasadę „d

ecydu-

jącego momen
tu”. Nazywany

 foto-

grafem stulec
ia był Henri C

artier-

-Breson także
 jednym z zało

życie-

li agencji fot
ograficznej M

AGNUM, 

powstałej w 
Paryżu w 1947

 roku. 

Artysta fotog
rafował przy 

użyciu 

małego aparat
u Leica. Zaws

ze był 

w miejscu, g
dzie rozgryw

ały się 

znaczące wydarzenia 
politycz-

ne. Na czarn
o-białych zdj

ęciach 

utrwalił m.in
. wyzwolenie 

Paryża 

w 1945 roku,
 śmierć Ghan

diego, 

ostatni etap 
wojny domowej

 w Chi-

nach w 1949 
roku. Był pie

rwszym 

zagranicznym 
fotografem, k

tórego 

wpuszczono na
 terytorium Z

wiązku 

Radzieckiego
. Za swój dorobek 

artystyczny 
został uhono

rowany 

licznymi nagr
odami m.in. H

assel-

blad Award, 
Grand Prix N

ational 

de la Photogr
aphie, czy Ov

erseas 

Press Club of
 America Awar

d. Jego 

prace wystaw
iane były w 

Muzeum 

Sztuki Współczesne
j w Nowym 

Jorku (MOMA)
, a także w 

Kioto, 

Tel Avivie, P
aryżu, Sztokh

olmie, 

Londynie, Mad
rycie, Berlin

ie. 

Betina Rheims
 urodziła się

 w 1952 

roku w Paryżu
.

Karierę fotog
raficzną rozp

oczęła 

w wieku 26 la
t. Pierwsza w

ystawa 

jej zdjęć odb
yła się w 198

1 roku 

w Centre Geo
rges Pompido

u w Pa-

ryżu. Wcześni
ej, podczas 

pobytu 

w USA, praco
wała jako mo

delka. 

Próbowała sw
oich sił tak

że jako 

aktorka. Fot
ografowała g

wiazdy 

światowej sła
wy takie jak 

Madon-

na, Angelina J
olie, Kylie Mi

nouge, 

ale bohaterk
ami jej pra

c były 

także nikomu
 nieznane ko

biety, 

wywodzące si
ę z różnych 

środo-

wisk społeczn
ych, reprezen

tujące 

różne zawody, od striptizerek
 

po sprzedawc
zynie. Chara

ktery-

styczny jest s
posób portret

owania 

kobiet przez 
Bettinę Rheim

s, są 

nagie lub ubra
ne w skąpą bie

liznę. 

Album Zamknię
ty pokój zawi

erający 

zdjęcia nagic
h kobiet w r

óżnych 

pozach, przyn
iósł jej sławę

 także 

poza granicam
i Europy. Wsp

ółpra-

ca z Sergem 
Bramlym zaowo

cowała 

kontrowersyjn
ą serią zdjęć

 zaty-

tułowaną I.N.
R.I; przedsta

wiającą 

ukrzyżowane 
kobiety. Na uwagę 

zasługuje se
ria anorogen

icznych 

portretów pt.
 Modern Lover

s, któ-

re były pokaz
ywane na wys

tawach 

we Francji, Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zje
dnoczonych.

Bettina Rheim
s należy do 

najwy-

bitniejszych 
artystów foto

grafi-

ków na świeci
e, w 1994 wyr

óżniono 

ją nagrodą Gr
and prix de l

a pho-

tographie.

Niemcy 1997, 60 min. – reżyseria: Anne Makepiece 
– redakcja: Matthias Kremin- produkcja: Telewizja 
Westdeutscher Rundfunk

Robert Capa 
to pseudonim

 arty-

styczny urodz
onego w Budap

eszcie 

w 1913 roku En
dre Erno Frie

dmana. 

W wieku 19 la
t wraz z rodz

icami, 

węgierskimi 
Żydami, wyem

igrował 

do Niemiec. W
 Berlinie stu

diował 

nauki polityc
zne. Pracował

 także 

jako fotograf
. Po dojściu 

Hitlera 

do władzy w
yjechał do 

Paryża. 

W stolicy Fr
ancji pracow

ał dla 

agencji Allia
nce i fotogr

afował 

przy użyciu 
kamery małoo

brazko-

wej. Kolejny
m ważnym mo

mentem 

w jego życiu
 było poznan

ie fot-

grafki Gerty 
Taro, z którą

, już 

jako Robert C
apa, udał się

 w po-

dróż do Hiszp
anii. Podczas

 hisz-

pańskiej wojn
y domowej po

wstało 

jego najsłynniejs
ze zdjęcie, 

żołnierza, kt
órego sfotogr

afował 

w momencie ś
mierci. W 193

9 roku 

wyjechał do 
Stanów Zjedn

oczo-

nych, gdzie 
pracował m.i

n. dla 

magazynu „Life”. Robert Capa 

fotografował 
także wydarze

nia II 

wojny świato
wej m. in. 

lądowa-

nie aliantów 
w Normandii (

D-Day)  

i walki w N
iemczech. Je

st au- 

torem fotore
portaży o Iz

raelu, 

Polsce, Czec
hosłowacji. 

W 1947 

roku wraz z Henrim Cartier- 

Bressonem, 
Dawidem Seymurem, 

Gerog’iem Po
dgerem i Wil

liamem 

Vandivertem 
założył lege

ndarną 

agencję fotograficzn
ą MAGNUM. 

Zginął w Wiet
namie w 1954 

roku.

wator spostr
zeże indywid

ualność 

fotografowany
ch ludzi. Te

matami 

jego cykli f
otograficznyc

h są: 

człowiek, gwi
azdozbiory, b

udowle 

i wnętrza.

Thomas Ruff 
prezentował 

swoje 

prace we Włos
zech podczas 

wenec-

kiego Biennal
e, a także we

 Fran-

cji, Holandii
, Wielkiej Br

ytanii 

i Korei Połud
niowej.

 Andreas Gur
sky urodził 

się 

w Lipsku w 19
55 roku. W wi

eku 23 

lat studiował
 komunikację

 wizu-

alną na uniw
ersytecie w 

Essen. 

W latach 80. b
ył studentem 

Bernd-

ta Bechera w 
Akademii Sztu

k Pięk-

nych w Düssel
dorfie. Uczes

tniczył 

w wielu wysta
wach indywidu

alnych 

i grupowych 
w Szwajcarii

 (Kun-

sthalle Zuryc
h), Francji (

Centre 

Georges Pompi
dou), Angli, H

iszpa-

ni, Włoszech,
 Szwecji, Nie

mczech 

czy nowojors
kim Muzeum 

Sztuki 

Współczesnej 
(MOMA). 

Artysta upraw
ia fotografię

 barwną 

i preferuje d
uże formaty. 

Typowy 

w jego pracac
h jest brak c

entral-

nego przedmio
tu, wszystkie

 nawet 

najdrobniejs
ze szczegóły

 zdają 

się być równie
 ważne. Gursk

y sięga 

także do ko
mputerowej o

bróbki 

zdjęć, za pom
ocą, której u

daje mu 

się „zafałszo
wac” rzeczywi

stość. 

Tematem jego 
prac są: społ

eczeń-

stwo konsump
cyjne, popku

ltura, 

przyroda, arc
hitektura.

 Thomas Struth urodził się 

w 1954 roku w
 Geldern. Stu

diował 

malarstwo i f
otografię pod

 okiem 

Berndta Beche
ra na Akademi

i Sztuk 

Pięknych w Dü
sseldorfie. W

 latach 

70. całkowici
e poświęcił s

ię fo-

tografii. Zas
łynął dzięki 

cyklom 

fotograficzn
ym „Architektu

ra 

ulicy” oraz „
Portrety”.

Tematem jego
 prac częst

o jest 

architektura 
miast: puste 

ulice, 

place, mosty,
 muzea, chętn

ie fo-

tografuje te
ż ludzi i pr

zyrodę. 

Zdjęcia Struth
a charakteryzu

je no-

watorskie, ni
ekonwencjonal

ne po-

dejście do fo
tografowanych

 obiek-

tów. Przy uży
ciu aparatu k

liszo-

wego tworzy p
ortrety pojed

ynczych 

osób, rodzin
, par. Bohat

erowie 

jego zdjęć są
 poważni i sk

oncen- 

trowani z wzrokiem zwróconym 

w obiektyw ap
aratu. Ich ge

sty są 

pełne prywat
ności i inty

mności. 

Precyzja, z j
aką fotografu

je, po- 

zwala na dost
rzeżenie szcz

egółów 

niezauważalny
ch na co dzień

. Dzię-

ki cyklom foto
graficznym wi

dzowie 

mogą zobaczy
ć w jaki spo

sób po-

strzegani są 
przez artystę

 ludzie 

z różnych kręgów kulturowych 

czy grup wie
kowych. Foto

grafie 

Strutha wysta
wiane były w 

Medio-

lanie, Nowym 
Jorku, Amster

damie, 

Waszyngtonie,
 Tokio i Izra

elu.

 Wolfgang Till
mans urodził 

się  

w 1968 roku 
w Remscheid. 

Na po-

czątku lat 90
. studiował w

 Bour-

nemouth & Poo
le College of 

Art and 

Design. Częst
ym tematem je

go prac 

jest najbliższ
e otoczenie: p

rzyja-

ciele, rodzin
a. Chętnie wr

aca też 

do fascynacji
 z lat dzieci

ęcych, 

którymi były 
samochody cz

y lot-

nictwo. Zaow
ocowało to w

ydaniem 

albumu Concor
de. Bohateram

i jego 

obrazów są ta
kże przedstaw

iciele 

różnych subk
ultur jak np

. cykl 

zdjęć z lond
yńskiego „Eu

ropean 

Gay Pride”, przedstawiaj
ących 

tamtejszą sce
nę homoseksua

lną.

Prawdziwy prz
ełom w jego ka

rierze 

przyniosła ar
tyście seria 

zdjęć 

poświęcona b
erlińskiej pa

radzie 

miłości „Love
 Parade”. Fot

ografie 

Tillmansa są 
różnorodne, z

arówno 

jeśli chodzi
 o ich tema

t, jak 

i formę.

W 2000 roku 
Wolfgang Till

mans, 

jako pierwszy
 w historii ni

emiec-

ki artysta, 
został uhono

rowany 

nagrodą Tuner
a, przyznawan

ą przez 

Tate Gallery 
w Londynie.

14.05.2007, godz.19.00

 Berndt i Hill
a Becher. Ber

ndt 

Becher urodz
ił się w 193

1 roku 

w Siegen. Zal
iczany jest d

o kla-

syków fotogr
afii dokumen

talnej. 

Studiował mal
arstwo w Stut

tgarcie 

i typografię
 w Akademii

 Sztuk  

Pięknych w Düs
seldorfie, gdz

ie po- 

znał swoją pr
zyszłą żonę H

illę. 

Hilla Wobeser,
 urodziła się 

w 1934 

roku w Poczd
amie. Po uko

ńczeniu 

studiów fotog
raficznych w P

oczda-

mie, doskonal
iła swoje umi

ejętno-

ści w Düsseld
orfie. Od 196

1 roku, 

już jako mał
żeństwo, roz

poczęli 

fotografowani
e zanikający

ch bu-

dynków przemysłowyc
h Zagłębia 

Ruhry, drewnianych 
„Fachwerk- 

häuser”, tworząc zarazem ich 

dokumentację.
 Obiektem ic

h prac 

były również 
wieże ciśnień

 i ma-

gazyny. Beche
rowie fotogra

fowali 

także poza N
iemcami; w B

elgii, 

Francji, Wiel
kiej Brytanii

 i Sta-

nach Zjednocz
onych. 

Typowe dla t
ych artystów

 foto-

grafików są b
iało-czarne z

djęcia, 

przedstawiaj
ące wybrany 

obiekt 

z różnych pun
któw widzenia

. Cha-

rakterystyczn
y jest ich 

sposób 

operowania ś
wiatłem i ci

eniem, 

a także precyzyjne 
oddawanie 

szczegółów. D
zieła Becheró

w były 

wystawiane w 
Muzeum Sztuki

 Współ-

czesnej w No
wym Jorku, P

aryżu, 

Londynie, Ka
lifornii, Szt

okhol-

mie, Kopenhadze, 
czy podczas 

Biennale w W
enecji. W 19

76 roku 

Berndt Brech
t został pro

fesorem 

w Akademii Sz
tuk w Düsseld

orfie. 

Jego student
ami byli m. 

in. An-

dreas Gursky,
 Thomas Ruff,

 Thomas 

Struth, Candi
da Höfer, Axel

 Hütte, 

Jörg Sasse. 

 Thomas Ruff u
rodził się w 1

958 

roku w Zell am Harmersbach
. 

W latach 1977
–1985 był stu

dentem 

Berndta Beche
ra w Akademii

 Sztuk 

Pięknych w Dü
sseldorfie. O

d 2000 

roku przez 6
 lat wykładał

 foto-

grafię na ws
pomnianej uc

zelni, 

gdzie prowadz
ił tzw. byłą 

„klasę 

Bechera”. 

Od lat 80. zal
iczany jest d

o grona 

najważniejszy
ch niemiecki

ch ar-

tystów fotog
rafików. Pocz

ątkowo 

zajmował się fotografią mało-

obrazkową póź
niej jego dzi

eła za- 

częły osiągać
 monumentaln

e roz-

miary. Jego 
zdjęcia char

aktery-

zuje obiektywizm,
 fotografuje 

bowiem w nie
zmienny spos

ób, za-

chowując stał
ą odległość wz

ględem 

prezentowane
go obiektu, 

równo-

mierną ostroś
ć obrazu, neu

tralne 

oświetlenie. 
Na pierwszy r

zut oka 

jego zdjęcia m
ogą się wydawa

ć mało 

spektakularne
, ale uważny 

obser-
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 Bernd and H
illa Becher

Francja 2001,
 14 min. 19 s.

 – reżyseria:
 

Jean-Pierre K
rief – montaż

: Arthur Gu-

ibert – dźwię
k: Gido Marti

s – produkcja
 

i dystrybucj
a: KS VISION

S

 Thomas Ruff

Francja 1997
, 12 min. 43

 s. – reżyse
-

ria: Jean-Pie
rre Krief – m

ontaż: Denis
 

Batardière 
– dźwięk: Stephan Colli 

– produkcja 
i dystrybucj

a: KS VISION
S

 Andreas Gur
sky

Francja 1999,
 13 min. 14 s.

 – reżyseria:
 

Sylvain Roume
tte – montaż:

 Michèle Lon-

col – dźwięk:
 – Wolfgang L

emmer – pro-

dukcja i dys
trybucja: KS

 VISIONS 

 Thomas Stru
th

Francja 2001,
 14 min. 16 s.

 – reżyseria:
 

Jean-Pierre K
rief – montaż

: Arthur Gu-

ibert – dźwię
k: Gido Marti

s – produkcja
 

i dystrybucj
a: KS VISION

S

 Wolfgang Ti
llmans

Francja, 13 m
in. – reżyser

ia: Jean-Pier
-

re Krief – p
rodukcja i d

ystrybucja: K
S 

VISIONS



CYKL: 
NIEMIECCY FOTOGRAFICY 

CYKL: 
NIEMIECCY FOTOGRAFICY 

CYKL: 
NIEMIECCY FOTOGRAFICY 

Organizatorzy
:

Wydarzenie t
owarzyszace 

Festiwalowi 

„Miesiac Fot
ografii w Kr

akowie 2007”

pr
oj
. 
K.
 G

o
d
y
ń-
Sk

o
c
z
yl
as


