
Počátky 

 r.1880-1897 byly poprvé zveřejněny novinové 
články s fotografiemi

 Na přelomu 19. a 20.stol. umožnil rozvoj 
fotomomentky rozšíření příručních fotoaparátů, 
umožňujících fotit bez stativu
Významné události se fotily už od vynálezu 
daguerrotypie 1839

 Tiskařský lis však byl schopen produkovat 
ilustrace v tištěné podobě až teprve po vynálezu 
grafické techniky – rytiny, a teprve pak umožnil 
publikovat jednodušeji ve větší míře i fotografii



 Reprodukce se podobaly primitivním daguerrotypiím

 Do té doby se snímky nejčastěji překreslovaly a 
prezentovaly ve formě xylografií



První události

 1842 – Hermann Biow, Carl Ferdinand 
Stelzner: první soubor reportáží – velký požár 
Hamburku a jeho následky (daguerrotypie)

 1850 – Alois Löcherer v Mnichově : zaznamenal 
vztyčení monumentální sochy Bavarie



Hermann Biow, Carl Ferdinand Stelzner: první soubor reportáží – velký 
požár Hamburku a jeho následky (daguerrotypie)



1850 – Alois Löcherer v Mnichově : 
zaznamenal vztyčení monumentální sochy 
Bavarie



Dokumentace světových výstav

 Dokumentovali se zejména pavilony, významní hosté

1) světová výstava v Londýně 1851 – poprvé  

představeny stereografie

2) světová výstava v Paříži



Válečné události

 První válečnou událostí (zprávy telegrafem) byla 
Krymská válka 1853-1856

 Reportér William Howard Russell z The Times
Vysloužil si označení „válečný zpravodaj“

 Další zpravodajci: 
Carol Szathmari, 
William Simson, 
Roger Fenton, 
James Robertson , 
Felice Beato 



 Jejich obrázky byly otiskovány jako rytiny, protože 
tisk polotónových fotografií byl drahý

 Díky jejich zprávám v tisku se rozšířila povědomost o 
nekompetentním vedení války

 Claude-Marie Ferrier (francouz): dokumentarista 
událostí

 1856 – záběry povodně na Loiře
 1859 – doprovázel císaře Napoleona III. V době jeho 

tažení do Itálie  



Great Exhibition 1851, photo
Claude Marie Ferrier

Ferrier & Soulier: Most svatého 
Josefa, Valencie, asi 1860-1870



 Christian Friedrich Brandt, Charles Junod: 
1864 – Dánsko-pruská válka – snímky na stereoformát

 Carl Friedrich  Mylius :
1870-1871 Německo-francouzský konflikt

 Mathew Brady:
1861-1865 americká občanská válka „Sever proti jihu“  

-
chtěl fotit na bojišti, vytvořil několik týmů, kteří  
cestovaly pojízdnými laboratořemi na různých frontách.
Zaměstnával Alexandra Gardnera, který se později  
osamostatnil.  



Brandt, Christian Friedrich: 
German-Danish War 1864



Mathew Brady



Gardner

 Fotografoval většinou po skončení bitev

 Nevyhýbal se detailním záběrům na mrtvé

(později se ukázalo, že zřejmě s postavami hýbal) 

vytvářel vlastní verzi reality

Velmi známé jsou Gardnerovy reportážní snímky  z     

pohřbu Abrahama Lincolna a seriál z popravy 

atentátníků

Poprvé bylo použito v reportáži střídání celkových 
záběrů a detailů v delším časovém úseku



Pohřeb Abrahama Lincolna 



Poprava  atentátníků



Timothy H. O´Sullivan

 Kromě informativnosti dbal na kompozici

 Nekonvenčně využíval pohybové neostrosti, tam kde 
mohl zvýraznit dramatičnost situace



 Sklizeň smrti (1863), mrtví vojáci po bitvě u Gettysburgu v Pensylvánii



Půltónový tisk

 Na poč.19.stol. navrhl použití procesu „ fotografického 
síta (rastru) nebo závoje“ William Fox Talbot, v 
souvislosti s fotografickým procesem hlubotisku

 1897 bylo možné reprodukovat polotónové fotografie na 
tiskových rotačkách

 1921 vynález telefotografie umožnil přenášet snímky 
pomocí telegrafu nebo telefonu stejně rychle jako 
zpravodajské novinky

 1925 rozvoj fotožurnalismu umožnil příchod pohotového 
reportážního 35mm fotoaparátu Leica a první bleskové 
žárovky (1927,1930)



Moderní fotožurnalistika

 Ve Francii – Jacques Henri Lartigue, André 
Kertész, Brassaï

 V Německu – Erich Salomon, Felix H. Man, 
Wolfgang Weber, Alfred Eisenstaedt, Martin 
Munkácsi

 V USA – Lisette Modelová, Lewis Hine, Weegee

 V Rusku – Max Alpert, Alexandr Rodčenko, Arkadij 
Šajchet, kteří se stali po r.1917 nástrojem 
programové, centrálně řízené  a didakticky zaměřené 
propagandy



 Anglie – Herbert Ponting, fotograf a cestovatel. 
Dokumentoval výpravu polárníka Roberta Falcona
Scotta na Antatktidu 1912 - expedice Terra Nova



Fotografie jako zbraň moci

 Novinářská fotografie 20. a 30. let 20. stol. je také označována 
sociální fotografie. 

 Fotografie se stala pro totalitní režimy (komunismus, 
fašismus) zbraní moci a propagandy.

 Přerušil se vývoj umění, umělecké experimenty byly nevítané 
a svobodný projev prakticky znemožněn.

 Představitelé nových směrů opouštěli zemi
 Totalitní režimy klamaly pomocí fotografie důvěru veřejnosti.
 Od r. 1933 dostali v Německu nacisté veškerý tisk a 

novinářskou fotografii pod kontrolu a začali ji systematicky 
zneužívat.

 Byly vytvořena seznamy nepohodlných fotografů, se zvláštním 
zaměřením na Židy a cizince.



 Mezi pronásledované patřili: Alfred Eisenstaedt, 
Erich Salomon, Felix H. Man, Martin 
Munkácsi, Robert Capa

 V Českých zemích působili: Lubomír Linhart, 
Karel Teige, Rudolf Kohn, Karel Kašpařík, Oldřich 
Straka

 Pořádali se výstavy sociální fotografie: 

 1927-1928  Josef Sudek dokumentoval dostavbu 
katedrály sv. Víta 



 Na Slovensku: působila Irena Bühová

 V Anglii: Bill Brandt

 V Německu: August Sander

 V USA: zahájila kampaň agentura Farm Security
Administration, do jejíhož programu se zapojili –
Dorothea Langeová, Walker Evans, Ben Shan

 V tomto období se začala formovat dokumentární 
fotografie – hlavním rysem byl důraz na 
realismus, snaha bez příkras zaznamenat věci 
takové jaké jsou.



 Spoluprožití bídy a utrpení

 Jasný morální postoj 

 Se vstupem USA do druhé světové války 
nastala změna – ve válce musela propaganda 
ukazovat, jak jsou Spojené státy silné, a ne jaké mají 
potíže.

 V r.1948 FSA zanikla, došlo k pokusům pořízené 
dokumenty zničit, aby nemohly být zneužity  pro 
komunistickou propagandu.



Zlatý věk fotografie

 Nastal v letech 1930-1950 některé časopisy a magazíny 
stavěly svou prestiž na tištěné fotografii. 

 Hlubotisk umožňoval nápaditě členit plochu dvojstránek 
a sazbu s fotografiemi uspořádat do netradičních 
kompozic.

 V roce 1947 byly založena skupina Magnum Photos, 
která existuje do dnes ( zakladatelé – Robert Capa, Henri
Cartier- Bresson, David Seymour, George Rodger)

 Reakce na druhou světovou válku
 Fotografický styl tohoto období je označován jako 

humanistická  fotožurnalistika



 Fotografové dodávali snímky do magazínů Life, 
Look, Du, Time

 V tomto období se pozornost médií přesunula na 
válku v Indočíně (1946-1954)

 Donald McCullin, Jones Griffiths, Tim Page

 Od druhé pol. 60.let 20.stol. humanismus, který byl 
naladěn optimisticky z fotografie ustoupil pod vlivem 
dalších válek a konfliktů. Vietnamská válka otřásla 
celým světem-foto zvěcněla, zdrsněla, zestřízlivěla.



Váleční fotografové

 Donald McCullin
 Phillip Jones Griffiths
 James Nachtwey
 Dith Pran – reportáže z kambodžského hl. města kdy se 

vlády ujali Rudí Khmérové. Později pracoval v New York 
Times

 Lee Friedlander
 Garry Winogrand
 Nan Goldinová
 Nobujoši Araki, členové skupiny Magnum Photos
 Charles Harbutt, Martin Parr, Alex Webb



 Na počátku 70.let se fotografové Joel Meyerowitz, 
William Eggleston a Stephen Shore jako první začali 
používat barevný materiál nejen v reportážních, ale 
zároveň také ve výtvarných fotografiích.

 Eggleston jako první v historii vystavoval barevné 
foto v Muzeu moderního umění MoMA v New Yorku

 Joel Meyerowitz vydal fotoarchiv záběrů útoků z 
11.9.2001 na World Trade Center


