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• Toto období bylo silně ovlivněno světovou 
hospodářskou krizí, která měla dopad na celou 
společnost, přesto přinesla řadu zázraků 

• Film – zažíval zlatou dobu – z klasických filmů 
(asi 50) byl zlomový celobarevný zvukový film 
Song Of The Flame od Warner Brothers 

• Vznikl nový žánr – HOROR (Drákula, 
Frankenstein, Mumie, King Kong) 



• Zároveň se zrodili i superhrdinové 
• Trhákem je Superman 
• Dominantním masovým médiem se stal ROZHLAS 
• Konají se první komerční lety 
• Byla zkonstruována parní lokomotiva A4 Pacific, která 

byla nejrychlejší na světě 
• Byl postaven Empire State Building (nejvyšší budova 

světa) 
• Byl vyvinut barevný film Kodachrome od firmy Kodak 
• Hlavním uměleckým směrem je sociální realismus, 

který se stal důležitý hlavně v USA 
• V Evropě vládne surrealismus, pozdní kubismus, 

expresionismus 



• Populární Jazz vystřídal Swing 
• Do popředí módy se prosadila návrhářka Elsa 

Schiaparelli a zastínila Coco Chanel 
• Chlapecký vzhled nahrazuje ženská elegance 
• Uplatňují se ženské křivky, vlny ve vlasech, 

elegantní účesy a dámské klobouky, make-up je 
jemnější 

• Módní je opalování 
• Luxusní večerní róby zdobí hluboké výstřihy, flitry 

a skleněné korálky 
• Módní ikony- Bette Davis, Josephine Baker, 

Katharina Hepburn 



Erwin Blumenfeld           1897-1969 

• Německého původu 

• Původně obchodník s kabelkami 

• Žil kočovným způsobem a poznal mnoho kultur 

• Jeho domovem se stalo Holandsko, Francie a 
Amerika 

• Kromě fotografováním trávil čas vytvářením koláží 

• Většinu svých snímků vytvořil mezi 30. a 60. lety 

• V r. 1936 se v Paříži slibně rozvíjí jeho kariéra 



• Během II.sv. války se kvůli židovskému původu 
dostal do koncentračního tábora, odkud se mu 
podařilo v r. 1941 utéct do USA 

• Tvoří převážně černobíle, pro komerci barevně 

• Používal solarizaci, vícenásobnou expozici a 
vrstvení snímků 

• V barevné fotografii vycházel ze znalostí 
klasické a moderní malby 

• Fotil pro reklamu: Helena Rubinstein, Ford 
Motors Co.  

 













Cecil Beaton                      1904-1980 

• anglický módní a portrétní fotograf 
• scénograf a kostýmní výtvarník.  
• trojnásobný držitel ocenění Oscar 
• dvě ocenění za film My Fair Lady, za celkové výtvarné řešení a 

kostýmy 
• čtyřnásobný držitel prestižní divadelní ceny Tony 
• Nejdříve začínal portrétovat své sestry pod dohledem své chůvy, 

která sama byla amatérská fotografka 
• Zajímal se o komponovanou fotografii barona Adolph de Mayera a 

Edwarda Steichena 
• Ve svých snímcích nekladl důraz ani tak na portrétovaného nebo na 

to co měl na sobě, ale spíše na atmosféru a celkový dojem celé 
scény.  
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• Pracoval pro Vogue a pro  Harper's Bazaar.  

• V Hollywoodu třicátých let měl možnost 
portrétovat celou řadu filmových hvězd 

• v roce 1937 jako dvorní fotograf portrétoval 
královskou rodinu a během druhé světové 
války pracoval jako válečný fotoreportér pro 
Britské ministerstvo informací 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vogue
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• V roce 1972 byl pasován na rytíře.  

• O dva roky později jej postihla mozková mrtvice, po 
které trvale ochrnul na pravé straně těla.  

• I když se naučil psát a kreslit levou rukou a měl 
upravenou kameru, stal se kvůli tomu frustrovaný.  

• V důsledku mrtvice se začal starat o finanční zajištění 
ve stáří. V roce 1976 vstoupil do jednání s Philippe 
Garnerem, expertem na prodej fotografií Sotheby's.  

• Do aukční síně Garner získal Beatonův archiv s 
výjimkou všech portrétů královské rodiny a pěti desítek 
tisků Vogue v Londýně, Paříži a New Yorku.  

• První z pěti aukcí se konala v roce 1977, poslední v roce 
1980.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sotheby%27s
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