
*Módní 

fotografie 



*Módní fotografie se v průběhu doby stala velmi 

prestižní záležitostí a důležitou součástí 

fotografického umění 

*Zdaleka už neslouží pouze k prodeji šatů 

*Je médiem pro fotografy - umělce  



*Za vznik módní fotografie lze pokládat sérii snímků od Pierra 

– Louise Piersona, který zachytil Virginii Oldoni (italskou 

hraběnku de Castiglione na dvoře Napoleona III.) 

*Fotografie byly vydány v knize a vynesly tak šlechtičnu mezi 

první modelky v historii 

*Módní fotografie se začala dramaticky vyvíjet se vznikem 

ilustrovaných magazínů.  

*Prvotním úkolem bylo oživit časopisy a nalákat čtenáře. 



*Studia dostala za úkol zachytit tehdejší módu 

*Styl byl fotograficky nudný 

*Modelky pózovaly stejně 

*Záběry byly limitovány možnostmi studia 

*Fotografové byly technicky omezeni 

*Při focení se používaly malované kulisy a jiné 

rekvizity, které se používají i dnes 



*r.1909 přebírá vedení magazínu Vogue američan Condé Nast 

*lidé šílí po dokonalých fotografiích 

*Ženy chtějí vypadat jako dámy z titulních obálek časopisů 

*Vogue hraje důležitou roli při formování průmyslu módní 

fotografie 

*Konkurentem Vogue byl Harpeŕ s Bazaar 

*Vedení časopisu velmi rychle pochopilo budoucnost v módní 

fotografii a začalo najímat profesionální fotografy 

 



*Dámy z vyšší společnosti a herečky byly 

nahrazeny modelkami 

*Módní fotografie se transformuje do 

umělecké formy 



*20. léta 

*Doba Luise Amstronga a charlestonu 

*Sukně se zkracují nad kolena 

*Šijí se šaty s ramínky 

*Nosí se sportovní oblečení 

*Hitem se stávají krátké šortky, s tílkem a páskem 

*Účesem vládne mikádo 

*Herci se stávají idoly a celebritami ( Charles 

Spencer Chaplin, Harold Clayton Loyd, Buster 

Keaton – populární herci němého filmu) 

 



*Mezi slavné herečky patřila Mary Louis Brooks, která se 

věnovala i modelingu 

*Proslavil ji krátký střih vlasů 

*Švédka Greta Garbo se proslavila jako modelka v krátkých 

reklamách 

*Lilian Diana Gish – lhala o svém věku 

*Coleen Moor – herečka, modelka 

*Pola Negri – polská femme fatale 

*Rudolph Valentino – snoubenec Poli Negri mužský sex-symbol 

*Způsobil masovou histerii, když v  31 letech zemřel na zánět 

slepého střeva a žaludeční vředy 

 

 



*Coco Chanel – se svým jednoduchým a moderním přístupem 

stala největší módní návrhářkou století a její parfém Chanel 

č.5 provoněl celý svět 

*Byla spojována s image Flapper 

*Mladé sebevědomé ženy, nosily výrazný make-up, pily alkohol 

na veřejnosti, hovořily otevřeně o sexu, kouřily, šňupaly 

kokain, řídily auta, vytvořily si svůj vlastní slang, vysmívaly se 

sociálním a sexuálním normám 



*Adolf de Meyer            

1868-1946 

*Narodil se v Paříži německému otci a skotské 

matce 

*1883 vstoupil do Královské fotografické 

společnosti 

*Od r. 1899 sám sebe tituluje baron Adolf de 

Meyer 

*Bere si za ženu Olgu Caracoiolo, jejímž 

komotrem byl Edward VII.  



*Sňatek z rozumu, byl homosexuál a jeho žena bisexuální – 

uspokojení nacházel ve fotografování 

*Módní fotografie vycházely z piktorialismu 

*Meyer se našel v tomto stylu a jeho fotografie připomínají 

barokní portrétní malby 

*Dělal záběry v přirozeném prostředí 

*Modelky a modelové jsou uvolnění 

*Používal techniku zadního světla a jemné zaostření objektivu 

– Soft fokus 



*Snímky byly statické a naturalistické 

*Pro dotvoření atmosféry užívá lesknoucí se 

odrazy šperků a dalších rekvizit 

*Používá pravidlo třetin 

*Fotograf Vogue a Harpeŕ s Bazaar 











*Martin Munkácsi           

1896-1963 

*Maďar 

*Redaktor a fotoreportér sportovních událostí 

*Pro židovský původ odjíždí do NY kde pracuje 

pro Harpeŕ s Bazaar 

*Přichází s revolučním nápadem opustit ateliéry 

a vyjít ven, na farmy, pole, letiště, pláže 

*Je první, který ilustruje svými akty články v 

magazínech 



*Portrétuje: Katharin Hepburn, Leslie Howarda, 

Jeana Harlowa, Joan Crawford, Louise 

Amstronga, Freda Astaira 





*George Hoyningen-

Huene   1900-1968 

*Většinu svých snímků vytvořil ve 20. letech a 

na konci II. sv. války 

*Narodil se v aristokratické rodině v Petrohradě 

*Otec šlechtického původu a matka dcera 

amerického ministra  

*Dvě sestry – módní návrhářky 

*Během ruské revoluce odešel do Londýna a 

později do Paříže 



*1925 vede fotografii ve francouzském Vogue 

*Homosexuál, udržoval milostný poměr se svým modelem 

Horstem 

*V NY pracoval pro Harpeŕ s Bazaar 

*Jeho práce ovlivněna surrealismem a architektonickými 

prvky řeckého klasicismu 

*Věnoval se také portrétní foto 

*Zachytil řadu hvězd Hollywodu 

*Významný snímek : žena a muž v plavkách u moře ( snímán v 

ateliéru-příklad svícení) 











*Louise Dahl – Wolfe        

1895-1989 

*Narodila se norským rodičům v Americe, kde 

později i žila 

*Fotila zejména na lokacích 

*Práce z jejího cestování jsou známé jako => 

přírodní módní fotografie 

*Provdána za Meyera Wolfa, který navrhoval 

všechny její scény 

*Zabývala se hlavně portrétem 



*Objevila Lauren Bacall – později slavná herečka a modelka 

*1937 pracuje s barevnou fotografií 

*Mnoho jejích snímků zaměřeno na módní plavky 50.let 

*Snímky mají uvolněnou atmosféru a objevují se na nich 

vysoké štíhlé modelky 

*Charakteristickým prvkem jejích snímků je rozdělení na 

vertikální a horizontální třetiny 

*Snaží se o realistický pohled 





Lauren Bacall  














