
Módní fotografie 

60. – 70. léta 



• Stala se synonymem pro vše pokrokové, vzrušující, 
radikální 

• Mladí lidé se bouří proti kontroverzním normám 

• Volají po osvobození společnosti, zpochybňují moc a 
vládu, požadují více práv pro ženy a menšiny 

• Dochází k sexuální revoluci – to vše má na svědomí 
hnutí HIPPIES, KVĚTINOVÉ DĚTI=> vytvořily vlastní 
komunity, prosluly kouřením marihuany, užívaly LSD, 
aby prozkoumaly alternativní stavy vědomí a 
poslouchaly psychedelickou hudbu 

• Scházejí se na festivalech SUMMER OF LOWE, 
WODSTOCK 

 



• Popularitu získávají skupiny: Deep Purple, 
Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Bee Gees, 
The Jackson 5 

• Z jednotlivých muzikantů je oblíbený: Bob Dylan, 
Bob Marley, Stevie Wonder nebo Elton John 

• Vznikají filmy: Růžový Panter, Snídaně u Tifanyho, 
Psycho, Ptáci, Mary Poppins, Doktor Živago, Kniha 
Džunglí, Bonnie a Clyde, Rosemary má děťátko, 
Horečka sobotní noci, Star Wars, Kmotr, Planeta 
opic     



• Prosazují se režiséři: Federico Fellini, Ingmar 
Bergman, Wody Elen 

• Září herecké hvězdy: Brigitte Bardot, Sofia Loren, 
Marcello Mastroianni, Jane Fonda, Jean-Paul 
Belmondo 

• Hlavním uměleckým stylem je POP-ART, 
kterému velí Andy Warhol a postmodernismus 

• Byla vynalezena halogenová lampa, kazety, 
počítačová myš, diskety, mikroprocesor, laserová 
tiskárna, videohry, magnetická resonance, první 
předchůdci mobilu, walkman, domácí 
videopřehrávač  



• Za přelomový je rok 1961- Juri Gagarin se jako 
první ocitl ve vesmíru 

• Začínají se používat antikoncepční pilulky 

• V NY se staví „DVOJČATA“ The world trade 
Center 

• Rok 1967 – byla uskutečněna první 
transplantace srdce 

• Rok 1969 – vznikl Arpanet – předchůdce 
dnešního internetu, Neil Armstrong s 
kosmickou lodí Apollo, jako první přistál na 
měsíci 



• Rozvíjí se feminismus což vede k tomu, že se 
začínají objevovat i v politice 

• 1997- první prezidentka Izabel Martinéz de 
Peron – vládla dva roky v Argentině 



Móda  

• Styl oblékání byl silně ovlivněn sociálními změnami 
• Dříve se oblečení dělilo na formální a neformální a 

rozlišoval se mužský a ženský styl 
• V této době se rozdíly navzájem střetly 
• Nosí se všechno a vzniká tzv. UNISEXOVÉ OBLEČENÍ 

např. jeansy 
• Čím barevnější tím lepší 
• Většina oblečení velmi přiléhavá 
• Šok způsobily minisukně 
• Ženy dávaly na obdiv své tělo, trendy se stalo 

vlastnoruční zdobení oděvu 



• Všude se objevují symboly květin a míru 
• Ženy i muži nosí dlouhé vlasy, muži dlouhé vousy 

 
• Módní ikonou je TWIGY( Lesley Hornby), anglická 

modelka, herečka a zpěvačka, považovaná za 
jednu z nejslavnějších supermodelek všech dob 

• V r. 2005 členka americké poroty reality show 
„Next pop model“ 

• V témže roce se vrací do modelingu a stává se 
tváří Mark a Spencer 

• Byla často kritizována za její velmi štíhlou postavu 
(41 kg), což ovlivnilo řadu jejích fanynek 



Jeanloup Sieff                  1933-2000 

• Narodil se v Paříži rodičům polského původu 

• Zájem o fotografii projevil ve 14 letech 

• 1953 navštěvuje fotografickou školu Vaugirard v 
Paříži, později přestupuje na školu Vevey ve 
Švýcarsku 

• 1954 zahájil kariéru jako nezávislý fotograf, 
novinář 

• 1956 se začal věnovat módní fotografii 

• 1958 se stal členem skupiny Magnum 



• Hodně cestoval – Itálie, Řecko, Polsko, Turecko 

• Usadil se v NY, kde se stal populární, věnoval 
se módní umělecké fotografii a portrétu 

• Pracoval pro Vogue, Harpers´Baazar, Esquire, 
Glamour 

• Fotografoval: Alfreda Hitchcocka, Jacquesa-
Henri Lartique, Yves Sant-Laurenta 

• Na jeho snímcích se často objevují tanečnice a 
akty 



Jeanloup Sieff, Vogue, Catherine Deneuve, Paris, 1969 













David Bailey                               1938 

• Narozen v Anglii 

• Za války byl jeho dům vybombardován-trpěl 
depresemi 

• Studia mu nešla, školu opustil v 15 letech 

• Stal se redakčním poslíčkem pro Yorkshire Post 

• 1957 nastoupil do vojenské služby v Singapuru, o 
rok později demobilizován 

• Rozhodl se stát fotografem, stal se asistentem ve 
studiu Johna Frenche 



• 1960 uzavřel smlouvu s Vogue, nabíral si i 
externí práci, věnoval se i režii 

• Ztvárnil několik televizních reklam a 
dokumentů (nejslavnější foto: Brian Jones, 
člen skupiny Rolling Stones, zachycený pod 
vlivem drog) 

• Spolupracoval s Oasis, boxerem Naseem 
Hamedem, modelkou Naomi Campbell 

• Film „Zvětšenina“ z r. 1966 odráží zvyky 
fotografů v Londýně částečně i o životě Baileye 















Oliviero Toscani                 1942 

• Ital  
• Kontroverzní fotograf značky BENETON (od r. 1982-

2000) 
• Většina jeho fotografií otřásla veřejností (muž umírající 

na aids) 
• Šokoval třemi totožnými srdci s nápisy WHITE, BLACK, 

YELLOW  
• Objevují se témata války, náboženství a dokonce i 

trestu smrti 
• Na poč. 90. let se podílel na založení časopisu COLORS, 

který také patří k Benetonu 



• r. 2005 pět let po odstoupení z Benetonu kvůli 
sporům, vyvolal opět polemiku svými snímky 
pro reklamní kampaň na oblečení značky 

   „ RA-RE“ 

    Snažil se vstoupit do politiky, jeho kampaň   

    skončila fiaskem 





















Patrik Demarchelier             1943 

• Narodil se v Paříži 

• K fotografování ho inspiruje dárek – fotoaparát 
Kodak od nevlastního otce 

• Začal fotografováním svých kamarádů a svateb 

• Kromě focení si osvojil různé techniky i 
fotografickou retuš negativů 

• 1975 odjíždí do NY, kde se ze začátku živí jako 
fotograf na volné noze, začal tíhnout k módní 
fotografii 



• Svou prací na sebe upoutal pozornost magazínů 
Elle, Marie Claire, Zoons 

• Demarchelier se vypracoval a začal pracovat pro 
Vogue, Harpers´Bazaar (12 let) 

• Fotografoval celou řadu kampaní pro Dior, Louis 
Vuitton, Celine, Chanel, Yves Saint Laurent, 
Calvin Klein a další. 

• Vytvořil mnoho titulek pro Rolling Stones, 
Glamour, Life, Newsweek, Elle a Mademoiselle 

• Značky pyšnící se jeho prací: Giorgio Armani, 
Versace, Ĺ oreál, Elizabeth Arden, Revlon, 
Lancöme 

• 2005 a 2008 uzavřel smlouvu na kalendář Pirelli 













Vogue Germany March 2017 Jean Campbell 





Peter Lindbergh                      1944 

• Německého původu 
• Studoval malbu na VŠ, ale 1971 se začal věnovat 

převážně reklamní fotografii 
• Jeho raná tvorba je hlavně černobílá (v 

současnosti tvoří asi 60 %) 
• Po r. 1978 se odstěhoval do Paříže, kde se 

soustředil na High – Fashion 
• Fotí osobnosti jako: Naomi Campbell, Linda 

Evangelista, Cindy Craford, Nastasja Kinski, 
Sharon Stone, Brad Pitt, Uma Thurman, John 
Malkovich, Madona, Tina Turner, John Travolta 



• Fotografoval reklamní kampaň předních módních 
návrhářů: G. Armaniho, Prada, Donna Karan, Calvina 
Klaina, Jila Sandera, Hugo Bosse 

• Publikuje v časopisech Vogue, Bazaar, Rolling Stones, 
Vaniti Fair, Stern 

• Fotografoval reklamu na parfém: Céline Dijon, Maria 
Carey 

• Je považován za největšího módního fotografa – 
vytvořil fenomén supermodelky 90. let 

• 1996 vydal první knihu TEN WOMEN ( 10 
supermodelek tehdejší doby –černobíle) 

• 1996 kalendář Pirelli 
• 1995 a 1997 získal cenu International  Faschion Awards 

za nejlepšího fotografa 
• 2002 kalendář Pirelli  












