
Historie módní 
fotografie 

40. a 50. léta 



• Tyto roky jsou poznamenány II.sv. válkou 

• Společnosti trvalo delší dobu než se znovu 
postavila na nohy 

• Americká ekonomika vzkvétala 

• Rozvoj technologií přinesl první počítače 

• Do většiny rodin se dostává televizor, který 
nahrazuje rozhlas 

• Byla vynalezena mikrovlná trouba, ve stejné 
době vznikly kreditní karty, video, na trh byla 
uvedena panenka Barbie a Ken 



• Ve filmu dochází k obrození, tématika byla 
převážně válečná 

• Únik od reality nabízí společnost Walt Disney 

• Vznikají filmy: Pinocchio, Dumbo, Bambi,  

• Proslavují se herci: Marlon Brando, James 
Dean, Ava Gardner, Grace Kelly, Paul 
Newman 

• V hudbě se prosazuje rokenroll v čele s 
Elvisem Presleyem 

• Ve Francii šansoniérka Edith Piaf 



• Móda: v účesu byly módní měkké vlnité vlasy, 
spíše kratších střihů, stažené obvykle dozadu 

• Doplňky: šátky, šifonové šály, boa, barety, 
turbany 



Norman Parkinson             1913-1990 

• Rodným jménem Ronald William Parkinson 
Smith 

• Narozen v Londýně 

• Studoval na Westminsterské škole 

• r.1931 začal jako profesní fotograf – soudní 

• r.1934 si zakládá vlastní atelier 

• V letech 1935-1940 pracoval pro Harperś 
Bazaar 

 



• Během II.sv. války sloužil jako průzkumný fotograf 
pro Royal Air Force ve Francii 

• Jeho práce pod vedením Martina Munkcsiho v 
rámci magazínu Harperś Bazaar, je pokládána za 
revoluční nejen pro britskou, ale i pro světovou 
fotografii 40. let 

• Fotografie v plenéru: snímky jsou dynamické 

• Charakteristickým rysem jeho tvorby je humor 

• Velký exhibicionista, na většině fotografií pózoval 
se svými  modelkami  

• 1947 se s jednou z nich oženil 



• 1945-1960 zaměstnán jako portrétní a módní 
fotograf Vogue 

• 1960-1964 pracoval jako přidružený fotograf 
časopisu Qveen 

• Od r.1964 až do své smrti působil po boku 
herečky a modelky Wendy Rogerson jako 
nezávislý fotograf 

















Irving Penn                      1917-2009 

• Američan 
• Studoval u Alexeje Brodovitche v Penssilvánii na 

universitě umění, kterou absolvoval 1938 
• Zpočátku se věnoval malování, realizovat se začal 

až fotografováním 
• Po II.sv. válce představil společnosti ženský půvab 

v podobě uhlazených a elegantních fotografií 
• 1950 se oženil se svojí oblíbenou modelkou Lisou 

Fonssagrives 
• Pracoval pro Vogue 



• 1953 vlastní studio 
• Modely staví proti šedému nebo bílému pozadí, 

dovedl vnést do svých portrétů smysl pro 
dramatičnost a sebevyjádření 

• K zábleskovému nasvícení si dopomáhal denním 
světlem z oken 

• Charakteristická je: srozumitelnost, kompozice, 
pečlivé uspořádání objektů nebo lidí, grafická 
dokonalost, forma a využití světla  

• Vytvořil sérii aktů- různých typů, od hubených po 
tlusté, nikdy je nepublikoval až r.1980 

• Vydal celou řadu knih – fotografických 
dokumentárních, pracovních metod 













Lillian Bassman             1917-2012 

• Židovského původu 

• Rodiče emigrovali do USA do NY a usadili se v 
Brooklynu 

• Studovala střední textilní školu na 
Manhattanu, kde potkala svou osudovou lásku 
za kterou se provdala, vzala si fotografa 
Himmela (1935) 



• Od r.1940-1960 pracovala jako módní 
fotografka pro Junior Bazaar a později 
Harper´s Bazaar, kde podporovala kariéry 
fotografů Richarda Avedona, Roberta Franka, 
Louise Faurera a Arnolda Newmana 

• Pod vedením Alexeje Brodovitcche začala fotit 
hlavně černobíle 

• Její práce byly zveřejňovány v Harper´s v 
letech 1950-1965 

• Během 70. let projevila zájem o čistou formu , 
která nebyla v módě žádána 



• Začala pracovat na vlastních projektech a 
módu opustila  

• V 90. letech začaly být její snímky zpětně 
oceňovány  

• Ovlivněna digitální technologií, inovovala svou 
práci, vzniklo mnoho abstraktních barevných 
fotografií 

• Charakteristické znaky: vysoké kontrasty mezi 
světlem a tmou, zrnitost, geometrické 
kompozice a nezvyklé úhly záběru 















Helmut Newton               1920-2004 

• Narozen v Berlíně německému otci a americké 
matce 

• O fotografii se začal zajímat už ve 12 letech 

• První fotoaparát Agfa box Tengor 

• Proslavil se exotickými módními fotografiemi 

• Nastoupil jako učedník ke známé berlínské 
fotografce Else Simonové 

• Židovský původ a „Křišťálová noc“ donutila 
Helmutovu rodinu opustit Německo 



• Sám se vydává do Číny, kde našel uplatnění 
jako redaktor malajských novin New Straits 
Time, nedařilo se mu, byl propuštěn 

• Dále se pokouší živit jako portrétní fotograf 

• Válka hrozí i v Singapuru, židé jsou internováni 
do tábora v Austrálii – po 2 letech propuštěn 

• 1946 si změnil jméno z Newstatdler na 
Newton 

• 1948 se oženil s herečkou June Browne, která 
šla v jeho stopách, stala se fotografkou  a 
změnila si jméno na Alice Springs 



• Brzy se prosadil – fotí pro australský, 
londýnský, pařížský Vogue 

• Fotil provokativní erotické snímky se 
sadomasochistickým nebo fetišistickým 
podtextem 

• 1965 dostal nabídku od NY Vogue – musel se 
přizpůsobit americkému stylu, který byl 
střídmější 

• Příliš práce a nezdravý životní styl vede k 
mrtvici 



• zdravotní problémy ovlivnily jeho tvorbu, vzniklo 
mnoho snímků se sexuální tématikou – modely 
působily rázně, agresivně, odvážně 

• V jeho tvorbě se objevuje nový pojem 
PORNOGRAFICKÁ ELEGANCE 

• 1981 získal monacké občanství 
• Pracoval pro Elle, Marie Claire, Queen Nova, 

Playboy, Stern 
• 1999 vyšla monografie Helmuta Newtona – 

kniha Sumo, váží 30 kg, obsahuje 480 str. a 400 
fotografií 

• Zahynul ve věku 83 let při autohavárii 



ALICE SPRINGS 















Richard Avedon              1923-2004 

• Narozen v NY v rusko-židovské rodině 

• Vystudoval Columbijskou universitu 

• 1942 začíná fotit členy posádky obchodní flotily 

• 1944 pracuje jako reklamní fotograf obchodního 
domu 

• Podporován Alexandrem Brodovitcchem 

• 1944 se oženil s modelkou Dorcas Nowell, později 
známou jako Doe Avedon  



• 1946 vlastní atelier a pracuje pro Vogue, Life  

• V Harper´s Bazaar jej z obav konkurence 
jmenovali hlavním fotografem 

• Požadoval od modelek, aby daly průchod 
emocím, smíchu, pláči pokud to tak sami cítí 

• 1966 odchází k Vogue, opět jmenován hlavním 
fotografem, tvoří většinu titulních stran v letech 
1973-1988 

• Kromě módy fotí pacienty psychiatrických 
léčeben, představitele hnutí za občanská práva 
r.1963, demonstranty z vietnamské války, pád 
„Berlínské zdi“ 



• Vytvořil dvě slavné série portrétů: skupiny 
Beatles, Elektric Light Orchestra 

• Jeho můzou 50-60. let se stala Audrey 
Hepburn 

• Jeho snímky byly velkoformátové a 
minimalistické 

• Portrétovaní hleděli přímo do objektivu, 
snímáni ze předu a umístěni na čistém pozadí 

• Osočen z bezcitnosti- vytvořil sérii snímků otce 
umírajícího na rakovinu 

• Avedon zemřel na krvácení do mozku 

 




















