
Tekst kuratorski do działu: Sport 

W Republice Weimarskiej, która doświadczyła wielu przemian i perturbacji, sport był 

znaczącym elementem życia, a kluby sportowe odgrywały doniosłą rolę w życiu 

społecznym. Grę w piłkę ręczną, jazdę na rowerze i boks, a później także grę w piłkę 

nożną uznawano za aktywności odpowiednie dla klasy robotniczej, podczas gdy 

burżuazja preferowała narciarstwo, tenis, polo i jazdę konną. Zmiana pozycji 

społecznej kobiet umożliwiła im aktywną obecność w życiu sportowym, również w 

obszarze zawodowym. Zmieniające się rządy Republiki Weimarskiej wykorzystywały 

symboliczną siłę sportu. Masowe wydarzenia sportowe stawały się manifestacją 

jedności narodowej. 

Społeczeństwo powszechnie interesowało się doniesieniami medialnymi na temat 

sportu. Obok radiowych transmisji z meczów piłkarskich dużą popularnością cieszyły 

się publikowane w gazetach i czasopismach fotografie utrwalające ruch, ukazujące 

ujęcia z dołu, rozmyte kontury i ostre cięcia. Zdjęcia te upowszechniały sportowe 

osiągnięcia uczestników zawodów lekkoatletycznych, kierowców rajdowych i 

pionierów lotnictwa.  
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Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 29 centymetrów; wysokość – 23 centymetry 

Słoneczny dzień. Boisko piłkarskie. Bramkarz pręży się w skoku do pędzącej piłki. W 

głębi, na szczelnie wypełnionych trybunach siedzą kibice. 

Bramkarz to szczupły dwudziestoparolatek. Wyciąga ręce w stronę piłki. Jego 

wysportowana sylwetka zawisła tuż nad ziemią, w niemal poziomej pozycji. Ciemne 

włosy bramkarza podwiewa do góry pęd powietrza. Na twarzy maluje się skupienie i 



wysiłek. Sportowiec ubrany jest w bluzę z białymi, długimi rękawami. W części 

okrywającej tułów bluza jest ciemna. Bramkarz nosi białe krótkie spodnie i ciemne 

getry osłaniające łydki. Na stopach – buty z korkami na podeszwie.  

Skórzana piłka leci kilka centymetrów nad powierzchnią ziemistego boiska. Mija 

bramkarza w niewielkiej odległości.   

Prezentowana fotografia to przykład wyjątkowej umiejętności uchwycenia ruchu. 
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