
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Blask i niedola 

Trudy życia w Republice Weimarskiej miały wiele przyczyn. Po pierwszej wojnie 

światowej w Niemczech mieszkało kilka milionów ludzi, którzy doznali kalectwa w 

wyniku działań wojennych. Reparacje wypłacane aliantom obciążały budżet państwa 

i uniemożliwiały niezbędne inwestycje socjalne. Dewaluacja pieniądza związana z 

hiperinflacją w 1923 roku pozbawiła ludzi oszczędności – problem dotknął zwłaszcza 

klasę robotniczą i emerytów. W miastach rozpaczliwie brakowało mieszkań, a 

głodujący stanowili na ulicach widok dość powszechny. Ponadto demokratyczna 

konstytucja Republiki Weimarskiej  była podważana przez cały okres istnienia 

państwa. Republice zagrażały nie tylko próby przewrotu i zacięte walki uliczne z 

udziałem przedstawicieli opozycji, lecz także liczne morderstwa na tle politycznym, 

dokonywane głównie przez prawicowych ekstremistów. 

Nie brakowało jednak radosnego świętowania. „Przepijemy naszej babci domek mały” 

– śpiewał przecież w 1922 roku Robert Steidl. Po wyrzeczeniach okresu wojny ludzie 

tłumnie garnęli się do sal tanecznych, teatrów, klubów nocnych, kabaretów i kin. 

Innowacje techniczne zaowocowały przyspieszeniem zmian społecznych. Codzienne 

życie robotników zmieniało się dzięki udoskonalaniu maszyn i wprowadzaniu taśm 

produkcyjnych w fabrykach. Zgodnie z zasadą „prąd dla każdego urządzenia” niemal 

we wszystkich domach pojawiały się kolejne sprzęty elektryczne. Produkowano coraz 

szybsze samochody. Prorokowano, że samoloty i sterowce to transport przyszłości. 

Rozpoczęła się era kultury rozrywkowej: w 1922 roku wyemitowano pierwszy 

udźwiękowiony film, a w 1928 roku transmitowano pierwsze obrazy telewizyjne. Dzięki 

swobodzie wypowiedzi kwitły sztuka i pisarstwo. Modernizm i awangarda przenikały 

do wszystkich dziedzin sztuki i mediów: teatru, filmu, muzyki, literatury i oczywiście 

fotografii. Skuteczna polityka zagraniczna ministra Gustava Stresemanna i hossa 

gospodarcza w latach 1926–1929 doprowadziły do stabilności republiki. W 1926 roku 

Rzesza Niemiecka została przyjęta do Ligi Narodów, zakończyła się okupacja 

Nadrenii i oficjalnie zmieniono plan wypłacania reparacji wojennych. 

Po śmierci Friedricha Eberta w 1925 roku na prezydenta Rzeszy wybrano Paula von 

Hindenburga, przedstawiciela stronnictwa antyrepublikańskiego. Jego elekcja, śmierć 

Stresemanna w 1929 roku i początek wielkiego kryzysu, wskutek którego wskaźnik 



bezrobocia poszybował w górę (od 1,3 mln do 6 mln  w 1933 roku), umożliwiły wzrost 

popularności narodowych socjalistów, zwiastujący rychły upadek republiki. W okresie 

burzliwych przemian politycznych fotografia pomagała zarówno kształtować poglądy, 

jak i manipulować opinią społeczną.  
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Wnętrze salonu z porcelaną. Przed nami - witryna z wystawą. Przed witryną, na ulicy 

stoją dwie eleganckie damy. Przyglądają się z uwagą wystawie. Po drugiej stronie 

ulicy – witryna innego sklepu. Stoi w nim smukła kobieta w długiej czarnej sukni. 

W witrynie salonu z porcelaną wazony i misy są nieskazitelnie białe. Ich gładka 

powierzchnia pozbawiona jakichkolwiek wzorów połyskuje delikatnie. Z lewej strony, 

na prostej skrzynce stoją trzy wazony. Mają identyczny kształt i różne rozmiary. 

Tworzą szereg od największego do najmniejszego. Góra wazonów ma kształt części 

stożka zwężającego się ku dołowi. Dolna część wazonów ma kształt spłaszczonej kuli. 

Na prawo od skrzynki stoi półkolista misa oraz kolejny wazon. Ma tę samą formę, co 

te stojące na skrzynce. Z prawej strony witryny znajduje się druga skrzynka, a na niej 

– pękaty wazon z bukietem białych kwiatów na długich gałązkach. 

Dwie damy oglądające wystawę na witrynie mają około 35 lat. Kobieta z lewej nosi 

fikuśny kapelusz z niewielkim rondem wywiniętym do góry. Górną część kapelusza 

przeszywa ozdobny pręcik. Kobieta ma krótkie jasne włosy. Uśmiecha się delikatnie. 

Nosi ciemny żakiet i ciemną wąską spódnicę. Jej ramiona okrywa szeroki kołnierz z 

szarego puszystego futra. Druga kobieta ma zgrabną, przylegającą czapeczkę. 

Osłania ona jedynie górną część głowy. Kończy się w połowie czoła i nad uszami. 



Spod niej wyłaniają się ciemne, krótkie, starannie ułożone włosy. Na twarzy o 

delikatnych, szlachetnych rysach maluje się zainteresowanie. Kobieta nosi ciemny 

żakiet i sukienkę. Część jej sylwetki przesłania bukiet kwiatów. 

Kobiety na zdjęciu przyglądają się awangardowym projektom: nowym wzorom  

produkowanym przez Królewską Manufakturę Porcelany w Berlinie w latach 

dwudziestych.  Wzory te powstawały pod wpływem nowoczesnych kierunków w 

sztuce użytkowej: Werkbundu i Bauhausu. Na zdjęciu prezentowane są wazony z serii 

Halle zaprojektowane przez artystkę Marguerite Friedlaender. Projekt wzbudził 

sensację – rezygnacja z wszelkich ozdób stanowiła zupełną nowość. 
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