
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Portret 

Republika Weimarska stała się sceną znaczących przemian – klasyczne role i modele 

społeczne z okresu cesarstwa odchodziły w zapomnienie. Zmiany te naturalnie 

znalazły odzwierciedlenie w fotografii portretowej. Od zawsze głównym celem 

portrecistów było uchwycenie osobowości modela czy modelki, którą, jak wierzono, 

można odczytać z twarzy. Szukając sposobów na ukazanie nowego obrazu człowieka 

i jego rysów z innej perspektywy, twórcy fotografii portretowej w Republice 

Weimarskiej częściej niż dotychczas sięgali do eksperymentów. 

Chętnie stosowano nietypową perspektywę, przedstawiając portretowane osoby z 

góry bądź z dołu. Dużą wagę przywiązywano do spontaniczności, uchwycenia 

ulotności chwili, a także do nowych póz i zabawnych rekwizytów. Dzięki temu 

powstawało wiele różnorodnych portretów: indywidualne i tradycyjne, utrzymane w 

klasycznej konwencji, „twarze ludu”, zdjęcia utrwalające ulotną rzeczywistość, ujęcia 

z bliska i z dalszej perspektywy, autoportrety i maskarady.  

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Portet. Tytuł: Lotte Lenya  

Autorka: Lotte Jacobi  

Czas i miejsce powstania: Niemcy, Hamburg, około 1928  

Z kolekcji: Stiftung F.C. Gundlach, Hamburg 

Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 21 centymetrów; wysokość – 16 centymetrów 

To portret trzydziestoletniej aktorki. Jej twarz wypełnia niemal całą wysokość zdjęcia. 

Kobieta ma uniesioną i ugiętą prawą rękę. Dłoń opiera o swoje lewe ramię. Brodę i 

policzek przytula do wierzchu prawej dłoni. 

Lotte Lenya to brunetka. Jej lekko falujące, lśniące włosy są ścięte poniżej uszu. Czoło 

zasłania gęsta grzywka. To tak zwana fryzura na boba. Spod grzywki wyłaniają się 

cienkie i ciemne linie brwi. Pod nimi błyszczą ogromne, wyraziste oczy aktorki. 

Spogląda ona przenikliwie i z zadumą w naszą stronę. Rzęsy podkreśla tusz. Aktorka 



ma pociągłą twarz i prosty nos. Porcelanowo gładka, jasna skóra kontrastuje z 

ciemnymi włosami. Duże, zmysłowe usta kobiety zaznacza szminka. Wygięcia linii 

górnej wargi są mocno podkreślone. 

Aktorka ubrana jest w ciemny prosty sweter z długim rękawem. W prawej dłoni trzyma 

tlącego się papierosa. Smukłe palce kończą starannie przypiłowane paznokcie.  

Lotte Jacobi to wybitna niemiecka fotografka. Żyła w latach 1896 – 1990.  Wywodziła 

się z rodziny o tradycjach fotograficznych. Pierwsze lata życia spędziła w Toruniu. 

Salon fotograficzny założony tutaj przez jej pradziadka – niemieckiego Żyda – cieszył 

się doskonałą opinią. Następnie rodzina przeniosła się do Poznania. Właśnie tam 

powstały pierwsze zdjęcia młodej Lotte. Profesjonalną artystką została po wyjeździe 

do Berlina. W 1935 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Zasłynęła jako 

autorka portretów takich wybitnych naukowców i artystów, jak na przykład Albert 

Einstein, Thomas Mann, Marc Chagall. 

Lotte Lenya to austriacka aktorka, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. W 

1961 roku była nominowana do Oscara. 

Fotografia uchwyciła moment w teatralnej przebieralni. Artystka uwieczniła naturalne, 

głębokie spojrzenie nieznanej wówczas aktorki. Zdjęcie zostało opublikowane wiele 

lat po wykonaniu. Stało się ulubionym portretem aktorki. Symbolizuje typ tak zwanej 

“nowej kobiety”. To wyzwolona z tradycyjnej roli społecznej, aktywna zawodowo 

osoba. Uprawia sport, ubiera się swobodnie, realizuje swoje cele.  
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