
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Taniec 

W sylwestra 1918 roku oficjalnie zniesiono zakaz tańca, wprowadzony podczas 

pierwszej wojny światowej. Tłumnie ruszono do lokali tanecznych, nocnych klubów i 

nowo otwartych teatrów muzycznych oraz rewiowych. Na początku lat 20. XX wieku 

powszechne, zwłaszcza w Berlinie, było pragnienie, aby czerpać z życia pełnymi 

garściami. Ten entuzjazm znalazł odzwierciedlenie także w nowych tańcach, 

przeważnie o korzeniach amerykańskich, takich jak charleston, shimmy czy lindy hop. 

Ekspresjonizm taneczny, rozwijany głównie przez Mary Wigman, cieszył się 

międzynarodowym uznaniem jako „nowy taniec niemiecki”. 

Fotografowie zachłannie rejestrowali wszystko, co się wówczas działo – coraz lżejsze 

i łatwiejsze w obsłudze aparaty fotograficzne umożliwiały wykonywanie dynamicznych 

ujęć bez użycia lampy błyskowej. Czytelnicy licznych czasopism chętnie oglądali 

zdjęcia przedstawiające ruch i życie codzienne. 

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Taniec. Tytuł: Para taneczna: Tibor von Halmay 
i Vera Mahlke  

Autor: Martin Munkácsi  

Miejsce i czas powstania: Berlin, około 1931 roku 

Z kolekcji: Stiftung F.C. Gundlach, Hamburg 

Wymiary: szerokość – 23 centymetry; wysokość – 29 centymetrów 

Tytułowa para taneczna występuje na płaskim białym tle. Sylwetki uchwycono w 

ruchu. Vera wyłania się od pasa w górę nad dolną krawędzią zdjęcia. Tibor unosi się 

nad jej głową w widowiskowym wyskoku. 

Tibor ma trzydzieści siedem lat. Ciemne włosy przylegają gładko do głowy. Twarz o 

uniesionych brwiach rozjaśnia uśmiech. Tancerz ubrany jest na biało. Ma koszulkę 

polo, spodnie o szerokich nogawkach i półbuty wsunięte na bose stopy. 

Wyprostowane ramiona rozkłada na boki. Nogi energicznie wyrzuca w bok. Są w 

niemal poziomej pozycji. Na białej planszy za tancerzem zaznacza się jego cień. 



W prawym dolnym rogu zdjęcia, zza dolnej krawędzi wyłania się tancerka. Vera ma 

osiemnaście lat. Ciemne, kręcone włosy opadają na ramiona. Na twarzy obróconej 

lewym profilem maluje się radosne zaskoczenie. Vera patrzy w górę, na Tibora 

zawieszonego w locie pół metra nad nią.  W uśmiechu ukazuje równe białe zęby. Ręce 

ugina w łokciach. Dłonie obrócone wnętrzem do nas  podnosi w okolice uszu. Na jej 

prawym przegubie błyszczy bransoletka. Zgrabną sylwetkę Very okrywa jedynie biały 

stanik. Zdobi go tasiemka z cekinami.  

Martin Munkácsi był węgierskim fotografem o żydowskich korzeniach. Tworzył w 

Niemczech, a w 1934 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zasłynął jako twórca 

pełnych ruchu zdjęć o tematyce sportowej i tanecznej. Wprowadził nowe spojrzenie 

na fotografię modową. Jako jeden z  pierwszych organizował sesje poza pracownią, 

na ulicy, plaży czy lotnisku. 

Węgierski tancerz Tibor von Halmay został zaproszony do Berlina przez reżysera 

teatralnego. Stał się bardzo popularny jako filmowy aktor komediowy. 

Vera Mahlke była pierwszą solistką Saksońskiej Opery Narodowej w Dreźnie w latach 

trzydziestych XX wieku.  
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