
Tekst kuratorski – dział Nowe Widzenie 

Na początku lat 20. XX wieku fotografia w nurcie Nowej Rzeczowości postulowała 

obiektywne przedstawianie świata oraz „czystość” języka wizualnego. We wstępie do 

książki fotograficznej Alberta Renger-Patzscha z 1928 roku Die Welt ist schön (Świat 

jest piękny) Carl Georg Heise pisał: „Fotograf oddziela część charakterystyczną od 

mnogości pozorów, sięga po samą esencję i rezygnuje z uwodzenia widza, aby oddać 

różnorodność”. Tematem zdjęć mogło być wszystko – od botanicznych detali, po 

industrialne pejzaże, od rolników wśród pól, po motyw probówek w laboratorium. 

Niemal w tym samym czasie rozwinął się nurt zwany Nowym Widzeniem. 

Koncentrował się on na utrwalaniu społecznych, technicznych i artystycznych 

przemian dzięki dynamicznej fotografii wykorzystującej nietypową perspektywę, 

uwydatnianie detali, dramatyczne światło i techniki eksperymentalne. 

W Bauhausie, uczelni założonej w Weimarze w 1919 roku, oba te nurty zespoliły się 

w charakterystyczny język wizualny. Cel stanowiło „dzieło totalne” 

(Gesamtkunstwerk), łączące rzemiosło, przemysł i sztukę przy jednoczesnej krytyce 

nadmiernej dekoracyjności, burżuazyjnej pruderii i sformalizowanej biurokracji. 

Twórcy związani z Bauhausem wywarli ogromny wpływ na sztukę i fotografię swojej 

epoki. 

Wypracowane przez niemiecką fotografię innowacyjne rozwiązania estetyczne, 

sytuujące się między dokumentem a sztuką, nadal są inspiracją dla dzisiejszej kultury 

wizualnej.  

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Nowe Widzenie. Tytuł: Scena na moście 
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Z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 30 centymetrów; wysokość – 20  centymetrów  



Słoneczny letni dzień. Na moście stoi kobieta w jasnej sukience. Obok niej - czarny 

pies. W dole płynie szeroka rzeka. Brzegi są wysokie, mają łagodne zbocza porośnięte 

trawą i krzewami. 

Jezdnię mostu pokrywa brukowana nawierzchnia. Wzdłuż metalowej barierki biegnie 

chodnik. Barierka znajduje się na wprost nas. Wykonana jest z poziomych i pionowych 

prętów. W środkowej części zdjęcia, od powierzchni chodnika wznoszą się trzy 

potężne metalowe wsporniki mostu. Każdy składa się z wielu grubych belek 

połączonych śrubami. Środkowy wspornik jest pionowy, dwa pozostałe – ukośne. 

Nikną za górną krawędzią zdjęcia. Rzucają cień na chodnik i jezdnię. 

Kobieta jest widoczna między środkowym a prawym wspornikiem. Stoi oparta plecami 

o barierkę. Rozłożone na boki ręce opiera na balustradzie. Ma krótkie lekko falowane 

włosy. Jest w średnim wieku. Ubrana jest w prostą, białą sukienkę w pionowe ciemne 

paski. Sukienka jest bez rękawów, ma ciemny pasek. Sięga za kolano. Jej dolną część 

lekko rozwiewa delikatny wiatr. Kobieta nosi białe sportowe buty na płaskim obcasie. 

Tuż przed nią siedzi czarny kudłaty pies. Kobieta i pies spoglądają na siebie.  

Autor zdjęcia, Franciszek Groer, był wybitnym lekarzem pediatrą, profesorem 

Uniwersytetu Lwowskiego, Śląskiej Akademii Medycznej. Tworzył Instytut Matki i 

Dziecka w Warszawie. Fotografia artystyczna była jego pasją. Tworzył zdjęcia w 

czasie licznych i dalekich podróży. W scenie uchwyconej na prezentowanym zdjęciu 

oddaje rzeczywistość za pomocą niewielu elementów. Potężny most z jego 

geometrycznymi liniami wyraża ideę nowoczesności.  
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