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 كابينت سـازي مـاهر اهـل       "موريس استتنر "پدرش  .  زاده شد  " بروكلين   " در 1922 در سال    " لوئيس استتنر  " 

  .  به آمريكا آمده بود1907اوكراين بود، كه در سال 

 در Paul Outerbridgeلوئيس در كودكي يك دوربين جعبه اي هديه گرفت و در دوازده سـالگي مقالـه اي از   

ـ                   دگي يك مجله عكاسي خواند، كه شرحي از كاربرد عكاسي در تفسير جهان پيرامون و بيان احـساسات دربـاره زن

  !سفر طوالني لوئيس از همين جا آغاز شد؛ يك عمر ثبت اكتشافات و رنج و شادي انساني . بود

 Alfredدر نوجواني هر شنبه به موزه هنر متروپوليتن مي رفت و از ديدن مجموعه عكسهاي چاپي، به ويژه آثار 

Stieglitz                 لذت مي برد و پس از آن بـه تفـصيل بـا دوسـتانش در خيابانهـاي ، Manhattan    بـه گـردش مـي 

ولـي بعـدا   . اما جرات صحبت كردن با او را نيافته بود   .   را ديده بود   Stieglitzاو پيشترگالري عكسهاي      . پرداخت

 نامـه اي سراسـر   Stieglitz" ”تعدادي از عكسهائي را كه با دوربين جديدش گرفتـه بـود، بـراي او فرسـتاد و از     

.  نشان دهـد ""Paul Strandفده يا هجده سالگي جرات آثارش را به اندكي ديرتر در سن ه. تشكر دريافت كرد

 در پـاريس  1950اين دو بعـد هـا در حـدود    .  را به گرمي پذيرفت و به ادامه كار تشويقش كرد          " استتنر   "او نيز   

  . دوست شدند

ـ Photo League "فوتوليـگ "اما به تاثير .  خود را عكاسي خود آموخته توصيف مي كند" استتنر " ر آثـارش   ب

. تنها دوره آموزش رسمي كه او در آن حضور يافت، يك دوره كوتاه عكاسـي ابتـدائي بـود   . اهميت فراوان مي دهد   

  .دوره اي ارزان قيمت، زماني كه كالسهاي اين چنيني در نيويورك كمياب بود

 به او آموخت كه اسـتعدادش را  " فوتوليگ " را بسيار مي ستود و " Sid Grossman " آثار و افكار " لوئيس"

بر زندگي روزمره مردم و محيط پيرامونش متمركز كند؛ هم چنين به او آموخـت كـه عكاسـي بـا شـكار لحظـات            

 نظير فقـدان ادراكـي عمـومي از      " ليگ   "او از نقائص    . سياسي و اجتماعي ، فرم هنري برجسته قرن بيستم است         

  .هنرها آگاه بودتماميت 

.  تاكيدي زياده از حد بر مضاميني دارد كـه از نظـر سياسـي مقبـول باشـد              " ليگ   " از آن مهمتر مي دانست كه       

 تاكيدي وسواس گونـه بـر كيفيـت    "Stieglitz" و ايده هاي Paul Strand " پل استراند "لوئيس تحت تاثير 

 قادر نبود نياز عكاسان به خلق فرم زيبائي شناختي          " ليگ   " ،   "Grossman"اما عليرغم آموزه هاي     . چاپ دارد 

  .اصيل و ساختار اصيل دروني عكس در اعضاي گروه خود را قوت بخشد

. توضيح مي دهـد  ) 1977چاپ  ( " عقل در خيابانها فرياد مي زند " در مقاله اي به نام     " استتنر   " همچنان كه   

كاس با محيط و و اكنشي كه او را به خلق مفـاهيم نـو                معتقد بود نيروي عكس از درگيري عاطفي ع        "گروسمان"

 شـد، در حـالي   "گروسـمان "لوئيس با باور به اين واقعيت، توانمندترين جانـشين   . قادر مي سازد، نشات مي گيرد     

  .  در چهل سالگي و با مرگ نا به هنگام او پايان يافت" گروسمان "كه كار عكاسي خود 

در . سالگي داوطلب شركت در جنگ به عنوان عكاس صحنه هاي نبرد شـد             در هجده    1940 در سال    " استتنر   "

 " فيليپـين  "آغاز به تعمير بي سيم گمارده شد، اما سرانجام ماموريت يافت به عنوان عكاس، حمالت و نبردهـاي   

  .را ثبت كند

  ي زيرزميني  پس از جنگ به نيويورك بازگشت و تصاويري از زندگي شهري را ثبت نمود و عكسهايي از قطارها
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