
 
   آمد، كه چنان به عشق پاريس گرفتار اما آن.  به قصد سه هفته اقامت رهسپار پاريس شد1946 سال  .برداشت 

 Robert از او تقاضـا كـرد نمايـشگاهي از عكاسـان فرانـسوي همچـون       " فتوليـگ  "گـروه  .پنج سال آنجا مانـد 

Doisneau, Willy Ronis, Brassai, Izis, منجر به آشـنائي اسـتتنر   1947 برپا كند و اين اتفاق در سال 

  .با بزرگان عكاسي معاصر فرانسه شد

خـودش انتخـاب ايـن دوربـين را نتيجـه           .  ثبـت كـرد    10×8لوئيس نخستين آثارش در پاريس را با يك دوربين          

بعدها انتخـاب ايـن دوربـين را        وسواسي براي ثبت همه جزئيات و بافت هاي كيفي عكس مي دانست، در حاليكه               

اسـتتنر در فرانـسه آثـار    .  اشتباه بزرگي ناميد، كه انعطاف در نقطه ديد و توانائي حركت را از او سـلب كـرده بـود       

 " جـايزه مجلـه      1951در سـال    .  بسياري در مجالت چاپ كرد و به تحصيل سينما در دانشگاه پاريس پرداخـت             

Life "د براي عكاس جوان را دريافت كر .  

 " Coming to America "در راه بازگشت روي كـشتي، عكـسي بـه نـام     .  به آمريكا بازگشت1952در سال 

مـرد خـود را در پـالتوي ضـخيمي     . مردي با دو كودك در وسط آتالنتيك روي عرشه كشتي نشـسته انـد            : گرفت

لـو اسـت، نگـران آنچـه        نگاهش به سمت چپ تصوير رو بـه ج        . پيچيده و دستهايش را در آستين پنهان كرده بود        

كودكي كه سمت چپش نزديكتر به دوربين بر صندلي پشتي دار ايـستاده اسـت، نگـرش    . آينده پيش خواهد آورد   

  . يا همان آمريكاNew Worldمثبت تري دارد، مشتاق زندگي نوين در دنياي نو؛ 

 " ، " Life " ، " Time " عكاسي از شهر را در نيويورك پي گرفت و بـه طـور مـستقل بـا مجـالت        " استتنر   "

Fortune "     در همين دوران به سفرهاي گسترده اي به پاريس، اسپانيا، پرتغـال، هلنـد و               .  و ديگران كار مي كرد

  .مكزيك دست زد

از جمله ايـن  .  در اين شهر گرفت  " Times " برخي از بهترين عكسهايش را از نيويورك و ميدان           1950در دهه   

 ثبـت شـده و پوسـتر هـاي        Brooklyn از روي پـل      1954است كه در سـال       " Manhattan "عكسها، نماي   

  .فراواني از آن طي سالها به فروش رفته است

 پروژه اي را درباره مردان و زنان كـارگر در ايـاالت متحـده    " Lewis Heine " با الهام از آثار 1974 در حدود 

نتيجه، مجموعـه تـصاوير چهـره    . اد شوروي ادامه دادو پروژه اش را در سفر به فرانسه، انگلستان و اتح        . شروع كرد 

 مجموعه عكسهاي كـارگران مـن   ": خودش درباره اين آثار مي نويسد . هائي است كه پيشتر نمايش داده نمي شد       

 اين آثـار شـايد بـي        "سرود ستايش و شعر حماسي بلندي است براي كرنش به كارگران و مزدبگيران در هر كجا                 

  .  باشد" استتنر "سي پرده ترين كارهاي سيا

مصمم بود فرديت آنها را در هيات سـرها و  .  پرتره هاي فراواني از مردمان خيابان گرد ثبت كرد 1980در سالهاي   

در واقع، مشاهده مردم از نزديك و روابطشان در خيابانها را حرفـه اصـلي               . صورت هاي به هم چسبيده نشان دهد      

  .خود مي دانست

 سال كار هنري، عكاسـي را  60در پي .  به پاريس بازگشت و در حومه شهر ساكن شد" استتنر   "،  1990در دهه   

  .  پي گرفت" سن "با ثبت مجموعه اي از تصاوير رودخانه 

او نيروي مركزي و تعهـد عكاسـي را در   . سنت عكاسي او را مي توان از اعتقاد او به رئاليسم انسان گرا باز شناخت            

او نظـراتش را بـا تغييـر زمانـه عـوض نكـرد و               . معه و جهان پيرامـونش مـي ديـد        فرديت انسان و رابطه اش با جا      

  .همچنان به ديدگاهش نسبت به رئاليسم انسان گرا در عكاسي وفادار و صادق باقي ماند

   :براي اطالعات بيشتر و مشاهده عكسهاي او به سايت زير مراجعه شود 

http://photography.about.com/Library/weekly/aa1112019.htm 
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