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در رشته گراورسازي، مدرسه . فرانسه زاده شد (Val de Marne) واقع در Gentillyروبر دوانو در  

Estienne،ر شه Chantilly هايش را منسوخ و   ، آموختهالتحصيلي تحصيل كرد؛ اما هنگام فارغ

  . را در دپارتمان تبليغات يك شركت داروسازي آموختعكاسي . فايده خواند بي

  آغاز عكاسي از جزئيات اشياء  -1930

  Excelsior عكس به روزنامه –فروش اولين داستان  -1932

سپس . دورة خدمت نظام.  براي كارهاي عكاسيAndrei Vigneauxساز  دستيار مجسمه  -1934

  .Billancourtاشتغال به عكاسي تبليغاتي و صنعتي در كارخانه خودروسازي رنو در 

چند ماه كار در . عكاسي آزاد تبليغاتي و عكاسي كارت پستالي براي گذران زندگي. اخراج  -1939

  .گ دوم جهاني اعزام به جبهه جنگ، با آغاز جن.Raphoآژانس عكس 

1939 -

1945  

مبارز و عكاس عضو جنبش مقاومت، كه مهارتش درگراورسازي را براي تهيه پاسپورت و 

  .اشتغال و رهايي پاريس را به تصوير كشيد. برد كارت هويت جعلي به كار مي

 و ديگر مجالت معتبر Lifeدرنگ به كار آزاد عكاسي براي مجله  پس از جنگ، بي  -1946

 كار در آژانس عكس .Allianceمدت كوتاهي عضويت در آژانس عكس .  پرداختالمللي بين

Rapho.  

  Kodakدريافت جايزه   -1947

1948 -

1951  

. پرداخت  ميParis Vogveاش، به عكاسي مد و عكاسي از طبقه مرفه براي  عليرغم ميل

 ,Braque, Leger: تهيه رپرتاژ و گرفتن پرتره از بسياري از هنرمندان فرانسوي، از جمله 

Cocteau, Giacometti پيكاسوو .  

  Niepceدريافت جايزه   -1956

 در كانادا ”Expo’ 67“مشاور نمايشگاه   -1976

  .  ساخته شد"پاريس روبر دوانوا"فيلم كوتاه   -1973

هاي متعددي در كتابخانه ملي پاريس،  طي چند دهه، آثار روبر دوانو موضوع نمايشگاه 

و گالري وتيكين شهر ) نيويورك(گو، خانه جرج ايستمن در وچستر انستيتو هنر شيكا

او مردي خجالتي و بي تكلّف، در مونترو درحومه شهر پاريس زندگي . نيويورك بوده است

  .براي ديدن آثار عكاس به اينترنت مراجعه شود. كرد مي
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