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Cuvinte cheie 

Fotografie de presă, fotograf de presă, fotograf amator, fotograf profesionist, presă ilustrată din 

România, presă ilustrată europeană, fotojurnalism, atelier de xilogravură, atelier de zincografie, 

Ilustraţiunea. Jurnal Universal, Vatra, Revista Automobilă, Gazeta Ilustrată, Iosif Berman, Foto 

Julietta – Adolf Klingsberg,  

 

Introducere 

 

Chiar de la momentul aducerii sale la cunoștința întregii lumi, în 1839, fotografia a fost 

considerată un martor care înregistra și reproducea cu fidelitate orice detaliu al activității 

omenești atunci când era privit prin obiectivul aparatului de fotografiat. Evoluția continuă a 

tehnicii fotografice a făcut posibilă tranziția de la fotografia obținută într-un cadru static, unde 

subiectul nu se mișca, la fotografia care înregistra în fracțiuni de secundă orice acțiune în 

desfășurare. În egală măsură, evoluția tehnicilor de reproducere mecanică a fotografiilor și a 

tehnicilor tipografice a permis multiplicarea lor în toate formele de tipar.  

Toate aceste progrese au dus, după 1890, la dezvoltarea unui nou tip de presă în care 

imaginea fotografică a căpătat un rol preponderent în ilustrarea și relatarea vizuală a 

evenimentelor. Prin fotografie, prin imagine, aproape orice subiect care putea interesa publicul, 

într-o continuă creștere numerică, dobândea noi semnificații: figurile personalităților timpului, 

evenimentele de actualitate, marile catastrofe, imagini din zone de conflict militar, evenimente 

care coagulau viața unei națiuni precum, ceremoniile de încoronare sau funeralii ale 

conducătorilor de stat, evenimente sportive, imagini din locuri exotice, natură sau reproduceri de 

artă.  
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În acest context, la începutul secolului XX, a devenit necesar să apară un nou tip de 

fotograf, angajat al unei publicații, fotograful de presă, cel care trebuia să nareze prin imagine. 

Prezența fotografiei în paginile presei ilustrate, la început reprodusă prin gravură în lemn apoi 

prin tehnici de reproducere fotomecanică, a părut urmarea unei uniuni firești și inevitabile, 

imaginea devenind un mijloc de transmitere a informației mai elocvent decât textul. Ponderea 

ilustrației a crescut gradual, iar după 1900 o serie de publicații noi au fost concepute cu o 

ilustrație exclusiv fotografică. Cu toate acestea, fotografia de presă nu a beneficiat de atenția 

istoricilor fotografiei în aceeași măsură cu cea acordată celorlalte genuri și curente fotografice. 

Această lucrare își propune să identifice și să analizeze etapele parcurse de presa ilustrată 

românească, cu principalele sale titluri, precum și evoluția fotografiei de presă de la primele 

reproduceri în gravură ale portretelor de atelier până la fotojurnalismul modern practicat în anii 

premergători izbucnirii Marelui Război. Un alt obiectiv urmărit a constat în identificarea 

fotografilor care au activat în presa românească și analiza fotografiei de presă practicate de ei și a 

contextului în care a fost creată și publicată. 

Cercetarea noastră a pornit de la analiza presei ilustrate europene, încercând apoi să 

stabilim în ce măsură etapele parcurse de aceasta au fost parcurse și de presa ilustrată 

românească.  

I.1. Metodologie 

Această lucrare a fost gândită ca un instrument, ca o primă investigație exploratorie într-o 

zonă pe care istoria fotografiei românești nu a abordat-o până acum decât într-o mică măsură: 

fotografia de presă. Nu este un fenomen specific doar istoriei fotografiei românești, aflate încă 

într-o etapă de început, fotografia de presă fiind un capitol al istoriei fotografiei care a suscitat cu 

adevărat interesul cercetătorilor abia în ultimii 10-15 ani. 

Am avut ocazia să constatăm, la fel ca toți ceilalți cercetători, că s-a scris foarte puțin 

despre acest subiect și că sursa primară de informație se află chiar în paginile publicațiilor 

ilustrate, această informație fiind concentrată pe două paliere de interes: informația despre 

fotografie și informația despre fotograf. Fotografia de presă, la fel ca orice tip de fotografie, este 

un mediu cu un mesaj care poate fi „citit” diferit, în funcție de contextul în care este plasat, iar în 

analiza noastră am încercat să identificăm contextele în care pot fi „citite” fotografiile selectate. 

Presa ilustrată constituie un corp enorm de informație vizuală și, ca atare, am optat să 

operăm mai multe tipuri de selecție în analiza presei europene și românești. Pe selecțiile 
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cronologice alese am urmărit, pe cât a fost posibil, în paralel, presa europeană și cea românească. 

O serie de factori au limitat prezența fotografiei în presa cotidiană și au determinat utilizarea 

ilustrației fotografice îndeosebi în publicațiile săptămânale pe care le-am urmărit și noi, dar, 

atunci când am considerat relevant, am cercetat traseul unor fotografii și în presa cotidiană. 

Pentru fiecare etapă de evoluție a presei ilustrate fotografic de la noi am analizat una sau 

mai multe publicații, de regulă săptămânale sau cu apariție lunară, pe care le-am considerat 

relevante, care au folosit cu preponderență ilustrația fotografică, urmărind tipul de reproducere a 

fotografiei, ponderea fotografiei în paginile sale, rolul jucat de creatorii acestor publicații și 

alegerile editoriale care au condus la utilizarea fotografiei de presă, date biografice despre 

aceștia. În aceste analize, am urmărit identificarea fotografilor și, în măsura în care a fost posibil, 

a datelor biografice despre aceștia. Fotografia din presa cotidiană apărută după 1900 am analizat-

o urmărind primele apariții în paginile unor publicații sau atunci când ea a devenit relevantă în 

evaluarea activității unui anumit fotograf, a unui atelier fotografic. 

 

 

 

II. Fotografia și presa. De la ilustrația „după o fotografie” la clișeul în semitonuri și la 

primele elemente de fotografie de presă modernă 

În cele șapte subcapitole ale acestui capitol am analizat factorii care au contribuit la 

apariția și dezvoltarea fotografiei de presă de la primele ilustrații realizate în xilogravură, după 

imagini obținute cu ajutorul primelor procese fotografice, publicate în presa europeană încă 

1843. Presa ilustrată s-a născut la puțin timp după lansarea fotografiei, dar, până la apariția unor 

metode eficiente de reproducere mecanică a imaginilor fotografice, ea nu a putut integra 

fotografiile în pagina de tipar. Dezvoltarea tehnicii fotografice a permis apariția, în presa 

ilustrată, a fotografiei de presă în accepțiunea modernă a termenului, care era produsul activității 

fotografului de presă. Primele procese fotografice au condiţionat şi limitat operatorul fotografic 

în obţinerea imaginilor fotografice dorite.  

Pentru susținerea programului iconografic asumat de presa ilustrată, fără precedent până 

la acel moment, producerea imaginilor a fost încredințată artiștilor corespondenți, care 

înregistrau sub formă de schițe și de desene evenimentele pe care erau trimiși să le documenteze. 

Un rol esențial a revenit desenatorilor din redacțiile publicațiilor care creau ilustrațiile pornind de 
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la fotografii, de la schițele corespondenților sau după natură, și apoi gravorilor care le gravau pe 

clişeul de lemn, în xilogravură. La mijlocul secolului XIX gravura în lemn a fost soluția pentru 

reproducerea imaginilor în formele de tipar înalt folosit la tipărirea presei. Soluțiile eficiente 

pentru reproducerea unei imagini fotografice într-o pagină de ziar tipărit au apărut la începutul 

anilor 1880 când Georg Meisenbach a patentat procedeul său, similigravură cu tramă, prin care 

se puteau tipări fotografiile într-o pagină de ziar. Prin acest procedeu au fost tipărite primele 

fotografii în săptămânalul german Illustrierte Zeitung din 13 octombrie 1883.  

Preferința publicului, mai ales a celui european, pentru ilustrația în gravura în lemn a 

frânat, pentru o vreme, utilizarea pe scară largă a fotografiilor în presă, dar după 1900 nevoia de 

a ilustra veridic evenimentele care aveau loc în diverse colțuri ale lumii fără a mai trece prin 

filtrul stilistic și prin interpretarea xilogravorului, a favorizat accesul și ulterior predominanța 

fotografiei în ilustrația publicațiilor. 

În presa românească din primul deceniu al secolului XX a avut loc o schimbare de 

paradigmă, publicațiile românești, cotidiene și presă ilustrată, au depășit acel nivel în care 

ilustrația fotografică avea un caracter pasiv, în care furniza doar o informație referitoare la 

identitatea unei persoane prin imaginea sa luată într-o manieră formală, într-un atelier fotografic 

sau informația asupra unei localități printr-o imagine tip vedută sau prin fotografia de arhitectură 

și peisaj, făcând saltul către fotografia de presă realizată de un fotojurnalist care era prezent la 

locul desfășurării evenimentelor și care avea sarcina să le relateze vizual pentru cititori, 

transmițându-le astfel emoția și energia acțiunii. 

Factorii care au influenţat apariția și dezvoltarea fotografiei de presă în România au fost 

examinați în subcapitolul unu. Dezvoltarea presei ilustrate în România a întâmpinat dificultăți, 

mai ales în secolul XIX, cauzate în mod obiectiv de nivelul scăzut al dezvoltării economice și al 

puterii de cumpărare, nemaivorbind de publicul relativ scăzut, aflat preponderent în zonele 

urbane. Alți factori care au frânat dezvoltarea presei ilustrate la noi până la începutul secolului 

XX au fost lipsa mijloacelor materiale pentru cumpărarea clișeelor din străinătate, lipsa 

lucrătorilor specializați, a xilogravorilor în special, lipsa de interes și dezvoltarea insuficientă a 

rețelelor de distribuție a publicațiilor. Publicațiile erau constant amenințate cu dispariția, în ciuda 

eforturilor făcute.  

Pe lângă absența lucrătorilor specializați, editorii trebuiau să se asigure de serviciile unei 

tipografii capabile să execute reproducerea clișeelor în mod onorabil și tipografii trebuiau să 
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găsească soluții pentru procurarea, în mod constant, a unei hârtii tipografice de bună calitate. În 

perioada 1860-1890, acestea au fost piedici majore, care au făcut ca durata de viață a multor 

publicații ilustrate să fie scurtă.  

Un alt obstacol important în dezvoltarea presei ilustrate de la noi a fost dificultatea de a 

avea un număr constant de cititori sau de abonați plătitori, care să asigure veniturile necesare 

pentru cheltuielile de producere. 

Un pas important în modernizarea presei românești a fost transmiterea prin telegraf a 

știrilor, care a însemnat legarea României la fluxul știrilor din întreaga lume. Extinderea rețelei 

de cale ferată în România a fost un alt factor care a contribuit la dezvoltarea presei la noi, prin 

mărirea capacității de distribuție la nivelul întregii țări. 

Subcapitolul doi a fost dedicat tirajului, cititorilor și distribuției presei cotidiene și 

ilustrate. Informații despre tiraj și distribuție apar în paginile unor mari publicații, care au scris 

despre începuturile activității lor. Universul și Adevărul ne-au dat astfel ocazia unor analize 

pentru câteva secvențe temporale. 

Am urmărit în subcapitolul trei activitatea xilogravorilor și atelierelor de xilogravură care 

au furnizat clișee pentru presa ilustrată din România în perioada 1860-1900. Atelierul de 

xilogravură avea o activitate organizată, presupunea existența mai multor desenatori și xilografi, 

care puteau fi profesioniști sau artiști în devenire, studenți la Belle Arte. Munca multora dintre 

aceștia a rămas sub semnul anonimatului, întrucât pe rezultatul final care apărea în paginile 

publicației era trecut numele patronului sau al gravorului cel mai important al atelierului.  

Consultând presa ilustrată din România în deceniile șapte, opt și nouă ale secolului XIX 

și ilustrațiile după fotografii realizate prin xilogravură, întâlnim constant câteva nume de 

xilogravori care au fost capabili să producă clișee după fotografii pentru presă: Ignasz 

Reiss/Reis, Carol Weindlich și R. Foggi În acest subcapitol am analizat prezența și 

particularitățile artistice ale acestor xilogravori și ateliere de xilogravură în cele două cotidiene 

ilustrate din timpul Războiului de Independență de la 1877-78 Resboiul și Dorobanțul. Cu 

această ocazie am analizat cum au fost preluate sau reproduse clișee apărute în presa europeană 

în această perioadă. Am urmărit activitatea unui alt xilogravor Iulius Pop, la care am adăugat 

creația desenatorului Paul Kunze, activi după 1890 până în primii ani după 1900, așa cum a fost 

reflectată și în alte periodice ilustrate ale vremii.  
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În subcapitolul patru am examinat apariția și dezvoltarea atelierelor zincografice în 

perioada 1885-1919 în România. Majoritatea atelierelor de litografie, gravură, xilogravură şi 

zincografie erau concentrate în Bucureşti. Alte centre importante au fost la Craiova, Iaşi, Galaţi 

şi Ploieşti. După 1880, mari editori precum I. V. Socec, Carol Göbl, Ralian Samitca s-au străduit 

să aducă maşini tipografice performante şi au adoptat procedee de reproducere a fotografiilor 

care să le permită publicarea în presă. Calendarele şi almanahurile au fost primele care au putut 

fi ilustrate prin intermediul noilor mijloace. Au urmat revistele ilustrate săptămânale, care aveau 

un timp suficient de mare pentru realizarea clișeelor zincografice, de la o săptămână la alta. La 

începutul secolului XX, marile grupuri de presă de la noi au dorit să dobândească autonomia față 

de alți producători de clișee zincografice, nevoile lor de imagine fiind în creștere, aceștia editând 

nu doar cotidiene, ci și numeroase suplimente cu ilustrații, calendare și albume de fotografii. Prin 

intermediul reclamelor din presa de specialitate a tipografilor, avem un tablou al principalelor 

ateliere zincografice active la finalul secolului XIX și în primul deceniu al secolului XX. 

În subcapitolul șase am prezentat rolul jucat de editura I. V. Socec în dezvoltarea presei 

ilustrate de la noi prin introducerea procedeelor de reproducere fotomecanică și a unei tehnici 

tipografice performante, care au făcut posibilă reproducerea fotografiilor în presă. 

Institutul de arte grafice şi editura Minera au editat încă din 1899 Calendarul Minerva 

care a devenit unul dintre cele mai bine realizate calendare ilustrate de la noi la începutul 

secolului XX. Un alt produs al acestei case de editură a fost cotidianul Minerva, editat între 1908 

și 1916, un cotidian bogat ilustrat fotografic chiar de la apariția sa. 

În subcapitolul șapte am considerat necesar pentru demersul nostru să identificăm 

principalii protagoniști în domeniul tehnicii tipografice care au făcut posibilă apariția și utilizarea 

pe scară largă a imaginilor fotografice reproduse fotomecanic. 

III. Fotografia de presă în România între 1860-1900  

În acest capitol am urmărit evoluția fotografiei de presă și a presei ilustrate în România 

pe care am împărțit-o în două etape: 1860 -1881 și 1882-1900.  

Această împărțire a avut în vedere caracteristicile speciale date de tematica abordată și de 

metodele de reproducere a fotografiilor în paginile ziarelor. În acest capitol, am căutat să 

identificăm care a fost politica de imagine a creatorilor de presă ilustrată românească, criteriile 

de preluare a imaginilor și evoluția, comparativ cu presa ilustrată europeană. Pentru aceasta, am 
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investigat circulaţia fotografiilor din presa europeană în presa românească, fotografii prezenţi în 

presa ilustrată românească, dacă şi ce selecţie a fost operată la nivelul alegerii anumitor 

fotografii. Analiza fotografiilor străine din presa ilustrată românească în perioada 1860-1881 a 

presupus ca metodă de lucru identificarea publicaţiilor în care au apărut, de obicei publicaţii 

ilustrate franţuzeşti, englezeşti sau germane și, acolo unde a fost posibil, a tehnicii de 

reproducere şi a surselor de provenienţă. În acelaşi timp, am încercat să identificăm care a fost 

ponderea imaginilor preluate din presa europeană și care a fost ponderea imaginilor care au avut 

ca sursă o fotografie.  

Perioada 1860-1881, analizată în primul subcapitol, a fost marcată în România de două 

momente importante pe care le-am analizat în detaliu și comparativ cu presa ilustrată europeană. 

Primul moment a fost apariția primului periodic ilustrat la noi Ilustraţiunea. Jurnal Universal 

apărut, între 1860-1861, sub direcția Carol Szathmári şi Alexandru Zane. Szathmári a încercat o 

transpunere în România a modelului european de presă ilustrată, încercare temerară dar 

prematură capacitatea de producere locală și publicul nefiind la maturitatea și capacitatea de 

absorbție necesară pentru susținerea acestui proiect.  

Celălalt moment analizat în subcapitolul trei s-a produs în timpul Războiului de 

Independență de la 1877-1878. Conflictul ruso-româno-turc a fost reflectat de presa ilustrată 

europeană îndeosebi prin corespondențele unor talentați ilustratori care au redat dramatismul 

luptelor și universul balcanic. Circulația imaginilor fotografice a fost restrânsă folosindu-se 

preponderent portretul, cel al marilor comandanți sau conducători de stat și al celor care ulterior 

deveniseră, în percepția publică, figuri simbolice, în urma faptelor lor de arme. Și pentru această 

etapă am analizat ponderea, tipologia și principalii furnizori ai imaginilor fotografice din presa 

franceză, în L’Illustration, Le Monde Illustré, Illustrirte Zeitung și Illustrated London News.  

Pentru presa românească de la 1877-78 Războiul de Independență a fost o oportunitate 

pentru a crea un nou tip de presă, în care ilustrația și fotografia au jucat un rol special pe care nu-

l mai avuseseră până atunci. Scopul şi efectele ilustraţiei din cele două publicaţii au fost diferite 

faţă de cele ale publicaţiilor europene. Cu Resboiul şi Dorobanţul, specificul naţional începe să 

fie cultivat şi la nivelul imaginii, nu doar al textului. Iniţial, pe prima pagină erau prezentaţi cei 

mai cunoscuți oameni de arme din armatele aflate în conflict și șefii statelor beligerante. După 

implicarea armatei române în conflict, au început să fie publicate portretele celor care s-au 

remarcat în lupte și scenele de luptă în care era implicată şi armata română.  
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Am urmărit utilizarea fotografiei în reflectarea Războiului de Independență în cele două 

publicații și, pe cât a fost posibil, am încercat să urmărim și circulația acestor imagini în presa 

europeană. Spre deosebire de Szathmári, Franz Duschek și A. D. Reiser, confrații săi fotografi de 

front la 1877, au avut o difuzare mai restrânsă a imaginilor realizate exclusiv fotografic. Carol 

Szathmári și Franz Duschek și-au făcut cunoscute fotografiile luate în timpul campaniei de la 

1877, în special prin albumul Suvenire din resbel. 

În subcapitolul patru dedicat fotografilor şi fotografiilor în presa ilustrată din România 

1882-1900 am analizat evoluția și transformările din presa ilustrată românească, faptul că editorii 

revistelor ilustrate de la noi au căutat să integreze în modelul împrumutat din presa ilustrată 

europeană și tematici legate de cultura și civilizația românească. Spre deosebire de suplimentele 

ilustrate ale marilor cotidiene, cum era cazul Universului ilustrat, care utilizau preponderent 

gravuri cu scene de gen împrumutate din presa europeană și o literatură de consum pentru un 

public puțin pretențios, revistele ilustrate, cele cu profil cultural în special, care se adresau unui 

public educat și care publicau literatură română originală și traduceri din autori consacrați, s-au 

orientat către utilizarea unei iconografii care să reflecte specificul național, implicit utilizând 

creații artistice ale unor artiști români, inclusiv fotografi. Marile figuri politice și culturale ale 

momentului, dar și notabilități și personalități din toate domeniile vieții publice românești erau 

prezentate publicului prin note biografice și portrete, aceste portrete fiind adeseori reproduceri 

ale unor portrete fotografice prin xilogravură sau prin clișee zincografice. 

În publicații precum Ilustrațiunea Română editată la București de jurnalistul Émile Galli 

între 1891-1892 și Vatra: Foaia ilustrată pentru familie, periodic bilunar ilustrat apărut la 

București între 1894-1896, sub conducerea lui Ion Slavici, George Coșbuc și I.L. Caragiale au 

relevat activitatea de fotograf a lui Franz Duscheck fiul care a oferit o mare parte din ilustrația 

fotografică. În afară de suplimentele ilustrate ale principalelor cotidiene Universul și Adevărul, 

care au avut puterea tipografică, financiară și de distribuție de a le asigura o periodicitate 

constantă, alte publicații ilustrate reușeau să apară doar perioade scurte de timp: Ilustrațiunea. 

Supliment la ziarul „Țara” (ianuarie-martie 1895), La Roumanie illustrée (aprilie-noiembrie 

1897), Actualitatea. Revistă enciclopedică (septembrie 1898 – decembrie 1899), directori D. 

Caselli și Aristide Cantili, revista literară bilunară Carmen (iulie 1898 – decembrie 1901 și 

septembrie 1902 – iulie 1907). Rolul fotografiei de portret era acela de a ilustra un articol sau o 

notă biografică, fotografia unui edificiu având același rol de ilustrare a unor informații.  
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IV. Fotografia de presă în România între 1900-1919 

În acest capitol am tratat schimbarea de paradigmă care a avut loc în presa europeană și 

implicit în presa românească odată cu progresele tehnicii fotografice și a generalizării metodelor 

de fotoreproducere mecanică a imaginilor în presă. La începutul secolului XX, ilustrația 

fotografică a devenit o prezență consistentă în presa ilustrată. Tehnica tipografică s-a adaptat la 

noile cerințe, marile case de editură sau trusturi de presă au dotat tipografiile lor cu tehnica 

necesară, iar fotografia a fost acceptată pe deplin ca mijloc de ilustrare în presă. Acesta a fost 

momentul în care au fost concepute și lansate primele publicații de presă ilustrate în întregime 

fotografic. Nevoia de ilustrație, chiar dacă la început a fost acoperită și de fotografii amatori, a 

dus la apariția unui nou tip de fotograf profesionist, fotograful de presă. 

Presa ilustrată din România ajunsese, în jurul anului 1910, să aibă câteva publicații 

remarcabile care foloseau ilustrația fotografică cu preponderență. Dintre acestea, cele mai 

importante au fost: Revista Automobilă, lansată în 1906, aflată sub patronajul lui Ioan 

Cămărășeșcu, Gazeta Ilustrată, care apare din 1911, condusă de Mihail Papamihailopol, 

Ilustrațiunea Română (director proprietar S. A. Moiesescu), Ilustrațiunea. Revistă lunară 

enciclopedică (director-fondator locot.-colonel Constantin L. Botez din geniu).  

Creatorii de presă ilustrată românească au adoptat strategiile disponibile ale timpului, 

pentru a asigura corespondențe fotografice de la evenimentele relatate în presă, politice, sociale, 

culturale sau sportive. O parte dintre conducătorii acestor reviste, în funcție de specificul lor, au 

folosit serviciile unor fotografi cunoscuți din epocă, fotografi de studio mai ales, care au acceptat 

să documenteze vizual evenimentele momentului pentru anumite publicații, în schimbul unei 

publicități preferențiale. Pentru corespondențele din străinătate, publicațiile foloseau fotografiile 

furnizate de agențiile străine sau, în măsura posibilităților, aveau grijă să-și găsească un 

corespondent local, amator sau profesionist. 

În analiza asupra fotografiei de presă publicată în această perioadă a devenit evidentă 

existența a mai multor categorii de furnizori de imagini: fotografii profesioniști, marile ateliere 

fotografice care au fotografiat și pentru presă și fotografii amatori. Pentru fiecare categorie în 

parte, am radiografiat activitatea în paginile presei a celor mai importante nume, care au avut o 

prezență considerabilă.  
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 În subcapitolul unu an analizat prezența principalilor fotografi profesioniști care au 

activat până în 1916 în presa românească, urmărind în măsura în care a fost posibil oferirea unor 

date biografice. Primul fotograf profesionist analizat a fost Iosif Berman. Am urmărit fotografiile 

publicate în Gazeta Ilustrată, Adevărul, Dimineața, Ilustrațiunea Română, Ilustrațiunea. Revistă 

lunară enciclopedică și am identificat câteva fotografii ale sale preluate de presa franceză în 

1915 și 1916. Uitându-ne la evoluția artei sale fotografice, vom constata că Berman și-a format 

stilul propriu încă din primii ani de activitate, iar în următoarea etapă de reporter de presă a 

carierei sale, cea interbelică, el a rafinat acest limbaj. 

 C. Ulrich este încă un exemplu de fotograf de presă uitat. A debutat în 1912 în Gazeta 

Ilustrată  iar între 1914 și 1916 a fost fotograful cu cea mai consistentă prezență în paginile 

revistei. Aproape tot anul 1915, din ianuarie până în noiembrie a fost singurul fotograf al Gazetei 

Ilustrate. Din noiembrie 1915 a început parteneriatul cu Iosif Berman semnând ămpreună 

numeroase fotografii apărute în presă.  

La sfârșitul anului 1913, un nou fotograf va ilustra cu fotografiile sale, câteodată numere 

întregi, Gazeta Ilustrată – Gh. Ispas. Gh. Ispas, asemeni lui C. Ulrich, pare să fi pornit 

colaborarea cu Gazeta prin câteva fotografii trimise în calitate de fotograf amator. Din noiembrie 

1913 până la începutul anului 1915 Ispas a avut o colaborare constantă și consistentă în paginile 

revistei.  

În subcapitolul doi am analizat o altă categorie de fotografi, fotografii amatori. Titulatura 

de fotograf amator a apărut în paginile presei ilustrate românești desemnând fotografii de ocazie 

care se aflau la locul unui eveniment cu aparatul de fotografiat, făceau fotografii pe care le 

trimiteau spre publicare unei reviste. Aceasta putea să fie o experiență unică sau ocazională, dar, 

în anumite cazuri, unii fotografi amatori deveneau colaboratori constanți ai uneia sau mai multor 

publicații, fără să fie însă angajați. Pentru cercetarea noastră, câteva nume s-au dovedit relevante 

prin specificul fotografiei pe care l-au practicat, fotografie de eveniment monden sau fotografie 

sportivă, acordându-le din acest motiv o atenție mai mare. 

Activitatea lui Georges E. Grant (6 septembrie 1860 – 18 martie 1924) ca fotograf de 

presă, creator și animator de presă ilustrată în România în La Belle Époque este necunoscută 

istoriei fotografiei de presă de la noi. Prin activitatea sa de fotograf, a urmărit îndeosebi viața 

sportivă, începuturile aviației de la noi, cursele de automobile. Provenind dintr-o familie din elita 

societății a participat și a fotografiat numeroase partide de vânătoare. Chiar dacă a activat sub 
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titulatura de fotograf amator sau de colaborator al publicațiilor ilustrate de la noi, George Grant a 

fost în fapt un adevărat fotograf de presă care nu rata evenimentele politice, culturale, sportive 

mai ales, dar și pe cele mondene pe care le ilustra pentru cititori.  

În Revista automobilă, între 1909 și 1912, în 19 numere, subiectele sportive și cele care 

reflectau aeronautica românească au fost ilustrate cu fotografiile a doi fotografi Negel, Dumitru 

Negel și George Negel. Am considerat oportună analiza fotografiilor celor doi fotografi Negel, 

pentru că au fost doi pionieri ai fotografiei de aviație și de sport de la noi.  

Fotografia de presă practicată de atelierele fotografice din București și din țară a fost 

analizată în subcapitolul patru.  

 Fotograf cunoscut la începutul secolului XX și pionier al cinematografiei în România, Ion 

Voinescu a avut și o prezență importantă în presa ilustrată românească. Pe lângă alte prezențe 

ocazionale în Gazeta Ilustrată, Revista Automobilă, Ilustrațiunea Română, Buletinul Comisiunii 

Monumentelor Istorice, Flacăra cu fotoreportaje și fotografie de arhitectură cea mai interesantă 

contribuție a fost cea de corespondent de război în Războiul balcanic din 1913 fotografiile sale 

fiind publicate în Actualitatea lui Leon Ascher în 1913 și 1914. 

Activitatea atelierului Julietta al cărui proprietar și fotograf a fost Adolf Klingsberg a fost 

urmărită în presa ilustrată relevându-se o fațetă nouă a activității sale pe lângă cea cunoscută de 

fotograf de studio. Fotografiile lui Klingsberg reproduse în presa ilustrată românească până în 

1919 au fost adesea portrete ale membrilor Familiei Regale și ale elitelor românești și străine 

care i-au pozat pentru portrete oficiale. Însoțind Familia Regală la diverse evenimente în țară și 

în străinătate, fotograful Juliettei a îndeplinit, chiar dacă pentru scurt timp, și rolul de fotograf de 

presă. A publicat în Minerva, Revista Automobilă,  Ilustrațiunea Română, Actualitatea, Gazeta 

Ilustrată. În decembrie 1916, după ocuparea Capitalei de către trupele Triplei Alianțe, Adolf 

Klingsberg a rămas în București și a publicat ocazional în presa ilustrată germană editată la aici, 

sub numele de Foto Klingsberg.  

 Hr. Duratzo, fotograf de origine macedo-română, activ în primele două decenii ale 

secolului XX, a abordat, în activitatea sa, așa cum cercetarea de față a relevat, genuri fotografice 

diverse: fotografia cu tematică artistică, fotoreportajul și fotografia publicitară. În 1913 a făcut 

parte din corpul de corespondenți de presă care au însoțit armata română în campania din 

Bulgaria, în timpul Războiului Balcanic, încercând astfel și experiența fotografiei de război. 
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 Dintre fotografii din provincie am semnalat activitatea lui George Makșay din Galați, 

Marco Klein din Brăila și N. Ioanid din Constanța, Z. Weiss din Iași care consemnau vizitele 

Familiei Regale în localitățile lor și alte evenimente locale.   

În subcapitolul cinci am analizat activitatea atelierelor fotografice ale trusturilor de presă, 

cele de la Dimineața, Adevărul și Minerva. Nu toate publicațiile ilustrate își permiteau să 

angajeze fotoreporteri cu caracter permanent, așa cum proceda Gazeta Ilustrată. Din motive de 

conveniență practică și financiară, erau utilizate și clișee produse de marile trusturi de presă care 

aveau fotoreporteri și ateliere zincografice unde  acestea erau produse, așa cum era trustul de la 

Adevărul.  

Un subcapitol aparte, subcapitolul șase, a fost alocat prezentării principalelor periodice 

ilustrate de la noi până în 1916. Una dintre cele mai interesante reviste ilustrate exclusiv 

fotografic apărute până la intrarea României în război a fost Revista Automobilă. Chiar de la 

început, aceasta s-a axat pe tematica sportivă, fiind și promotoarea unor sporturi exclusiviste la 

noi la acel moment, automobilismul și aviația; unii dintre fotografii care au ilustrat paginile sale 

proveneau din rândurile celor care practicau aceste sporturi. Gazeta Ilustrată a creat și dezvoltat 

un corp de reporteri fotografi și de corespondenți locali, profesioniști sau amatori, și a creat un 

model de publicație ilustrată care în perioada interbelică a fost continuat cu succes de Realitatea 

Ilustrată. Am acordat o pondere însemnată modului în care această publicație a ilustrat 

participarea armatei române în Războiul balcanic din 1913 analizând fotografiile și atelierele 

care au avut corespondenți de front în acest conflict.  

După 1910 s-a căutat o formulă autohtonă de presă ilustrată care să reflecte viața politică, 

socială și culturală a țării, dar care să imite, ca formulă grafică și vizuală, marile periodice 

europene. Această nouă presă ilustrată va avea o ilustrație fotografică bogată și va publica cu 

preponderență fotografie românească. Modelul acestor publicații a fost L’Illustration-ul parizian. 

Dincolo de imitația la nivel grafic, al dimensiunilor, al designului paginilor, este de remarcat 

saltul pe care aceste publicații l-au făcut în noua paradigmă de presă ilustrată. Ilustrația 

fotografică nu s-a limitat la publicarea de portrete, ci a făcut și saltul către fotoreportaj. O 

caracteristică a acestor publicații este că, atunci când au pornit, au avut un caracter mai ales 

cultural, iar după 1913, de la campania armatei române în Bulgaria și în perioada de neutralitate 

după izbucnirea Primului Război Mondial (1914-1916), ponderea subiectelor s-a schimbat, 

evenimentele de actualitate devenind preponderente. Ilustrațiunea Română a apărut constant 
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între 1911-1916 este una dintre publicațiile analizate, continuând cu Ilustrația. Revistă 

enciclopedică ilustrată, care a avut o apariție neregulată între 1911 și 1913, sub conducerea lui 

Christea I. Simionescu. 

În ultimul subcapitol am prezentat o categorie aparte a fotografiei de presă, accidentele, 

catastrofele și faptul divers așa cum le-am identificat încă din 1899 în presa românească.  

Ultimul capitol intitulat Presa ilustrată și fotografia de presă în România în Primul 

Război Mondial este împărțit în două subcapitole. Presa ilustrată și fotografia de presă în 

perioada de neutralitate tratează modul în care presa românească a reflectat realitățile războiului 

prin imagini, fotografii și ilustrații, preluate cu preponderență din presa ilustrată europeană. Prin 

intermediul imaginilor din presă, s-a purtat un adevărat război al propagandei care urmărea 

influențarea opiniei publice. În România presa cotidiană, atât din Capitală, cât și din provincie, 

ilustra știrile și comunicatele militare privind situația frontului și evoluția politică din țară și 

străinătate prin intermediul portretelor conducătorilor armatelor beligerante sau ale oamenilor 

politici ai momentului sau imagini, vederi ale orașelor aflate pe linia frontului. Presa ilustrată 

reușea să publice un număr semnificativ mai mare de imagini decât presa cotidiană, în condițiile 

în care procurarea materialelor tipografice întâmpina dificultăți serioase. Prin intermediul 

ilustrațiilor și fotografiilor erau prezentate publicului scene de război, din toate zonele de conflict 

militare, orașe și monumente distruse, drame ale răniților și refugiaților. Am analizat ilustrația 

fotografică din periodicele ilustrate editate după începerea războiului în 1914: Răsboiul 

popoarelor. Cronica evenimentelor anului de sânge 1914, Săptămâna războiului dar și din 

publicațiile deja consacrate precum Gazeta Ilustrată și Ilustrațiunea Română. Din categoria 

publicațiilor de propagandă vizuală ale Triplei Alianțe ne-a atras atenția Curierul războiului, 

apărut la Berlin dar distribuit și la București. 

Al doilea subcapitol tratează . presa ilustrată și fotografia de presă în România în timpul 

ocupației germane (1916-1918). După ocuparea României de către trupele Triplei Alianțe, noile 

organe de presă instituite de autoritățile de ocupație au funcționat și au folosit, în București, dar 

și în țară, redacțiile și tipografiile publicațiilor care își încetaseră apariția. În București, la sediul 

și tipografia din strada Sărindar nr. 9, unde funcționase până la ocupație ziarul Adevărul, a 

început să funcționeze, din 12 decembrie 1916, Bukarester Tagblatt, cu versiunea în limba 

română Gazeta Bucureștilor, cotidian care era principalul mijloc de comunicare în rândul 

populației a ordonanțelor autorității militare. În aceeași locație vor funcționa revista ilustrată, în 
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limba română, Săptămâna Ilustrată și săptămânalul ilustrat, în limba germană, Romänian in 

Wort un Bild. Toată presa care a apărut în această perioadă s-a aflat sub controlul strict al 

cenzurii instituite de administrația militară germană . Am analizat discursul vizual exprimat prin 

fotografie care avea rolul de susținere a propagandei germane în România în periodicele de limbă 

română Săptămâna Ilustrată și Scena și în periodicele de limbă germană Romänian in Wort un 

Bild, Putna Zeitung Bilder Beilage, editat la Focșani de Divizia 89 de infanterie germană și 

publicația ilustrată a Armatei a 9-a Germană Kriegs-Zeitung 9. Armee-Bilder Beilage, apărută 

între anii 1917-1918. Chiar dacă fotografiile sunt instrumentul propagandei germane, ele pot fi 

citite utilizând mai multe filtre de lectură. O primă lectură este cea oferită de politica de 

propagandă a revistei și se concentrează pe textul de prezentare a imaginii. O altă se face 

analizând imaginea fotografiată, această lectură dovedindu-se a fi de multe ori într-un contrast 

evident cu prima lectură. 

Presa ilustrată care a apărut imediat după încetarea războiului a fost tratată în ultimul 

subcapitol. Dintre publicațiile ilustrate care au apărut în cursul anului 1919, am ales să prezentăm 

Ilustrațiunea Armatei, pentru că în această publicație au fost publicate multe dintre fotografiile 

realizate de Serviciul Fotografic al Armatei între 1916 și 1918. 

 

V. Concluzii 

Fotografia de presă din România între 1860-1919 este un capitol al istoriei fotografiei 

românești aproape nedeschis. . Credem că lucrarea de față deschide acest capitol, oferind, prin 

instrumentele și cercetarea întreprinsă, o imagine mult mai bine conturată asupra acestui 

domeniu și aduce în atenție câteva nume de fotografi a căror activitate a marcat începuturile 

fotojurnalismului de la noi. 

Pornind de la primii fotografi care au avut fotografii publicate în presa românească și 

europeană, Carol Szathmári și Franz Duschek, am urmărit să identificăm fotografii activi în 

presa de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX și pe cei care constituie prima 

generație de fotografi de presă care au publicat în presa ilustrată și cotidiană din România între 

1906-1916.  

Până la nașterea fotografului de presă, a fotografului profesionist angajat al unei 

publicații, fotografului de studio și fotografilor amatori le-a revenit misiunea de a oferi presei 

imagini care ilustrau evenimentele timpului. Această etapă de tranziție a fost parcursă și în presa 
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românească. Am urmărit astfel să identificăm prezența fotografiei în paginile presei ilustrate în 

această perioadă, cei mai importanți fotografi, tipul de fotografie practicat, ponderea și politica 

de utilizare a ilustrației fotografice. Analiza fotografiilor din presa ilustrată completează 

imaginea despre activitatea și opera multor fotografi care au activat în această perioadă, mulți 

dintre ei fiind cunoscuți în special pentru fotografia de studio.  

O altă concluzie a acestei lucrări își are rădăcina în forța inexorabilă a trecerii timpului și 

a vicisitudinilor istoriei: pierderea surselor de memorie. Cea mai mare parte din aceste fotografii 

apărute în presa ilustrată românească, mai ales cele care se încadrează în genul fotoreportajului, 

sunt, prin forța întâmplărilor, singurele care ne-au rămas. Conform practicii redacțiilor, erau 

selectate, spre publicare, doar o parte din fotografiile luate de fotograf la un eveniment. Ce s-a 

întâmplat cu celelalte fotografii care nu au fost publicate, cum arătau ele nu putem ști, arhivele 

acestor publicații nemaifiind astăzi disponibile. Acei mulţi fotografi profesioniști și amatori care 

au furnizat cea mai importantă parte a materialului fotografic publicat în presa ilustrată și 

cotidiană românească între anii 1906-1919 au rămas, în cea mai fericită situație, cunoscuți doar 

cu numele. Opera unor fotografi care și-au continuat cariera după război, cum este cazul lui Iosif 

Berman, poate fi cunoscută azi tocmai pentru că au lucrat la mari publicații, la Adevărul în cazul 

lui, cu fototeci foarte mari care au supraviețuit dezmembrărilor sistematice. 
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