HARRY
WEINBERG
KARUZELA

HARRY
WEINBERG
KARUZELA

Na okładce:
Impreza studencka w klubie Stodoła w Warszawie, 1970
Fotografia nieopublikowana, Międzynarodowe studenckie
hotele, „Polsza” 1970, nr 1
Brak sygnatury
On the cover:
A Student Party at Stodoła Club in Warsaw, 1970
Unpublished photograph, ‘International Student Hotels’,
Polsha 1970, no. 1
No signature

Skarpa w Chęcinach, fotoreportaż o ziemi kieleckiej, 1967
Fotografia nieopublikowana, Nowoczesność z dobrym
rodowodem, „Polsza” 1967, nr 3
Sygn. pryw-04-N-00118
A slope in Chęciny, photoreportage
about Kielce Land, 1967
Unpublished photograph, ‘Modernity of a Good Origin’,
Polsha 1967, no. 3
Signature: pryw-04-N-00118

Kamieniołomy w Kielcach, fotoreportaż
o ziemi kieleckiej, 1967
Fotografia nieopublikowana, Nowoczesność z dobrym
rodowodem, „Polsza” 1967, nr 3
Sygn. pryw-04-N-00107
A quarry in Kielce, photoreportage
about Kielce Land, 1967
Unpublished photograph, ‘Modernity of a Good Origin’,
Polsha 1967, no. 3
Signature: pryw-04-N-00107

Sandomierz, 1967
Fotografia nieopublikowana, Drugie ocalenie miasta,
„Polsza” 1967, nr 11
Sygn. pryw-04-N-00216
Sandomierz, 1967
Unpublished photograph, ‘The Second Saving
of the Town’, Polsha 1967, no. 11
Signature: pryw-04-N-00216

Osunięta skarpa w Sandomierzu, 1967
Fotografia nieopublikowana, Drugie ocalenie miasta,
„Polsza” 1967, nr 11
Sygn. pryw-04-N-00221
A subsided embankment in Sandomierz, 1967
Unpublished photograph, ‘The Second Saving
of the Town’, Polsha 1967, no. 11
Signature: pryw-04-N-00221

Zniszczenia po osunięciu skarpy w Sandomierzu, 1967
Fotografia nieopublikowana, Drugie ocalenie miasta,
„Polsza” 1967, nr 11
Sygn. pryw-04-N-00228
Damage caused by a subsided embankment
in Sandomierz, 1967
Unpublished photograph, ‘The Second Saving
of the Town’, Polsha 1967, no. 11
Signature: pryw-04-N-00228

Prace nad wzmocnieniem skarpy w Sandomierzu, 1967
Fotografia opublikowana, Drugie ocalenie miasta,
„Polsza” 1967, nr 11
Sygn. pryw-04-N-00235
Works carried out to reinforce the embankment
in Sandomierz, 1967
Published photograph, ‘The Second Saving of the Town’,
Polsha 1967, no. 11
Signature: pryw-04-N-00235

Miejski Dom Kultury w Kazimierzu Górniczym
(obecnie dzielnicy Sosnowca), rzeźba autorstwa
Janusza Ballenstedta, 1966
Fotografia nieopublikowana, Dni powszednie i święta,
„Polsza” 1966, nr 12
Sygn. pryw-04-N-00091
The Municipal Cultural Center in Kazimierz Górniczy,
(at present, part of Sosnowiec), sculpture by
Janusz Ballenstedt, 1966
Unpublished photograph, ‘On Working Days and on Holidays’, Polsha 1966, no. 12
Signature: pryw-04-N-00091

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie
(obecnie Park Śląski), 1966
Fotografia nieopublikowana, Dni powszednie i święta,
„Polsza” 1966, nr 12
Sygn. pryw-04-N-00087
The Gen. Jerzy Ziętek Provincial Park of Culture and Recreation in Chorzów (at present: Silesian Park), 1966
Unpublished photograph, ‘On Working Days and on Holidays’, Polsha 1966, no. 12
Signature: pryw-04-N-00087

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie
(obecnie Park Śląski), 1966
Fotografia nieopublikowana, Dni powszednie i święta,
„Polsza” 1966, nr 12
Sygn. pryw-04-N-00089
The Gen. Jerzy Ziętek Provincial Park of Culture and Recreation in Chorzów (at present: Silesian Park), 1966
Unpublished photograph, ‘On Working Days and on Holidays’, Polsha 1966, no. 12
Signature: pryw-04-N-00089

Kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim, 1968
Fotografia nieopublikowana, Z indeksem w ręku,
„Polsza” 1968, nr 10
Sygn. pryw-04-N-00371
Prospective students of the University of Warsaw, 1968
Unpublished photograph, ‘A Student’s Book in Hand’,
Polsha 1968, no. 10
Signature: pryw-04-N-00371

Kandydaci na studia na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, 1968
Fotografia nieopublikowana, Z indeksem w ręku,
„Polsza” 1968, nr 10
Brak sygnatury
Prospective students of the Academy of the Fine Arts
in Warsaw, 1968
Unpublished photograph, ‘A Student’s Book in Hand’,
Polsha 1968, no. 10
No signature

Port w Szczecinie, 1967
Fotografia nieopublikowana, Duża rzeka,
„Polsza” 1968, nr 2
Sygn. pryw-04-N-00311
The harbor in Szczecin, 1967
Unpublished photograph, ‘A Large River’,
Polsha 1968, no. 2
Signature: pryw-04-N-00311

Przeprawa promem ze Świnoujścia do Szczecina, 1967
Fotografia opublikowana, Duża rzeka, „Polsza” 1968, nr 2
Sygn. pryw-04-N-00309
A ferry crossing from Świnoujście to Szczecin, 1967
Published photograph, ‘A Large River’, Polsha 1968, no. 2
Signature: pryw-04-N-00309

Impreza studencka w klubie Stodoła w Warszawie, 1970
Fotografia nieopublikowana, Międzynarodowe studenckie
hotele, „Polsza” 1970, nr 1
Sygn. pryw-04-N-00455
A Student Party at Stodoła Club in Warsaw, 1970
Unpublished photograph, ‘International Student Hotels’,
Polsha 1970, no. 1
Signature: pryw-04-N-00455

Impreza studencka w klubie Stodoła w Warszawie, 1970
Fotografia nieopublikowana, Międzynarodowe studenckie
hotele, „Polsza” 1970, nr 1
Sygn. pryw-04-N-00457
A Student Party at Stodoła Club in Warsaw, 1970
Unpublished photograph, ‘International Student Hotels’,
Polsha 1970, no. 1
Signature: pryw-04-N-00457

Impreza studencka w klubie Stodoła w Warszawie, 1970
Fotografia nieopublikowana, Międzynarodowe studenckie
hotele, „Polsza” 1970, nr 1
Sygn. pryw-04-N-00461
A Student Party at Stodoła Club in Warsaw, 1970
Unpublished photograph, ‘International Student Hotels’,
Polsha 1970, no. 1
Signature: pryw-04-N-00461
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Spojrzenie fotoreportera nie po-
dąża w jednym kierunku. Chociaż
fotoreportaż to ułożona z obrazów
i słów narracja, której rytm zdaje
się być narzucony przez tekst,
należy pamiętać także o nieodzownym – i nieraz długotrwałym –
procesie obserwacji, zadaniu
fotografa. Klasyczny dla fotoreportera wzorzec postępowania ustalił
Henri Cartier-Bresson. W świetle
sformułowanej przez niego koncepcji „decydującego momentu” fotoreporter ma wiele możliwości. Kieruje
obiektyw na ten, a nie inny przedmiot czy scenę. Poszukuje lapidarnego wizualnego skrótu, o którym
tekst niniejszy będzie opowiadał
obszerniej. Wybór jednak szerzej
definiuje realia jego profesji –
na selekcję ujęć, ostateczną
kompozycję kadru wpływ ma nie
tylko sam fotografujący, lecz także
redaktorzy i projektanci szaty graficznej pisma. Namysł badawczy
nad fotoreportażem wymaga zatem
dekonstrukcji skomplikowanej
niekiedy trajektorii wyborów,
przyglądania się opublikowanej już
opowieści, jak również wykroczenia poza nią – wejścia w obszar
sytuacji fotografowania i kontekstu
dystrybucji obrazów. Nietrudno
zdać sobie sprawę z faktu,

że rekonstrukcja tak złożonych
okoliczności nie zawsze jest możliwa, nawet gdy dostępne są archiwa poszczególnych fotografów,
pozwalające uchylić drzwi fotoreporterskiej kuchni.
Znaczną część dorobku
Harry’ego Weinberga z lat 60.
i 70. stanowią fotoreportaże
realizowane dla magazynu ilustrowanego „Polska” – edycji Wschód
(„Polsza”), przeznaczonej do dystrybucji w ZSRR i krajach bloku
wschodniego. Mimo że wiele materiałów ukazywało się równolegle
w „Polsce” – edycji Zachód
(„Poland”; tej prawdziwej „Polsce”,
jak wzmiankują we wspomnieniach
fotografowie), te przygotowywane
specjalnie na potrzeby edycji
wschodniej magazynu miały wyraz
ściśle związany z linią polityczną
PRL. Fotoreportaże publikowane
w „Polszy” były, jak się wydaje,
z konieczności, nieco mniej
zróżnicowane formalnie, zapewne
w związku z preferowaną tematyką, obejmującą przede wszystkim
przemysł i rolnictwo, a także interesujące dla czytelnika wydarzenia
kulturalne. Nie znaczy to, że odbiegał jakością od estetycznych
standardów głównej redakcji.
W przypadku edycji wschodniej
bardziej istotne staje się jednak
pytanie o charakter fotografii

niepublikowanych, czyli tych, które
ostatecznie nie znalazły się
na łamach pisma. Archiwum
Weinberga może posłużyć za przykład niejednoznaczności dorobku
fotoreportera, zwłaszcza takiego,
który funkcjonował w rzeczywistości o znacznym stopniu politycznej
kontroli. Obserwować możemy
tutaj awers i rewers praktyki
fotoreporterskiej: materiały publikowane, wyselekcjonowane często
już przez samego autora, a także
zdjęcia tych samych tematów
robione „na boku”, które w tym przypadku – jak wspomina fotograf –
wykonywane były często prywatnym aparatem, nikonem kupionym
w amerykańskiej bazie wojskowej
w Holandii.
Ten zachodni trop jest znaczący. Weinberg kształcił się
w doskonałym „warsztacie”:
w warszawskim Technikum Fotochemicznym, w pracowni Edwarda
Hartwiga oraz w laboratorium
wydawnictwa Polonia, a prócz tego
– co należy chyba uznać za
doświadczenie pokoleniowe –
w młodości podpatrywał francuskich i amerykańskich fotografów
za pośrednictwem docierających
do polski magazynów ilustrowanych, z „Paris Match” na czele.
Podobnie jak wielu młodych fotografów wkraczających na ścieżkę

kariery na przełomie lat 50. i 60.
podziwiał fotoreporterów „Świata”,
którzy nie tyle przyswajali styl
zachodnich pism, ile sami kształcili
się na Zachodzie, czy wręcz, jak
Władysław Sławny, współtworzyli
nowoczesny, międzynarodowy
język humanistycznego fotoreportażu. Jakkolwiek znajomość
francuskiej – a szerzej zachodniej –
fotografii reportażowej, zaznaczyła
się w dorobku poszczególnych
fotografów w różny sposób
(i w różnym stopniu), to świadomość potrzeby zaangażowania
w temat, przekroczenia granicy
zdystansowanej obserwacji na
rzecz empatycznego uczestnictwa
utrwaliła się jako konieczny element profesji fotoreportera. Zarazem jednak nowoczesna fotografia
reportażowa opierała się na rosnącej świadomości estetycznej, wypracowaniu przez autora kontroli
nad kompozycją kadru, która
decydowała o sile przekazu.
Fotografia miała być sugestywną
metaforą ludzkiego losu, odnoszącą przy tym do konkretnych
aspektów rzeczywistości społecznej. W przypadku prac Weinberga
wahadło zawieszone pomiędzy
uczestnictwem a estetyzacją
balansuje łagodnie. Najbardziej
reprezentatywne dla fotoreporterów-humanistów kadry, oparte

na wydobyciu dynamiki tematu,
diagonalnych liniach, akcentowaniu
pierwszego planu, obecne na łamach „Poland”, szczególnie
za sprawą Marka Holzmana czy
Ireny Jarosińskiej, nie wydają się
być specyficzne dla jego dorobku.
Z kolei dbałość o kompozycję,
umiejętność koncentracji na starannie wyselekcjonowanym detalu,
operowanie przejściami tonalnymi,
tak ważne choćby dla Tadeusza
Rolkego, manifestują się u Weinberga raczej w statycznych,
pejzażowych czy portretowych
ujęciach, co przypomina, że przeszedł on przez szkołę fotografa
zawodowego, a zatem doskonale
opanował warsztat kompozycyjny
i fotochemiczny.
Gdy Harry Weinberg fotografował obiekty przemysłowe –
na przykład na potrzeby fotoreportażu o Zakładach Azotowych
w Puławach (Azoty i hektary, „Polsza” 1966, nr 8), Elektrowni Wodnej
we Włocławku (Na upartej rzece,
„Polsza” 1967, nr 12) czy Stoczni
im. Komuny Paryskiej
w Gdyni (W pierwszej dziesiątce,
„Polsza” 1968, nr 6) – powstawały
znakomite studia elementów
prefabrykowanych i maszyn,
a ujęcia z góry pozwalały śledzić
geometryczne meandry kształtów
infrastruktury. Prócz estetycznie

wysmakowanych kadrów wykonywał bardziej standardowe fotografie prasowe, referujące miejsce
i wydarzenie, prezentujące ludzi
przy pracy, lecz także – i to wydaje
się z dzisiejszej perspektywy
najbardziej charakterystyczne dla
jego warsztatu – kadry chwytające
człowieka w jego codziennej
krzątaninie. Niekiedy sceneria
kolektywnej pracy była tylko tłem,
kontekstem. Bohaterowie zdjęć
Weinberga stoją odwróceni plecami do obiektywu, zdają się nie
dostrzegać obecności fotografa.
Trudno tu odnaleźć ujęcia typowe
dla „fotoreporterki” tego czasu:
anegdotyczne, oparte na kontrastach gestów czy mimiki postaci,
niekiedy obliczone na komiczny
dysonans – choć takie się zdarzają
(choćby kapitan w fotoreportażu
Statek czeka na redzie, „Polsza”
1967, nr 4; taki charakter miał też
często reprodukowany kadr
z fotoreportażu Przyjedź, mamo,
na przysięgę, nagrodzony
w XIII Ogólnopolskim konkursie
fotografii prasowej w 1971 roku).
Mamy raczej do czynienia z
obserwacją człowieka w chwili
dekoncentracji, nieuwagi, przypadkowego gestu, poruszenia, wpisanego w otoczenie. Kompozycyjny
rygor jest przełamywany na rzecz
spontaniczności napotkanej sytuacji.

Efekt surowości, niekiedy nawet
pewnej nonszalancji, wydaje się
podkreślać ceniona przez fotografa
ziarnistość odbitek, a także praca
na wysokoczułych filmach, umożliwiających operowanie światłocieniem, uchwycenie zarysu sylwetek
w półcieniu. Strategia fotografa –
nieobca klasykom fotoreportażu,
jednak nie zawsze stosowana
w takim zakresie – przypomina
nieustanne odwracanie się
od obiektu głównego, czyli artysty
na scenie, oficjalnej delegacji,
ku publiczności, odruchowym
reakcjom widzów. Zabieg ten widać
wyraźnie na fotografiach imprez
kulturalnych, Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu, koncertów w Stodole czy w Hybrydach,
spotkań Piwnicy pod Baranami
(Mała improwizacja, „Polsza” 1966,
nr 5; Międzynarodowe studenckie
hotele, „Polsza” 1970, nr 1).
Nie można oprzeć się wrażeniu,
że Weinberg w istocie poszukiwał
emocji, napięcia, które wydarza
się raczej na marginesie starannie
przygotowywanych uroczystości
czy wszelkich „obrzędów” społecznych, i jest możliwe do dostrzeżenia jedynie kątem oka. Taki efekt
wymagał zapewne określonej
strategii. Najbardziej adekwatne
byłoby zwyczajne wtopienie się
w tłum, funkcjonowanie na prawach

fotoreporterskiej obserwacji
uczestniczącej. Trudno zakładać,
że opisana sytuacja fotografowania
byłaby zawsze możliwa. Niekiedy
z pomocą przychodzi „odwracający
uwagę” uczestników wydarzenia
dziennikarz (Weinberg współpracował najczęściej z zaprzyjaźnionym
Jerzym Segelem), albo też fotograf
potrafi pozostać czujny, gdy opada
napięcie powodowane dystansem
wobec nieznajomego.
Mechanizm fotoreporter
skiego uczestnictwa zdają się
oddawać zdjęcia powstałe na potrzeby fotoreportaży z polsko-niemieckiego pogranicza (Po obu
stronach Odry i Nysy, „Polsza”
1968, nr 2; Z wizytą u sąsiadów,
„Polsza” 1968, nr 2; Duża rzeka,
„Polsza” 1968, nr 2). Zrealizowane
w ciągu dwutygodniowej podroży
fotograficznej, przedstawiają obraz
społeczności Ziem Odzyskanych
przeszło dwie dekady od zakończenia wojny. Wpisują się w potrze
bę eksponowania integracji polskiej
i wschodnioniemieckiej społeczności po podpisaniu w 1967 roku
Układu Między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką
Republiką Demokratyczną o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej
Pomocy, w obliczu zabiegów
dyplomatycznych o uznanie zachodniej granicy Polski. Otwartość

polskich rodzin, goszczących
u siebie dawnych mieszkańców
ich domostw, niemieckich członków
ruchu spółdzielczego, podkreślona
zostaje poprzez uchwycenie przez
fotografa swobody momentów
interakcji, wspólnej biesiady czy
oglądania albumów ze zdjęciami.
Porozumienie ponad podziałami
zdaje się być możliwe. W innym
fotoreportażu znajdziemy z kolei
ujęcia pracujących za granicą
Polek, wpatrzonych w witrynę
NRD-owskich sklepów odzieżowych. Pomimo tamującej narrację
linii politycznej Weinberg poddaje
społeczność subtelnej wiwisekcji,
podpatruje. Fotografie oscylują
raczej wokół poetyki dokumentalnej, pozbawione są wspomnianej
anegdoty.
Między dokumentem
społecznym a fotografią krajobrazową, niekiedy mającą niemal
piktorialne walory, sytuują się
z kolei serie fotografii poświęcone
miejscom atrakcyjnym turystycznie
bądź te przeznaczone do fotoreportaży mających na celu legitymizację i promocję Ziem Odzyskanych. Znajdziemy tu zarówno kadry
pejzażowe, studia architektury,
jak i ujęcia prezentujące ludzi w ich
otoczeniu (Pustynia i morze,
„Polsza” 1966, nr 7; Domy na
zboczach gór, „Polsza” 1966, nr 4),

niekiedy o doskonałych walorach
światłocieniowych, wzmagających
nastrojowość tematu (Bieszczady,
„Polsza” 1973, nr 6). Interesująco
w tym kontekście wypada zespół
zdjęć do fotoreportażu zgoła
nieturystycznego, Drugie uratowanie miasta, poświęconego osuwającej się sandomierskiej skarpie
(„Polsza” 1967, nr 11). Widać
tu skalę możliwości Weinberga:
utrwala działania górników, którzy
próbują zapobiec tragedii, zarazem
jednak dostrzega gromadzących
się gapiów, chwyta nastrój chwili.
Zawiesza na dłużej oko na bogatych formach ziemnych struktur,
porządku linii spękań murów,
fakturze kamienia. Szczególnie
sugestywne są te ujęcia, na których starsza kobieta, po dawnemu
okutana, w chustce na głowie,
próbuje dostać się do na wpół
zawalonego zabudowania. To jej
sylwetka, uchwycona w dalekim
planie, nadaje sens otoczeniu.
Starannie zakomponowane,
dopracowane technicznie kadry
zdają się zapisem niespiesznej
wędrówki, jednocześnie nakierowują uwagę na kondycję małych
miast i ich mieszkańców w końcu
lat 60. XX wieku.

HARRY
WEINBERG

(ur. 1939) Edukację fotograficzną zaczynał
w Technikum Fototechnicznym przy ul. Spokoj
nej w Warszawie, gdzie uczył się m.in.
z Markiem Karewiczem i Zofią Nasierowską.
Pod koniec lat 50. pracował krótko jako instruktor fotografii w warszawskim Pałacu Młodzieży.
Ważnym i formującym doświadczeniem na po
czątku lat 60. była dla niego praca z Edwardem
Hartwigiem (jako asystent), podczas której uczył
się fotografować teatr i zdobywał cenne umiejętności techniczne.
W 1962 roku w konkursie tygodnika
„Stolica” Weinberg otrzymał pierwszą ważną
w swojej karierze nagrodę za fotografię Skojarzenia jezdni. Na początku 1963 roku został zatrudniony jako zastępca kierownika laboratorium
fotograficznego w wydawnictwie Polonia. Tam
uczestniczył w procesie selekcji i postprodukcji
zdjęć do miesięcznika „Polska”, dzięki czemu
nawiązał relacje z fotografami pracującymi dla
czasopisma. W 1965 roku objął stanowisko fotoreportera w „Polsce” – edycji Wschód („Polsza”);
z redakcją współpracował do 1976 roku.
Fotografował m.in. liczne wydarzenia kulturalne
(np. Piwnicę pod Baranami, Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej w Opolu, klub Hybrydy), przemysł oraz tematy związane z nauką i edukacją.
Jednym z bardziej znanych reportaży Weinberga
z tego okresu był Przyjedź, mamo, na przysięgę
(1969), za który otrzymał nagrodę na XIII Ogólnopolskim konkursie fotografii prasowej
w 1971 roku. W 1973 roku został członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików.
Po odejściu z miesięcznika „Polsza”
zaczął specjalizować się w fotografii reklamowej. W duecie z Markiem Czudowskim fotografował m.in. przedstawicieli show-biznesu, a także tworzył przesycone erotyką portrety kobiet.
Fotografie spółki Czudowski & Weinberg trafiały
na okładki płyt takich zespołów, jak Bajm,
Dwa Plus Jeden, Papa Dance, oraz wokalistek:
Zdzisławy Sośnickiej, Haliny Frąckowiak, Eleni.
Od 2020 roku cyfrowe archiwum
Harry’ego Weinberga jest opracowywane przez
Fundację Archeologia Fotografii.

SHADOWING
KAMILA
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A photojournalist’s gaze does not
drift in one direction. Although
photoreportage is a narrative that
consists of images and words,
with its rhythm ostensibly imposed
by the text, we should also remember about the inevitable – and
sometimes long-standing – observation process, which remains
a photographer’s domain. Photojournalists’ classical behavioral
pattern was determined by Henri
Cartier-Bresson. Following his
concept of the ‘decisive moment’,
photojournalists may be exposed
to a whole spectrum of possibilities. They point the camera lens
at a specific object or scene, and
not at anything else. They search
for a lapidary visual abstract that
will be more extensively described
by the text. However, it is the selection that defines the reality of their
profession to a much broader extent; a photographer is not the sole
actor to choose frames or decide
upon the final composition; editors
and graphic designers working
for a particular magazine also have
a lot to say here. Thus, researchers’ reflection on photoreportage
requires the deconstruction
of the oftentimes complex trajectory of choices, taking a closer look

at the already published story but
also moving beyond it – and therefore, entering the area of a photographed situation as well as taking
into consideration the context
of images’ distribution. It is not difficult to realize that the reconstruction of such a multilayered situation
is not always possible, even when
photographers’ archives are accessible, allowing researchers to peer
into photojournalists’ workshops.
A large part of Harry Weinberg’s oeuvre from the 1960s and
the 1970s constitutes photoreportage series commissioned by the
illustrated magazine Polska – its
Eastern edition (Polsha) distributed
in the USSR and the Soviet bloc
countries. Although many materials
were simultaneously published
in the magazine’s Western edition
(Poland; this ‘real’ Polska, as it was
described by several photographers), those prepared especially
for the purposes of the Eastern
edition were characteristic for
their message strictly connected
with the political line of the Polish
People’s Republic. Photoreportages published in Polsha were – as it
seems, of necessity – slightly less
formally diverse, most probably
because of the preferred topics
that mainly included industry and
farming but also some cultural

events that could draw readers’ attention. However, it does not mean
that the quality differed a lot from
the aesthetic standards set by the
main editorial office. Nevertheless,
the question of the character of unpublished photographs, and thus
those that did not enter the magazine’s pages in the end, turns
out to be vital in the case of the
Eastern edition. Harry Weinberg’s
archive may serve as a good
example of the ambiguity of a photojournalist’s oeuvre, especially
a photojournalist who functioned
in reality extensively controlled
by politics. Based on this, we can
observe the obverse and reverse
of the photojournalistic practice:
both materials that were published,
often previously selected by their
author, and photographs depicting
the same topics but taken
‘on the side’ and in such cases
– according to the photographer –
with the use of his private Nikon
camera, purchased at an American
military base in the Netherlands.
This Western trace is important. Weinberg received a good
education, learning at the Warsaw
Photochemical Technical School,
then in Edward Hartwig’s studio
and laboratories of the Polonia
publishing house. Apart from this,
as a young photographer, he shad-

owed French and American professionals, observing their works
in illustrated magazines (such
as Paris Match) that reached Poland, which should be perceived
as an experience specific for
his generation. Like many other
emerging photographers entering
professional circles in the 1950s
and the 1960s, he admired photojournalists working for Świat
[The World], who adapted the style
of western magazines not by shadowing but rather because they had
been educated in the West or even
– like Władysław Sławny – co-created and determined the modern
international language of humanist
photoreportage. Although the knowledge of French, and the broader
Western photojournalism translated
into the oeuvre of particular photographers in various ways
and to various extents, the awareness of the necessity to get involved
with the subject, to go beyond
the limits of distant observation
for the sake of empathic participation was consolidated as a crucial
and indispensable part of photojournalists’ profession. Simultaneously, modern photojournalism
based on the still increasing awareness of aesthetics and developing
authors’ strong control over
the frame’s composition that

ultimately decided on the power
of the conveyed message. Photography was supposed to be
a suggestive metaphor of human
fate and at the same time, address
specific aspects of social reality.
In Weinberg’s works, the pendulum
hung between participation
and aestheticization is quite balanced. Frames perceived as those
most representative for humanist
photojournalists and thus based
on diagonal lines, extracting dynamics of the subject, and putting
emphasis on the foreground, often
published on the pages of Poland,
especially due to Marek Holzman
and Irena Jarosińska, do not seem
to be specific for Weinberg’s body
of work. On the other hand, attention to composition, ability to focus
on the carefully chosen detail,
and operating with tonal transitions,
so important to photographers
such as Tadeusz Rolke, manifest
themselves in Weinberg’s works
rather in static, landscape or portrait images, which reminds
us of the fact that he had received
a professional photographer’s education and therefore had mastered
the arcana of both composition
and photochemistry.
When Harry Weinberg
photographed industrial facilities
– for instance for the purposes

of photoreportage about the ‘Puławy’
Nitrogen Plant (‘Nitrogen and
Acres’, Polsha 1966, no. 8),
the Hydropower Plant in Włocławek
(‘On the Stubborn River’, Polsha
1967, no. 12) or the Paris Commune Shipyard in Gdynia (‘Among
the Top Ten’, Polsha 1968, no. 6)
– he delivered excellent studies
of prefabricated elements and machinery, and his shots from above
allowed viewers to follow the geometric meanders of shapes created
by the infrastructure. Apart from
aesthetic, sophisticated frames,
he would also take some more
standard press photographs,
depicting sites and events, showing people at work, but also –
and which seems the most characteristic for his workshop from
today’s perspective – photographs
capturing people doing their daily
chores. At times, the scenery
of collective work served merely
as a background or provided a context.The protagonists of Weinberg’s
photographs stand with their backs
turned to the camera, they do not
seem to notice the photographer’s
presence at all. Shots typical for
photojournalism of that time –
anecdotal, based on contradictive
gestures and facial expressions,
sometimes purposedly thought to
show some dissonance in a witty

way – are scarce, although they
also occur (like the captain
in the photoreportage ‘The Ship
is Waiting in the Roadstead’,
Polsha 1967, no. 4; also a single
photograph extracted from the material ‘Mum, Come When I Take
the Oath’ and awarded in the
13th Polish National Press Photo
Contest in 1971). Nevertheless,
we rather deal with a photographer
observing people and catching
them exactly when they seem distracted, inattentive, when they are
making random gestures or are
in the middle of some commotion,
and thus remain inscribed in their
surroundings. The rigor of composition is intentionally ignored for
the sake of spontaneity of the
situation. The effect of harshness,
sometime seven shifting toward
specific nonchalance, seems
to be emphasized not only by the
grain in the prints – so valued by
the photographer – but also
by his tendency to work with highly
photosensitive negatives that enabled him to play with chiaroscuro
and to capture dim figures
in half-shadow. The photographer’s
strategy – known also to the classical representatives of photojournalism, though not always applied
to such extent – seems to be based
on constant disregarding of the main

subject, such as an artist performing
on-stage or some official delegation,
and turning toward the audience
and their quite instinctive reactions.
This approach is clearly visible
in the photographs from various
cultural events, including the festival in Opole, concerts at Stodoła
or Hybrydy, meetings at Piwnica
pod Baranami (‘Little Improvization’, Polsha 1966, no. 5; ‘International Student Hotels’, Polsha
1970, no. 1). It is difficult to avoid
the impression that in the essence
of his work, Weinberg looked for
emotions and tensions that appear
predominantly on the margins
of meticulously prepared events,
ceremonies or – in a wider context
– all social ‘rituals and rites’
and are noticeable only out
of the corner of one’s eye. Producing such an effect surely required
a specific strategy. The most
adequate measure to achieve
it would be to blend into the crowd,
to function in line with the rules
of photojournalistic participant
observation. It is difficult to assume
that the described situation of
taking photographs is always possible. Sometimes a journalist can
serve as a useful ‘distractor’ of participants’ attention (Weinberg most
often collaborated with his friend,
Jerzy Segel) or a photographer

can stay vigilant when the tension
caused by the distance toward
the intruder defuses.
The mechanism of photojournalistic participation seems
to be reflected by the photographs
taken for the purposes of photoreportages from the borderlands
between Poland and Germany
(‘On the Two Banks of the Odra
and the Nysa Rivers’, Polsha 1968,
no. 2; ‘Visiting the Neighbors’, Polsha
1968, no. 2; ‘A Large River’, Polsha
1968, no. 2). Taken during a twoweek photo trip, the photographs
present the picture of society from
the Recovered Territories more than
two decades after the war. They
correspond with the need to emphasize the integration of Polish
and East-German communities
after signing the Treaty between
the Polish People’s Republic
and the German Democratic Republic on Friendship, Collaboration,
and Mutual Assistance in 1967
and due to diplomatic attempts
to agree upon recognition
of the western border of Poland.
The hospitality of Polish families
hosting former inhabitants of their
homes, the German members
of the cooperative movement,
is emphasized by the easiness
of interaction and comfort
in the moments of common dining

and browsing through photo
albums, captured by the photographer. Understanding and cooperation beyond boundaries appear
to be possible. In yet another photoreportage, we can find images
of Polish women – economic emigrants who are window-shopping
for clothes in the GDR. In spite
of the political restrictions limiting
the narrative, Weinberg carries out
a subtle vivisection of the community he lurks in. His photographs
fluctuate rather toward the poetics
of a documentary as they are deprived of the previously mentioned
anecdote.
On the other hand, his
series of photographs dedicated
to sites that might be considered
tourist attractions or shots taken
for the use of reportages aimed
at legitimization and promotion
of the Recovered Territories, fall
somewhere between social documentary and landscape photography, at times bearing traces of pictorialism. Here, we can find frames
depicting landscapes and studies
of architecture as well as those
showing people in their closest
surroundings (‘The Desert and the
Sea’, Polsha 1966, no. 7; ‘Houses
on the Slopes’, Polsha 1966, no. 4);
sometimes, they present excellent
chiaroscuro values, intensifying

the mood of the photographed
subject (‘The Bieszczady Mountains’, Polsha 1973, no. 6).
In this context, the collection of photographs taken for the purposes
of definitely not tourism-oriented
photoreportage, ‘The Second
Saving of the Town’, dedicated
to a subsiding embankment in Sandomierz (Polsha 1967, no. 11)
is especially interesting. It perfectly
exemplifies Weinberg’s spectrum
of skills and abilities: he records
activities carried out by miners who
are struggling to prevent the tragedy and at the same time, he pays
attention to bystanders and onlookers gathering nearby. He captures
the mood of the moment. He lays
his eye on the rich structures created by the soil, the order of lines
formed by cracks in the walls,
and the texture of stones. The photographs in which an elderly woman
wearing a headscarf and bundled
up as decades before is trying to get
to the half-collapsed building are
especially suggestive. It is her silhouette captured in the long shot
that gives meaning to her surroundings. Carefully composed, technically
mastered frames seem to be
a record of a deliberate stroll,
and simultaneously draw viewers’
attention to the conditions of small
towns and their dwellers in the
late 1960s.

HARRY
WEINBERG

(b. 1939) Harry Weinberg’s education
in the field of photography started at the Warsaw
Photochemical Technical School on Spokojna
Street, where he studied together with other
future photographers such as Marek Karewicz
and Zofia Nasierowska. In the late 1950s,
he was briefly employed as a photography
instructor at the Youth Palace in Warsaw.
Weinberg’s collaboration with Edward Hartwig
(he worked as Hartwig’s assistant) in the early
1960s was a formative and undoubtedly
important experience. It allowed him to learn
theater photography and acquire the necessary
technical skills.
In 1962, Weinberg received his first
important prize – an award from the Stolica
weekly for his photograph ‘The Roadway
Associations’. At the beginning of 1963, he was
employed as a junior manager of the photo lab
at the Polonia publishing house. His responsibilities included participation in the photo-editing
process and the post-production of photographs
for Poland monthly, which allowed him to establish good relations with photographers working
for the magazine. In 1965, he took up a post of
a photojournalist in the magazine’s Eastern edition – Polsha. He was professionally associated
with Polsha’s editorial office until 1976.
He photographed various cultural events (such
as those at Piwnica pod Baranami, Hybrydy
Club, but also The National Festival of Polish
Song in Opole), industry, and subjects related
to science and education. One of Weinberg’s
most popular photoreportages from that period
was the material ‘Mum, Come When I Take
the Oath’ (1969), for which he received an award
in the 13th Polish National Press Photo Contest
in 1971. In 1973, he became a member of the
Association of Polish Art Photographers, ZPAF.
When he ceased the collaboration
with Polsha monthly, he specialized in commercial and advertising photography. Together with
Marek Czudowski, he photographed people in
showbusiness but also created erotic portraits

of women. Photographs by Czudowski
& Weinberg were used as album covers
for such bands as Bajm, Dwa Plus Jeden,
Papa Dance, and singers such as Zdzisława
Sośnicka, Halina Frąckowiak, and Eleni.
Since 2020, the Archeology
of Photography Foundation has been working on and studying Harry Weinberg’s digital
archive.
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