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PRIMA FOTOGRAFIE DIN LUME

Joseph Nicéphore Niépce s-a născut în 1765 la Chalon-sur-Saône şi a început experimentele în domeniul fotografiei
împreună cu fratele său Claude, în anul 1793, folosind folii de argint fotosensibile. Aceste prime experimente nu au
fost nişte reuşite, însă Niépce a continuat lucrul său în domeniul fotografiei şi a încercat să îmbunătăţească metodele
creării plăcilor pentru imprimare litografică. În anul 1826 a realizat prima fotografie permanentă, o imagine a curţii
sale, folosind o placă de cositor aliat cu plumb acoperită cu bitum şi expusă camerei obscure. În anul 1829 a format un
parteneriat cu Louis Jacques Mandé Daguerre, un alt inventator care a făcut, de asemenea, experimente cu camera
obscură. Visul lui Niépce de a îmbunătăţii procesul tipăririi nu s-a materializat deoarece a murit în anul 1833. În 1829
Daguerre a arătat lumii o metodă practică de a realiza fotografii, dar Nipce este recunoscut ca o persoană care a
contribuit semnificativ la dezvoltarea ştiinţei fotografiei. În legatură cu procesul litografiei, Niépce a descoperit o
metodă de a copia gravuri pe sticlă şi pe placuţe de cositor-plumb, utilizând bitumul, un fel de asfalt care expus la
lumină se modifică. Pentru început el a uns desenele cu ulei pentru ca lumina să se reflecte mai bine, după care le-a
aşezat pe o placă bituminoasă şi a expus placa la lumină. Aceasta, trecând prin hârtie, a imprimat imaginea pe bitum,
creând o copie aproape perfectă a originalului. Niépce a reuşit astfel să imprime imagini. În anul 1826 a pus o placă
bituminoasă în camera obscură, pe care a poziţionat-o cu lentilele spre fereastră timp de 8 ore. A rezultat o imagine,
numită “Vedere prin fereastră la Le Gras” care a fost prima fotografie. Acest aparat a fost îmbunătăţit împreună cu
pictorul francez Louis Jacques Mande Daguerre ,aparatul rezultat fiind denumit daguerreotip. După “Vedere prin
fereastră la Le Gras”, Joseph Nicéphore Niépce a continuat cercetările în domeniul heligrafiei, după cum a numit el
fenomenul, reuşind mai apoi o fotografie mult mai bine realizată, Set Table, de această dată suportul fiind sticla.
Fotografia reprezintă o masă pregătită pentru servit şi a fost prezentată pentru prima dată Societăţii Franceze pentru
Fotografie în anul 1890 de către un membru al familiei Niépce. Placa de sticlă originală nu mai există, ea dispărând în
mod misterios imediat ce a fost achiziţionată. Doar o copie mai există în buletinul oficial al Societăţii Franceze pentru
Fotografie, data realizării fotografiei rămânând necunoscută.
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STATIUNEA STRAJA
este un colţişor în vârful Munţilor Vâlcan,
un loc splendid, pe care omul l-a transformat
într-un paradis al împãtimiţlor zãpezii. La o
altitudine de aproximativ 1445 de metri totul
pare alb iarna, iar vara te ispiteste la plimbare
firul verde al ierbii şi mirosul aerului curat. Cum
ajungem însa în acest colţ de rai? E mai uşor
decat pare. Situatã lângã municipiul Lupeni,
Straja ne oferã douã posibilitati de acces. Fie
folosim telescaunul, cu punctul sãu de plecare în
Lupeni, fie utilizãm autoturismul. Iar dacã nu ne
surâde un drum cu telescaunul şi nu dispunem
de condiţiile necesare pentru a merge cu maşina
mai existã o varianta: locuitorii mereu
binevoitori sã faca "un drum pânã în Straja" şi sã
ne ducã la destinaţie, contra cost, desigur.
Indiferent ce cale de acces folosim ne sunt
garantate peisaje ce par fãcute din vatã de zahãr
iarna, iar vara privirea ne este încântatã de
codrii mereu verzi. Pentru a ajunge aici trebuie
sã veniti pânã în Petroşani, iar apoi pe DN 66A
pânã la Lupeni (17 km). Din Lupeni pânã în
Straja drumul este asfaltat, iar iarna este
deszãpezit. Dacã nu veniţi cu maşina personalã,
puteţi opta pentru tren sau alt mijloc de
transport pânã în Petroşani, iar de acolo pânã la
Lupeni se poate ajunge cu mijloacele de
transport în comun, care circula frecvent pe
timpul zilei, sau cu trenul. Însã Straja nu
înseamnã doar peisaje şi acces auto sau cu
telescaunul. Odatã ajuns aici poţi alege fie sã iţi
petreci timpul în lungi plimbãri pline de
sãnãtate fie sã încerci un sport de iarna. Dacã
alegi sã te plimbi trebuie sã stii ca la cota 1485 se
înalţã falnicã Crucea Eroilor, un monument
ridicat în memoria ostaşilor cãzuţi la datorie pe
versantul nordic al masivului în cel de-al doilea
Rãzboi Mondial. Crucea are 9 metri înãlţime şi
este prevãzutã cu instalaţie de iluminare, pe
timpul nopţii fiind o adevaratã splendoare. La
poalele Crucii s-a ctitorit un frumos schit,
construit integral din lemn, în interiorul cãruia
este expusã o cruce cioplitã în lemn, în care sunt
trei bucãţi de lemn din Sfânta Cruce pe care a
fost rãstignit Iisus Hristos. Aceastã cruce (având
5m lungime şi peste 200 kg) este scoasã anual din bisericã în Vinerea Mare şi este purtatã pe rând de pelerini, care o
transportã de la poalele masivului pânã la schit, pe o distanţã totalã de 7 km, parcurgând astfel drumul crucii. Acest
traseu este parcurs în fiecare an şi este unicat în România. Dacã doriţi sã vedeţi urşi, în Straja este ţinut în captivitate
un urs brun, pe nume Baloo. Aceasta staţiune deţine şi 5 pârtii dotate cu 6 teleschiuri, care, spre deosebire de alte
staţiuni, au lungimi şi grade de dificultate diferite, dar preţuri mereu accesibile şi servicii perfecte. În plus, între
vârfurile Straja (1868 m) şi Drãgoiu (1690 m ) se gãseşte Pasul Vâlcan (1621 m), pe unde au trecut romanii spre cetãţile
dacice din Munţii Orãştiei. Viaţa pe munte nu este însa doar zapadã şi zi. Noaptea este unul dintre cele mai frumoase
momente ale unei zile. Atunci, pe cerul negru ca abanosul se aşeazã stelele, formând modele magice.
Straja
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ISTORICUL SCHITULUI

Sursa: www.crestinortodox.ro

Pe lângă atracţia turistică de care se bucură, masivul
Straja este renumit şi pentru încărcătura istorică şi
religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are
semnificaţie istorică. În acest loc, în Primul Razboi
Mondial, au murit peste 800 de soldaţi, o parte din ei
fiind înmormântaţi în cimitirul eroilor din Lupeni. La
Cabana Montana în anul 1996 s-a aprins într-o seara
lumina într-o incapere, becul s-a ars, iar flama facută de
filament a imprimat pe sticla becului o cruce. Becul a fost
spart de unul dintre turişti, însă la ceva timp al doilea
incident de acest fel a avut loc, o altă cruce apărând pe
un alt bec - acest bec poate fi vazut la schitul Straja.Omul
a luat cel de-al doilea bec şi s-a dus la Staretul Mănăstirii
Lainici, care l-a sfătuit să ridice o cruce. Aşa a fost
construită Crucea în memoria soldaţilor români căzuţi în
luptele de la Jiu în Primul Razboi Mondial, dar şi în
memoria turiştilor care şi-au pierdut viaţa în zonă.
Mărturia unui ctitor afirma următoarele: "În anul 1996,
în Straja, la cabana Montana, chiar de Sfinţii Constantin şi
Elena au ieşit nişte semne dumnezeieşti. Dintr-odata în
interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de
două săptămâni, în interiorul unui alt bec a aparut încă o
cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt
oameni care au murit în primul razboi mondial şi nu
sunt îngropaţi creştineşte". Atunci bărbatul s-a gândit să
ridice o cruce chiar în vârful Straja şi un schit, în
memoria eroilor neamului. De altfel, acum, pentru a
marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat
un tun în mărime naturală, acesta fiind şi el o atracţie
pentru turişti. Din luna octombrie a anului 1996 de când
a fost ridicată Crucea şi până în prezent nici un turist nu
şi-a mai pierdut viaţa în zonă. Imediat dupa construirea
crucii de către E.M. Lupeni, iniţiatorul acestui proiect,
Emil Pârău, a hotarât împreună cu Episcopia Aradului să
ridice un Schit lângă Cruce. Din anul 2006 intrarea în
Schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri
pe pereţii căruia este pictat în întregime Calendarul
Bisericesc şi scene din Vechiul şi Noul Testament. Staţiunea
turistică Straja mai este de asemenea cunoscută şi
datorită procesiunii "Drumul Crucii" organizată în
Vinerea Mare a Sărbătorilor Pascale. Anual, în Vinerea
Mare are loc "Drumul Crucii", singurul pelerinaj ortodox
din Romania care străbate muntele Straja, până la schitul
construit în vârful muntelui."Drumul Crucii" a fost iniţiat
de Emil Pârău, un om de afaceri din oraşul Lupeni, în
anul 2000, după ce a finalizat construcţia schitului din
masivul Straja. De atunci se reface drumul parcurs de
Mântuitorul Iisus Hristos cu cele 14 popasuri.La fiecare
dintre acestea există câte un bazorelief care simbolizează
scena respectivei opriri făcute de Mântuitor in drumul
Sau către muntele Golgota. La fiecare basorelief soborul
de preoţi care participă la procesiune se opreşte pentru a se ruga. An de an, circa 4.000 de persoane şi 20 de
preoţi participă la procesiunea Drumului Crucii din Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în
care se găsesc încastrate părticele din crucea pe care a purtat-o Mântuitorul şi pe care a fost răstignit pe
Golgota.
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Fotografi români: IOAN MIHAI COCHINESCU
A absolvit în anul 1974 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
Facultatea de Compoziţie-Muzicologie, unde i-a avut ca profesori pe
George Bălan, Dan Constantinescu, Myriam Marbe, Victor Giuleanu, Emilia
Comişel, Dumitru D. Botez, M. Constantin, Grigore Constantinescu, Dan Buciu,
Alexandru Leahu. Doctor în muzică (estetică) al Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti cu teza "Barocul muzical veneţian ilustrat prin creaţia
şi personalitatea lui Antonio Vivaldi". În prezent, Ioan Mihai Cochinescu
este profesor de estetică şi pian la Liceul de Artă din Ploieşti.
Activitatea literară şi artistică: Participă în anii '80 la activitatea unor
cenacluri literare bucureştene cunoscute, cum ar fi: Cenaclul de proză
"Junimea", condus de criticul Ovid S. Crohmălniceanu, Cenaclul de luni ,
condus de profesorul Nicolae Manolescu, Cenaclul "I. L. Caragiale" din Ploieşti,
dar şi la unele aproape anonime, din Câmpina, Mizil, Pucioasa sau Cenaclul
Literar din Slănic, încercând astfel să anihileze, ca mulţi dintre colegii săi
optzecişti, efectul nepublicării lor în volume sau reviste literare, ca urmare
a cenzurii practicate în epocă. Are apariţii sporadice, cu proze scurte, în
revistele "Argeş" (1968), "SLAST" (1986) şi "Tribuna" (1987). Este scos de către cenzură dintr-un volum
colectiv de proze scurte (1986, Editura Cartea Românească). Participă cu lucrări de artă fotografică la
expozitii şi concursuri în ţară, dar şi în Franţa, Brazilia, Polonia, ş.a.m.d. (1982 - 1986), obţinând
prestigioase premii. Publică eseuri, articole şi traduceri în revista "Fotografia". Inventează formele fotoplane
şi fotospaţiale, expuse la Galeriile de Artă Fotografică AAF (Bucureşti, 1983), Sala Dalles (Bucuresti 1983) şi
în Polonia (1986). Iniţiază în 1987 la Ploieşti Primul Salon Naţional de Eseu Fotografic, ESEF '87.
Afilieri: Ioan Mihai Cochinescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România - USR (1993), membru al
Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România - AAF (1982), membru fondator şi preşedinte al Societăţii Pentru
Literatură Ploieşti - SPLP (1990), membru fondator (1994) şi membru în Consiliul de conducere (1996) al
Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România - ASPRO.
Opere literare şi de cercetare ştiinţifică:
~Debutează editorial după revoluţia din 1989, cu romanul Ambasadorul (Editura Cartea Românească, 1991).
~În 1993, apare volumul Rock & Depeche. Filmul unui roman (Editura LiberART, Ploieşti).
~În 1996 apar Visul de iarnă al Isabellei şi Insula, (Editura RAO), proze scurte din anii ‘80.
~În 2001 apare volumul Tratatul de caligrafie (eseuri, Editura Noel Computers, Ploieşti).
~În pregătire pentru editare, volumele: Sublimul (studii de estetică, 1994), Alchimia şi muzica (2005),
Barocul muzical veneţian (2005) şi monografia Antonio Vivaldi (2005).
Volume publicate: Ambasadorul, Bucureşti, Cartea Românească, 1991 – roman; Rock@Depeche. Filmul
unui roman, roman (1993); Visul de iarnă al Isabelei, povestiri (1996); Tratatul de caligrafie, eseuri (2001);
Paris: À la recherche des rues perdues, traducere Ioana Emilia Drăgoi, Ploieşti, Edit Art, 2006.
Creaţii în domeniul cinematografiei (ca regizor şi scenarist): Ultimul om de zăpadă (1968), Când oamenii
se joacă (1969), Casa de pe colină (1969), Oraşul (1970), Peştele în apă (1971), Nunta (1974).
Colaborări la reviste literare, radiodifuziune, televiziune: Revistele : Contrapunct, România Literară,
Literatorul, Caiete Critice, Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română, TV: Antena 1, etc.
Premii literare: Premiul Academiei Române (31 august 1993), Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1992),
Premiul pentru proză Liviu Rebreanu.
Sursa: www.wikipedia.ro
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PR

GRAME DE EDITARE FOTO - PICASA

Cu toată nebunia lansării browserului Chrome, versiunea beta 3 a programului Picasa a trecut aproape
neobservată. Toata lumea vorbeşte despre Google Chrome, unii îl laudă, alţii îl critică, astfel î ncat despre
lansarea noii versiuni Picasa nu s-a vorbit aproape deloc.Picasa este softul de vizualizare şi editare foto
propus de Google şi apreciat de multe persoane care lucrează cu un număr mare de fotografii.
Printre noutăţile versiunii Picasa 3 se numară: posibilitatea realizarii de colaje foto; sharing. Echivalentul
online al softului este site-ul picasaweb.google.com unde, după crearea unui cont (dacă nu ai deja un cont
de Gmail, de exemplu), îţi poti uploada până la 1 GB de poze, gratuit. Cu opţiunea de "sharing" oferită de
Picasa 3, este mai uşor ca oricând să-ţi publici fotografiile în album şi să le arăţi prietenilor, trimiţându-le o
invitaţie prin e-mail; eliminarea automată a efectului de ochi roşii din fotografii; crop: reîncadrarea
imaginilor, funcţie care îţi oferă sugestii de reîncadrare în funcţie de compoziţia fotografiei; screensaver cu
fotografiile tale; importarea pozelor în Picasa se face în funcţie de data la care au fost făcute. Astfel, folosind
Picasa, de-acum este mult mai uşor să-ţi organizezi fotografiile pe zile sau în funcţie de evenimente. Pentru
că sunt ambele create de Google, Picasa 3 şi Picasa Web Albums pot fi sincronizate. Să zicem că tocmai ai
"urcat" în albumul online nişte poze, dar ulterior ai adus unele modificări fotografiilor rămase în
calculatorul tău. Cu ajutorul funcţiei "Sync to Web", orice modificări ale pozelor vor fi actualizate şi în
albumul online. Bineînţeles, toate aceste îmbunătăţiri vin să completeze multitudinea de funcţii pe care
versiunile anterioare ale programului Picasa le aveau deja. Aşa că, dacă vrei să ai la îndemană un program
ideal pentru editarea rapidă a fotografiilor, îl poţi descărca de la adresa http://picasa.google.com.
Albume web frumoase
Afişaţi fotografiile dvs. în formatul lor cel mai bun. Vizualizaţi slideshow-uri pe ecran complet,
vedeţi fotografiile dvs. aranjate pe o hartă globală, bucuraţi-vă de redarea video şi multe altele.
Evidenţierea persoanelor
Persoanele din fotografii sunt foarte importante. Tehnologia noastră vă ajută să organizaţi
fotografiile în funcţie de persoanele care apar în ele şi poate fi utilizată în Picasa şi Picasa Web Albums.
Organizaţi-vă
Picasa găseşte automat fotografiile de pe PC oriunde se află şi le va organiza în câteva secunde.
Fiţi creativ(ă)
Utilizaţi Picasa pentru a concepe şi a printa colaje foto minunate, pentru a crea slideshow-uri
video distractive, pentru a adăuga text fotografiilor sau pentru a vizualiza fotografiile preferate.
Utilizarea este gratuită
Puteţi descărca Picasa gratuit, iar Picasa Web Albums oferă o capacitate de stocare gratuită de
1 gigaoctet. Acest spaţiu este suficient pentru 4.000 de fotografii de dimensiunea unui fundal.
Adăugaţi locaţii
Adăugaţi cu uşurinţă geoetichete la fotografiile dvs. ca să vă amintiţi exact unde le-aţi făcut, utilizând Hărţi Google.
Distribuirea este simplificată
Publicaţi-vă online fotografiile preferate cu un singur click. Creaţi albume foto online
uimitoare pentru a le distribui prietenilor şi familiei sau creaţi albume publice pentru a fi
văzute de întreaga lume. Primiţi notificări când o persoană din „Favorite”publică fotografii noi.
Editaţi pentru a obţine perfecţiunea
Îmbunătăţiţi aproape orice fotografie folosind corecţiile printr-un singur clic oferite de Picasa
pentru problem comune, cum ar fi efectul de ochi roşii, culoarea şi luminozitatea. Sau utilizaţi
ajustările şi efectele pentru a îmbunătăţi cele mai bune fotografii ale dvs.
Comandaţi fotografii şi cadouri sau printaţi acasă
Picasa facilitează obţinerea celor mai bune rezultate de la imprimanta color. Iar Picasa Web
Albums oferă prietenilor dvs. Posibilitatea de a descărca fotografii la rezoluţie completă, ca
să poată obţine aceleaşi rezultate. Atunci când comandaţi online, aveţi posibilitatea să optaţi în
mod liber pentru unul dintre serviciile importante de vânzare cu amănuntul.
Surse: http://picasa.google.com si www.eva.ro

FOTOGRAFII CELEBRE
1. Un vultur priveşte un copil muritor de foame (1993)Câştigatoare a Premiului
Pulitzer, această fotografie, făcută în Sudan pe 1 martie, este şocantă. Autorul ei
este Kevin Carter, fotojurnalist freelancer. Bărbatul a surprins un copil (o fetiţă)
care se prăbuşeşte în tentativa de a ajunge la un centru de hrană în timpul
foametei care a răvăşit statul african în 1993. În fundal, un vultur necrofag
aşteaptă ca micuţa să îşi dea ultima suflare. Imaginea, alături de altele realizate
atunci în Sudan, l-a marcat profund pe Carter. El s-a sinucis un an mai târziu,
bântuit de ceea ce văzuse. Apropiaţii săi spun că cel mai mult l-a frământat faptul
că nu a putut să o ajute pe fetiţă, deoarece i s-a interzis să o atingă de teamă că este
purtătoare a unor boli letale.

2. Omul care cade (2001)Puternică şi controversată, această fotografie a generat
valuri de furie în SUA la adresa teroriştilor, după atacurile din 11 septembrie 2001
asupra turnurilor gemene World Trade Center. Imaginea a apărut o singură dată
în numeroase publicaţii. Apoi, publicarea sa a fost oprită din cauza numărului
mare de scrisori primite la redacţii de la cititorii supăraţi că poza exploatează
sacrificiul celui care s-a aruncat de la etaj pentru a scăpa de flăcări şi fum. Cel care
a realizat fotografia este Richard Drew. El a declarat că imaginea nu este legată de
moartea acelui om, ci este o mărturie importantă legată de evenimentele din 11
septembrie. Identitatea celui care a fost surprins în poză nu este cunoscută nici
astăzi, deşi au fost făcute numeroase investigaţii.
3. Piaţa Tiananmen (1989)
Aceasta este fotografia în care un tânăr student chinez, care s-a săturat de regimul
comunist, a ieşit în stradă pentru a protesta alături de alte câteva zeci de mii de
oameni. Câteva mii aveau să fie apoi ucise din ordinul guvernului. Tânărul,
cunoscut apoi sub denumirea de Tank Man, încearcă să oprească tancurile care
mergeau spre piaţa Tiananmen pentru a înăbuşi revolta. Pilotul tancului nu îl
zdrobeşte pe bărbat, însă la scurt timp apare un grup de oameni necunoscuţi care
îl ia cu forţa de acolo. Fotografia a fost realizată de către fotojurnalistul american
Jeff Widener, de la agenţia de ştiri Associated Press. Widener a captat imaginea de
la etajul şase al Hotelului Beijing, de la o distanţa de 1 km. Ulterior, în 1990,
fotograful a fost nominalizat pentru Premiul Pulitzer.

4. Marini americani ridicând steagul la Iwo Jima (1945)Fotografia a fost făcută pe
23 februarie 1945, de catre Joe Rosenthal. Ea surprinde patru soldaţi americani
care ridică steagul SUA în vârful Muntelui Suribachi, în timpul bătăliei pentru
Iwo Jima, din Al Doilea Război Mondial. Imaginea, extrem de populară, a fost
publicată în mii de ziare. Este prima fotografie care a castigat Premiul Pulitzer în
acelaşi an în care a fost realizată şi una dintre cele mai celebre imagini ale
războiului. Există însă dubii privind spontaneitatea gestului soldaţilor americani.
La momentul respectiv ţara avea nevoie urgentă de bani. Trei dintre marinii care
apar în poză au fost folosiţi ulterior într-o campanie masivă de promovare a
titlurilor de stat, deci este probabil ca totul sa fie regizat anterior în scopul
sensibilizării americanilor.
5.

Steagul de pe Reichstag (1945)În ultimele zile ale Celui De-al Doilea Război
Mondial, Armata Roşie a intrat în Berlin. Printre soldaţii sovietici se numară şi
fotograful de război Yevgeny Khaldei, care a spus că în Berlin a aşteptat un singur
lucru: să facă propria sa poză ca Iwo Jima. El văzuse celebra imagine a lui Joe
Rosenthal de pe Muntele Suribachi şi îşi dorea o fotografie similară în Berlinul lui
Hitler. Poza a fost regizată în scopuri propagandistice. Khaldei a ales scena la
sediul parlamentului german, Reichstagul. Prima dată când steagul a fost ridicat,
erau membri ai rezistenţei germane în clădire. Soldatul care ţine steagul este
sergentul georgian Meliton Kantaria. El este ajutat de rusul Mikhail Yegorov. Cei
doi au fost aleşi de către Stalin însuşi: Kantaria deoarece era din ţara natală a
liderului sovietic şi Yegorov pentru că reprezenta “mama” Rusia. Cand au văzut
steagul pe clădire, germanii au atacat cu furie.

6.

Fata afgană (1985)
În imaginea aparută pentru prima dată pe coperta revistei National Geographic,
apare o fată afgană necunoscută ani la rândul, însă celebră pentru ochii săi de un
verde pătrunzător. Ea a fost pozată pe când avea circa 12 ani, în tabăra de
refugiaţi Nasir Bagh din Pakistan, de către fotojurnalistul Steve McCurry. Abia în
2002 persoana din imagine a fost identificată. Numele său este Sharbat Gula, o
femeie de etnie Pashtun. S-a aflat ulterior că Sharbat a fost forţată să-şi părăsească
casa din Afganistan, în timpul războiului cu sovieticii. Satul său a fost atacat la
începutul anilor ’80 de către elicoptere sovietice. În atac, părinţii fetei au murit.
7.

Portretul lui Winston Churchill (1941)

Autorul portretului fostului premier britanic este fotograful canadian Yousuf
Karsh. Imaginea a fost imortalizată în timpul unei vizite a lui Churchill la Ottawa,
capitala Canadei. Fotografia i-a adus lui Karsh faima internaţională. Se spune
despre ea că este cel mai produs portret foto din istorie. Imaginea a aparut şi pe
coperta celebrei reviste “Life”.

8.
Limba lui Albert Einstein (1951)
Cercetătorul german are una dintre cele mai cunoscute figuri din toate timpurile.
Geniul care a creat teoria relativităţii, schimbând percepţia asupra legilor lui
Newton, considerate până atunci baza fizicii. Einstein era un nonconformist şi un
boem iar această poză, făcută pe 14 martie de către Arthur Sasse în Princeton,
dovedeşte asta. În ziua aceea fizicianul sărbatorea împlinirea a 72 de ani iar
fotografii îl urmareau peste tot. Enervat pe insistenţa acestora, Einstein le-a zis:
„Ajunge, ajunge!”. Jurnalistii nu au încetat însă şi au insistat ca Einstein să facă o
poza reprezentativă pentru ziua sa. Obosit, el a scos limba, şi a intrat încă o data în
istorie.

9.
“The Kiss” (1945)
”The Kiss” este cea mai sugestivă poză făcută la finalul celui de-al II-lea Război
Mondial. Aceasta reprezintă Times Square în anul 1945, moment fericit pentru
toată lumea, care ieşise pe stradă pentru a sărbători terminarea razboiului. Şi
dintre toate fotografiile care au imortalizat bucuria generala, aceasta a rămas
simbolul exuberanţei şi libertăţii americane. Însă nu este deloc atât de romantică
pe cât pare. Acest marinar alerga în toată Times Square sărutând pe oricine îi
apărea în cale. Tânăra asistentă pe care a sărutat-o în această fotografie a fost atât
de contrariată, încât l-a pălmuit pe obraznicul marinar. Însa în istorie a ramas
doar frumosul lor sărut. Autorul acestei poze este Alfred Eisenstaedt.

10.

“New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam”

“New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam” este una din
fotografiile celebre ale lumii, fiind făcută în timpul construirii GE Building din
Rockefeller Center în 1932. Fotograful Charles C. Ebbets a imortalizat imaginea la
data de 29 septembrie 1932 şi a fost publicată la 2 octombrie acelaşi an, în New
York Herald Tribune. Imaginea a fost surprinsă de la nivelul 69 al clădirii!

