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Omagiu prieteniei 

 

 
 

Anii trec, amintirile rămân, de neuitat. A le 

enumera înseamnă a evoca momente 

intense de emoție și prietenie. Printre ele, 

numeroasele mele întâlniri cu Henri Cartier-

Bresson din 1989 și cu Sam Szafran din 

1994. Cum puteam să-mi imaginez că Henri 

și Sam erau prieteni de două decenii? Pe de 

altă parte, îmi amintesc foarte bine de vizita 

improvizată a lui Henri la Fundație, într-o 

bună dimineață de septembrie 1994. Însoțit 

de prietena sa, fotografa Monique Jacot, m-

a dus în parcul de sculpturi pentru a-mi face 

un portret. "La plimbare!" a cerut Sam! 

Câteva zile mai târziu, am primit portretul 

meu semnat de Henri Cartier-Bresson, iar 

apoi un alt print, cel al stropitului plantelor, 

fotografii surprinse de Monique Jacot.  

Timp de mai mulți ani, Sam a fost mentorul 

lui Henri la desen. Henri, la rândul său, i-a 

dat lui Sam fotografii, multe fotografii. 

Astfel s-a format cea mai importantă 

colecție de fotografii ale lui Henri Cartier-

Bresson aflată în mâini private. Când Sam și 

Lilette Szafran s-au întors de la 

înmormântarea fotografului, la începutul 

lunii august 2004, au decis să încredințeze 

Fundației Pierre Gianadda cele 225 de 

fotografii ale lui Henri Cartier-Bresson, 

majoritatea semnate de artist. Și cum orice 

poveste bună își are epilogul ei, pe 26 

februarie 2020, la scurt timp după moartea 

lui Sam, Lilette mi-a dăruit "Bruxelles, 

1932", o fotografie pe care Sam și-a dorit 

mereu să o aibă în față și pe care o expusese 

pe scara casei sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În acest an 2022, când se împlinesc 

cincizeci de ani de la întâlnirea dintre Henri 

și Sam, sunt foarte fericit să pot dedica o 

nouă expoziție Colecției Szafran și să pot 

face acest lucru în colaborare cu Fundația 

Henri Cartier-Bresson. Din toată inima, le 

mulțumesc tuturor actorilor acestui frumos 

omagiu adus prieteniei.  

 

Léonard Gianadda  *        

 

 * Léonard Gianadda, elvețian, născut la 

23 august 1935 la Martigny, în cantonul 

Valais - Swiss, este un jurnalist, inginer, 

dezvoltator imobiliar și patron al artelor. 

 

 



  

Nașterea si istoria  

"Privirii fotografice" 

 

Henri Cartier-Bresson a intrat în artă prin 

pictură. De la o vârstă foarte fragedă, a 

desenat în mod constant. La vârsta de 

optsprezece ani, a urmat cursuri cu pictorul 

cubist André Lhote, un mare adept al 

geometriei. Doi ani mai târziu, a intrat în 

contact cu suprarealiștii și a descoperit că 

fotografia poate fi o formă de artă. În timpul 

unei lungi călătorii în Africa, i-a plăcut să 

fotografieze viața; acesta a fost declanșato-

rul. Întors în Franța, își cumpără un Leica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyères, Franța, 1932 © Fondation Henri 

Cartier-Bresson / Magnum Photos. Coll. 

Szafran, FPG 

 

 

1931-1935 Orbit de geometrie 

 

Fotografiile lui Henri Cartier-Bresson de la 

începutul anilor 1930 sunt marcate de 

cercetări formale și de experimente.  

Împreună cu prietenul său din copilărie 

André Pieyre de Mandiargues, a călătorit în 

Europa de Est, apoi în Italia. În 1933, a fost 

în Spania, unde a realizat "unele dintre cele 

mai încântătoare imagini ale sale". Apoi a 

trecut prin Mexic, Statele Unite... A expus 

deja la New York, Madrid, Mexic și Paris. 

Imaginile sale sunt deopotrivă organizate și 

spontane. Din scurta sa experiență 

academică, a păstrat un simț al compoziției. 

Spațiul său de lucru este orașul, strada 

însăși. Așa cum spune în "Images à la 

sauvette": "M-am plimbat toată ziua cu 

mintea încordată, încercând să fac fotografii 

pe loc, pe străzi, ca și cum aș fi în flagrant 

delict. Fotografiile din Hyères sau din Gara 

Saint-Lazare ilustrează ceea ce știm despre 

modul său de lucru: după ce a identificat un 

fundal interesant din punct de vedere 

geometric, așteaptă ca un element viu, în 

mișcare, să își găsească firesc locul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           În spatele gării Saint Lazare 1932 

   



 

1936-1946 Subiecte sociale 

  

Relațiile sale cu prietenii săi implicați politic 

îl determină să fotografieze în slujba unui 

ideal social declarat. A colaborat cu presa de 

stânga, în special la revista "Ce soir", în regia 

lui Louis Aragon. Cu cât a devenit mai 

politic, notează Clément Chéroux ("Henri 

Cartier-Bresson", 2013), cu atât registrul 

suprarealist a cedat locul subiectelor 

realiste. El dă viață unor oameni care nu au 

altă existență decât cea a statisticilor. 

Pozițiile pe care le împărtășește cu 

comuniștii sunt transpuse în acte vizuale. 

Acesta este modul în care a realizat unele 

dintre cele mai populare subiecte ale sale. A 

publicat numeroase lucrări înainte de a 

renunța la fotografie în favoarea 

cinematografiei, care a jucat un rol 

important în formarea sa vizuală. 

 

1947-1974 Reporter șef la Magnum  

 

După cel de-al Doilea Război Mondial, 

lumea se transformă. 1947 este un an crucial 

pentru Henri-Cartier Bresson. A deschis 

prima sa retrospectivă muzeală majoră la 

MOMA din New York și, împreună cu patru 

prieteni, a fondat faimoasa agenție Magnum 

Photos, o cooperativă condusă chiar de 

fotografi. În acest cadru, Henri Cartier-

Bresson abordează Asia și decolonizarea. A 

realizat reportaje de renume mondial, cum 

ar fi cele despre moartea lui Gandhi și 

despre ultimele zile ale Kuomintangului din 

Pekin... A fost primul fotograf occidental 

care a fotografiat Rusia în 1954, în zorii 

dezghețului, și a repetat această 

performanță în 1963 în Cuba. În același 

timp, a acceptat o propunere din partea 

editurii Tériade și a publicat "Europenii" în 

1955,  apoi  a călătorit în țara sa în schimbare 

lucrând pentru "Vive la France" între  1968-

1969. Pe perioade mai lungi de timp, a creat 

o serie de imagini care puneau în discuție 

problemele majore ale societății.  

 
Palermo - 1971 

 

1975-1999 Întoarcerea la meditație  

 

În anii 1970, după ce a părăsit Magnum 

Photos, Henri Cartier-Bresson s-a întors la 

prima sa vocație, desenul. Dar nu a renunțat 

la Leica, cu care a produs imagini 

meditative. El se află de ambele părți ale 

baricadei: "Fotografia este pentru mine 

impulsul spontan al unei atenții vizuale 

perpetue care captează clipa și eternitatea ei. 

Desenul, prin grafologia sa, elaborează ceea 

ce conștiința noastră a surprins în această 



clipă. Fotografia este o acțiune imediată;  

desenul este o meditație".  

 

Planul fotografic  

 

Pentru exegeții operei sale, există un fir roșu 

care leagă diferitele perioade de creație: 

planul fotografic. Ceea ce îl interesează pe 

Henri Cartier-Bresson este să facă și să 

realizeze fotografii. A găsit instrumentul 

potrivit pentru acest lucru: "Leica, 

instrumentul ultimativ: Leica este carnetul 

meu, rapid, discret, nu mai mare decât mâna 

mea. Pentru că există un lucru care  

este esențial pentru mine în  fotografie: 

surpriza". Echipat cu un obiectiv de 50 mm, 

cel mai apropiat de vederea umană, aparatul  

foto corespunde bine modului său de lucru: 

"Observ, observ, observ. Prin ochi înțeleg". 

Iar noi, acum, înțelegem și prin ochii lui.  

 

*** 
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Poze din expoziție

 
 

 

  



 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 


