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KINGA KENIG

Biografia Diane Arbus to opowieść
o jednej z najsłynniejszych fotogra-
fek XX w., która w wieku 48 lat po-
pełniła samobójstwo. – Chciałbym
być artystą jak Diane! – powie na jej
pogrzebie fotograf Richard Avedon.
– Lepiej nie... – ktoś odszepnie.

– Urodziłam się na samej górze
drabiny społecznej i odkąd pamię-
tam, zsuwam się w dół najszybciej
jak potrafię – wyznała kiedyś Diane
swoim studentom. Dziadek Arbus
przyjechał do Ameryki w 1880 r. z Bo-
lesławca. Zaczynał od sprzedawania
orzeszków ziemnych w pociągach,
pod koniec życia był właścicielem
kilkupiętrowego salonu z futrami
i elegancką odzieżą przy nowojor-
skiej Piątej Alei. – Byłam traktowa-
na niczym tandetna księżniczka
– wspominała Diane. 

Po skończeniu 18 lat Diane wyszła
za mąż za swoją wielką miłość, foto-
grafa i początkującego aktora Allana
Arbusa. Rodzice, którzy długo sprze-
ciwiali się związkowi Diane zAllanem,
ofiarowali córce wprezencie ślubnym
otwarte konto na pięć lat iopłaconą na
rok pokojówkę. Diane pracowała zmę-
żem przy sesjach zdjęciowych do ma-

gazynów kobiecych, jednak poważnie
zajęła się fotografią dopiero w wieku 38
lat. – Pierwsza część życia kobiety upły-
wa na szukaniu męża, uczeniu się ról
żony i matki. Nie ma czasu na inne role
– tłumaczyła swój późny start. 

Pod koniec lat 50.  rozstała się z mę-
żem i zapisała na zajęcia u słynnej fo-
tografki Lisette Model. Gdy zauważy-
ła, że wzbudza u ludzi większy respekt,

nosząc na szyi aparat fotograficzny,
postanowiła już nigdy go nie zdejmo-
wać. O swojej uczennicy Model pisa-
ła: „Hermafrodyci, kaleki, ludzie zde-
formowani, zmarli, umierający – ni-
gdy nie odwracała wzroku, co wyma-
gało odwagi i niezależności”. Arbus
zapamiętała słowa swojej mentorki:
„Im bardziej jesteś precyzyjna, tym
bardziej będziesz uniwersalna”.

W 1967 r. prace Arbus znalazły się
na wystawie „New Documents” w Mu-
seum of Modern Art w Nowym Jorku.
„To nowe pokolenie – pisał kurator John
Szarkowski – jest zupełnie różne od po-
kolenia fotografów lat 30. i 40. (jak Mar-
garet Bourke-White, Dorothea Lange,
Eugene Smith, Henri Cartier Bresson),
którzy chcieli przyczynić się do prze-
mian społecznych”. Nowi Dokumen-

taliści zastępowali to podejście kry-
tyczną, niepokojącą i bezkompromi-
sową wizją. Arbus była najbardziej ra-
dykalna. Zdjęcia karłów, transwesty-
tów, nudystów, striptizerek, ludzi upo-
śledzonych wywoływały mieszane re-
akcje. Andy Warhol uważał, że Arbus
wyprzedziła swój czas. 

Szukała autentyczności, fizycznej,
emocjonalnej, psychicznej, a seks był
dla niej najszybszą drogą do jej osią-
gnięcia. Jak sama mówiła – była to ucie-
czka przed nudą i depresją. Nie zawa-
hała się fotografować swego zmarłego
ojca. Nakłaniała swoich studentów, by
wchodzili w emocjonalne relacje z oso-
bą fotografowaną. Na jej fotografiach
zarówno odmieńcy, jak i zwykli ludzie
patrzą w obiektyw z nieziemskim spo-
kojem. Zdjęcia Diane przemawiały do
umysłu, nie do oka – oceniał fotograf
Jerry Uelsmann. 

Książka amerykańskiej dzien-
nikarki Patricii Bosworth jest kopal-
nią szczegółów, wypowiedzi słynnych
ludzi sztuki, jej przyjaciół, studentów,
rodziny. Jednak, szczególnie w dru-
giej części, natłok pobocznych histo-
rii wprowadza chaos. Największą wa-
dą tej publikacji jest zaś to, że nie znaj-
dziemy w niej żadnych reprodukcji
fotografii, o których nieustannie jest
mowa. Córka fotografki, która zarzą-
dza spuścizną Arbus, odmówiła zgo-
dy na publikację prac matki. „Ma to
uchronić zdjęcia przed naporem teo-
rii i interpretacji” – tłumaczyła. 

Dwa lata temu zgodziła się jednak
na współpracę z San Francisco Muse-
um of Modern Art przy organizacji
wielkiej wystawy „Diane Arbus Reve-
lations”. Nieznane dotąd fotografie,
notatki, listy można było oglądać ko-
lejno w sześciu miastach w Ameryce,
Niemczech i Wielkiej Brytanii. Siód-
my przystanek wystawy będzie miał
miejsce w Minneapolis od 9 lipca do
8 października. A na jesieni na ekra-
ny wchodzi film na podstawie biogra-
fii Bosworth. Rolę Arbus w „Fur” (reż.
Steven Shainberg) zagra Nicole Kid-
man. W roli drugoplanowej wystąpi
polska aktorka Elżbieta Czyżewska. 1
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Nigdy nie odwracaj wzroku 
Była najbardziej radykalna spośród amerykańskich Nowych Dokumentalistów pod koniec
lat 60. Jako pierwsza fotografowała transwestytów, striptizerki, ludzi upośledzonych 

Słynny fotograf Elliott Erwitt zrobił to zdjęcie Diany Arbus w Waszyngtonie krótko przed jej samobójczą śmiercią
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