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Wielu osobom fotografującym wydaje się, że fotografia aktu rozpoczęła się całkiem niedawno za sprawą
wielu wystaw fotograficznych promujących ten temat. Prawda jest zupełnie inna. Fotografia aktu istnieje
praktycznie tak długo, jak i sama fotografia. Pierwsze prace powstawały już jako daguerrotypy, a następnie
we wszystkich innych technikach. Powstawały one początkowo jako fotografia pamiątkowa dla klienta, a
wraz z rozwojem fotografii również jako obrazy spełniające walory artystyczne twórcy. Kolejnym etapem



była fotografia  komercyjna polegająca na produkcji  pocztówek fotograficznych z tematyką aktu szeroko
pojętego. Dzisiaj byśmy to określili, że od aktu poprzez fotografię erotyczną, a na pornografii kończąc. W
tych czasach tego typu zdjęcia były wykonywane tylko przez zawodowych fotografów zaopatrzonych w
studio i odpowiedni sprzęt. Oczywiście temu wszystkiemu sprzyjał rozwój techniki fotochemicznej i łatwość
wykonywania  odbitek  w profesjonalnej  pracowni.  Z  dalszą  popularyzacją  fotografii,  a  raczej  rozwojem
aparatów  fotograficznych,  tego  typu  fotografia  stała  się  bardzo  popularna  i  była  wykonywana  przez
amatorów w różnych warunkach.  Następnie  materiał  był  oddawany do  zakładu  fotograficznego  w celu
wykonania odbitek.
Temat fotografii aktu był popularny praktycznie na wszystkich kontynentach, tam gdzie fotografia była już
na  tyle  popularna.  Największą  popularnością  fotografia  aktu  cieszyła  się  w  Europie  w  latach  20  i  30
dwudziestego wieku, szczególnie we Francji i Niemczech. Do tych bardzo popularnych działań dołączyła
fotografia artystyczna funkcjonująca na wystawach. U nas to zjawisko istniało w dużo mniejszym zakresie.
Oczywiście  wiele  osób  robiło  akty  o  różnej  jakości  lecz  tylko  do  własnego  użytku.  Była  także  grupa
artystów,  która  tworzyła  akty  lecz  były  one  pokazywane  na  wystawach  jednostkowo  i  raczej  jako
ciekawostki. Dopiero w 1970 roku Władysław Klimczak z Krakowa zorganizował pierwszy salon fotografii
aktu „VENUS 70”. Skandal, który towarzyszył tej wystawie przyczynił się tylko do popularyzacji tematu
aktu. Niestety po kilku latach kolejnych edycji, salon umarł śmiercią naturalną.

Poniżej prezentuję materiały historyczne fotografii  aktu, od początków powstania tej techniki po lata 40
dwudziestego wieku.  
























































































































































































