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          O fotografii japońskiej wiemy bardzo mało, a tym bardziej o jej historii. W Japonii fotografia istnieje
praktycznie tak samo długo jak w Europie czy USA. Niestety ze względu na na przewagę budownictwa
drewnianego w tym kraju,  a  co się z tym wiąże pożary trawiące praktycznie całe dzielnice lub miasta,
ofiarami  były  również  zdjęcia  i  negatywy.  II  wojna  światowa  też  miała  olbrzymi  udział  w  tych
zniszczeniach. Ale jak wiemy nastały czasy, gdy w fotografii, Japonia stała się światową czołówką, jeśli
chodzi  o  sprzęt  fotograficzny,  jak  i  materiały  negatywowe  oraz  pozytywowe.  Do  II  wojny  światowej
Japończycy  fotografowali  niemieckimi  i  amerykańskimi  aparatami,  generalnie  na  materiałach  AGFA
GEVAERT  i  ESTMAN  KODAK.  Dopiero  w  latach  trzydziestych  późniejsza  firma  Nikon  rozpoczęła
produkcję  obiektywów do  aparatów  mieszkowych  na  błonę  zwojową,  a  w  roku  1935  wyprodukowano
obiektyw do pierwszego japońskiego aparatu małoobrazkowego Hansa Kwanon firmy Canon. Dopiero w
1948 roku  wyprodukowano pierwszy  aparat  pod nazwą Nikon  Camera.  Bardzo  szybko  okazało  się,  że
aparaty Nikon dorównywały jakością słynnej Leice czy Contaxowi. Już w latach pięćdziesiątych w „kraju
kwitnącej  wiśni”  powstawały  fabryki  produkujące  aparaty  fotograficzne  oraz  materiały  światłoczułe.
Produkowano aparaty małoobrazkowe, z których na rynku po kilku latach zostało raptem kilkanaście firm.
Znamy wszyscy Nikon, Canon, Olympus, bo są chyba najbardziej popularne i z dużą tradycją. Nawet firmy,
które kiedyś nie produkowały aparatów również   w pewnym momencie pokusiły się o ich produkcję, tak jak
Panasonic,  Sony  czy  Fuji.  Weszli  w  segment  aparatów  kompaktowych,  a  dzisiaj  produkują  cyfrowe.
Podobnie było z materiałami światłoczułymi. Wiele firm produkowało materiały czarno-białe, że wspomnę o
olbrzymim koncernie, który produkuje w swoich fabrykach, od ołówków po okręty, czyli MITSUBISHI.
Skończyło się to z wejściem do użytku na szeroką skalę fotografii barwnej, w której prym wiedzie do dziś
firma FUJI, która powstała w 1934 roku przy wsparciu o rządowy plan tworzenia rodzimego przemysłu klisz
fotograficznych.



Mając na uwadze burzliwe losy japońskich zdjęć z początków XX wieku, tym bardziej musimy docenić to
co udało się zgromadzić Muzeum Fotografii w Tsukubie. 
Poniżej przedstawiam w układzie chronologicznym zdjęcia japońskich twórców, począwszy od 1913 roku,
a  na  1984  roku  kończąc.  Jest  to  część  większej  całości  zbiorów.  Prezentowane  są  zdjęcia  portretowe,
artystyczne, abstrakcyjne oraz fotografia konceptualna. Wszystkie zdjęcia są monochromatyczne.

Dopełnieniem tego  obrazu  niech  będą  zdjęcia  mojego  autorstwa  z  1986 roku,  prezentowane  na  stronie
www.fotoklubtorun.pl w zakładce Galeria „PAWIE OKO” 4 pod nazwą „Japonia 1986 – Ludzie”, gdzie
można zobaczyć portrety i tak zwany „portret uliczny” okiem Polaka.   

WSZYSTKIE PREZENTOWANE PONIŻEJ ZDJĘCIA
POCHODZĄ ZE ZBIORÓW
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