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Anotace: 

Bakalářská práce „Vývoj fotografických agentur ve světě“ poskytuje ucelený 

přehled vývoje fotografických agentur ve světě a především se zaměřuje na 

jejich současné postavení na globálním trhu fotografií. Součástí práce je rovněž 

definice a rozdělení fotoagentur obecně a charakteristika následujících 

obrazových agentur: Agence VU‘, Black Star, Contact Press Images, Drik, 

Flash 90, Ostkreuz, Panos Pictures, Sipa Press a Choice images. Na základě 

profilace a historického vývoje těchto agentur jsou zde popsány proměny v 

jejich obrazovém zpravodajství. Práce se mimo jiné soustředí i na současné 

trendy, které ovlivňují tvorbu fotografických agentur. 
 

Annotation: 

The bachelor dissertation “The development of photographic agencies in the 

world” provides a comprehensive overview of the development of photographic 

agencies in the world and also focuses on their present position in the global 

photographic market. Another part of this work is a general definition and 

division of photo agencies and a characterization of following picture agencies: 

Agence VU‘, Black Star, Contact Press Images, Drik, Flash 90, Ostkreuz, 

Panos Pictures, Sipa Press and Choice images. On the basis of profilation and 

historical development of these agencies there are described changes in their 

news coverage. The work also focuses on present trends, which influences 

production of photographic agencies. 
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 „Žurnalistická fotografie je zrcadlem společenské situace a dokonce i do určité 

míry společenskou situaci ovlivňuje, což by neměla, měla by jen dokumentovat. 

Mám totiž podezření, možná se pletu a byl bych rád, kdybych se pletl, že jsou 

média v dnešní době natolik silná, že jsou schopná měnit společnost.“1 

(Andrej Reiser, fotograf agentury Bilderberg) 

 

1. Úvod: Motivace výběru tématu a metodika zpracování 

práce 

V uspěchané době, kdy společnost stále více informací konzumuje 

v obrazech, to jsou právě fotoagentury, jež svým vizuálním zpravodajstvím 

pokrývají aktuální celosvětové dění. Vybrané téma jsem si zvolila proto, že 

neexistuje žádná dostupná literatura, která by uceleně charakterizovala 

fotografické agentury, jejich vývoj a postavení na světovém obrazovém trhu.  

 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl podat komplexní pohled  

na historii a současnost fotografických agentur ve světě a jejich význam  

v obrazovém zpravodajství. Práci jsem rozdělila do tří tematicky členěných 

kapitol. V první části se zabývám základní charakteristikou a terminologií 

týkající se daného tématu. Následující kapitola se věnuje obecnému 

historickému vývoji agentur a charakteristice vybraných obrazových agentur 

v kontextu s jejich historií a současným zaměřením. Poslední část sumarizuje 

současnou produkci a tendence daných fotoagentur. Součástí bakalářské práce 

je i obrazová příloha s ukázkami jejich tvorby.  

Domnívám se, že práce zdaleka nevyčerpala celou tematiku týkající se 

obrazových agentur. Z maxima dostupných informací jsem se ale pokusila 

vytěžit to nejdůležitější a nejzajímavější. Na základě studia sekundární literatury 

a diplomových prací, věnujících se podobným tématům, jsem vypracovala 

přehledný a ucelený teoretický text vymezující se na základní definice a 

charakteristiku fotoagentur a obecný dějinný přehled. Informace o jednotlivých 

                                                 
1 Czech Press Photo: Názory poroty Czech Press Photo 2001, Czech Press Photo [online], 2001 [cit. 
2008-05-16]. Dostupný z WWW: <czechpressphoto.cz/cz.php?st=nazoryJury2001> 
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agenturách jsem získala z článků odborných (většinou zahraničních) 

internetových periodik, časopisů i blogů. Profil a stručnou historii uvedených 

fotoagentur pak z jejich webových stránek.  

 

Všech devět zvolených agentur jsem se pokusila kontaktovat 

prostřednictvím emailové pošty, odpověděly mi pouze tři (Agence VU‘, Drik  

a Panos Pictures). Původně jsem chtěla charakterizovat pouze osm z nich, 

nakonec jsem k nim přiřadila i začínající agenturu Choice images, jejíž 

působnost, zaměření i způsob agenturní práce jejích fotografů jsou v mnoha 

ohledech ojedinělé. 
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2. Fotografická agentura jako zdroj obrazového zpravodajství 

2.1 Fotografie jako významná součást vizuálního zpravodajství  

Fotografie je neoddělitelnou složkou obrazového zpravodajství. Od své 

první reprodukce v tisku (80. léta 19. století)2 až do současnosti prošla řadou 

technických pokroků (metoda barevné fotografie, digitalizace atd.) a stala se tak 

významným záznamovým médiem pro konzumenty vizuálního zpravodajství.  

 

Na rozdíl od televizního zpravodajství, kde je obraz často jen kulisou 

doplňující komentář moderátora a kde se jednotlivé záběry rychle střídají, 

poskytuje fotografické zpravodajství recipientům obecně srozumitelné a snadno 

zapamatovatelné informace. „Na rozdíl od slova či audiovizuálního záznamu 

fotografie může být prezentována komukoliv na světě dokonce bez nutného 

překladu – dle Sebastiana Salgada.“3  

Dobrá zpravodajská fotografie má vysokou vypovídací hodnotu  

a umožňuje recipientům “být při tom“, stát se svědkem zachycené události, 

kterou vnímá jako skutečnost, ne jako reprodukci. Proto veřejnost stále více 

informací konzumuje v obrazech, jelikož působí okamžitě, autenticky a jasně  

a umí zastavit jediný okamžik z probíhajícího dění.4 Existují fakta a informace, 

které nelze vizuálně vyjádřit, proto žurnalistická i agenturní fotografie využívá 

popisků. Popisky upřesňují pouze vizuální vjem o určení místa času a doplňují 

informace, které nejsou ze snímků zřetelné.5 

 

2.2 Obrazové agentury a jejich role v obrazovém zpravodajství 

Vizuální informace ze světa prostřednictvím fotografií přinášejí jak 

jednotlivá média, tak i fotografické agentury. Obrazové agentury dnes existují 

                                                 
2 Lábová, Alena: Fotografie žurnalistická. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 70) 
3 Fluger, René: Obrazové zpravodajské agentury, diplomová práce - FSV, 1998, 101 s., Hz 3065 (str. 10) 
4 Lábová, Alena: Fotografie žurnalistická. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 70) 
5 Lábová, Alena: Fotografie agenturní. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 66) 
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na všech světových kontinentech a jejich úkolem je produkce a současně 

distribuce a archivace fotografické dokumentace všech událostí lidské 

společnosti.  

Fotoagentury jsou často nazývány továrnami na výrobu fotografií všeho 

druhu, představují zdroje obrazového materiálu především pro novináře a 

média. Jejich produkty – agenturní fotografie – jsou specifické svým tržním 

charakterem. Představují zboží, které agentura dodává svým abonentům 

(především deníkům a zpravodajským týdeníkům) za předem sjednanou cenu 

na základě smlouvy. Rychlost distribuce agenturní fotografie silně ovlivňuje její 

prodejnost.6 

 

Obrazové agentury měly původně dát fotografům větší možnost volnosti 

v jejich tvorbě. Většina z nich vznikla právě na základě společných idejí, 

podobného zaměření a názorech skupiny fotografů. S nárůstem konkurence  

na trhu obrazových informací a rozvojem moderních technologií šel u některých 

agentur původní záměr stranou. Pokroková doba nutí tyto instituce  

ke stále rychlejší distribuci svých produktů. Prvním impulsem ke zrychlení 

zprostředkování vizuálních informací byl nástup televize v 50. letech. Rozvíjející 

se filmové, později televizní zpravodajství, kladlo daleko vyšší nároky na úroveň 

fotografie, především na formu reportáže a aktuality. Snímky událostí 

v novinách přicházely až druhý den po odvysílání zpráv, což znamenalo  

pro fotografy hledat způsob, kterým by fotografické zpravodajství ozvláštnili  

a přilákali tak pozornost čtenářů. 7 

 

Počátek devadesátých let byl ve znamení monopolizace obrazového trhu 

a příchodu velkých agentur typu Getty Images a Corbis. Řada malých  

a středních agentur (ty největší ovládaly maximálně 5% trhu8), která nadále 

poskytovala obrazové materiály v co nejširším tematickém záběru, místo aby se 

specializovala na určitou oblast, zanikla.9 

                                                 
6 Lábová, Alena: Fotografie agenturní. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 66) 
7 Hucková, Barbara: Současné reportážní agentury ve Francii, závěrečná teoretická práce – FAMU, 1988, 
127 s., KP 00153 (str. 6-8) 
8 Němcová, Lenka: Technologie a autorská práva hýbou fotobankami, iStrategie [online], 2006 [cit. 2008-
05-06]. Dostupný z WWW: <www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=267943> 
9 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 10, ISSN: 1211-0019 
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S nástupem nových médií a digitální technologie na přelomu tisíciletí přišla 

razantní změna ve zprostředkování obrazového zpravodajství. Distribuce 

fotografií se stala záležitostí několika vteřin. Rychlost v dodání obrazového 

materiálu začala být stejně významnou složkou agenturního zpravodajství jako 

požadavek na kvalitu zachycené události. V současné době, kdy sílí 

konkurence na světovém fotografickém trhu, agentury stále více rozšiřují 

nabídky svých fotografií prezentovaných na Internetu. Rychlé a navíc uniformní 

obrazové zpravodajství se stává hlavním trendem v jejich produkci. 
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3.  Fotografické agentury ve světě 

3.1 Obecná definice a charakteristika obrazových agentur 

Fotografická agentura je typem agentury se specifickou formou 

prezentace aktuálního dění.10 Zaměřuje se „výhradně na pořizování, prodej a 

archivaci fotografické dokumentace všech důležitých událostí lidské 

společnosti“.11 Obrazové agentury se z hlediska fotožurnalistiky dělí  

podle zaměření a diverzifikace nabídky na fotobanky a zpravodajské obrazové 

agentury. Dnes je většina těchto agentur v soukromém vlastnictví, jejich majiteli 

mohou být jak sami fotografové (Magnum), tak i podnikatelé (Corbis).  

Podobně jako tiskové agentury se i obrazové agentury kategorizují  

podle objemu služeb a rozsahu působnosti. Na základě počtu zaměstnanců, 

zemí, v nichž má agentura zastoupení, objemu produkce a počtu domácích a 

zahraničních odběratelů se fotoagentury dělí na světové (Black Star), 

mezinárodní (Sipa Press), regionální (Choice images) a národní fotoagentury 

(Flash 90). 12 

 

3.1.1 Fotobanka 

Fotobanky jsou často označovány za archivy fotoagentur nebo 

fotografické knihovny. Specializují se především na archivace a prodej 

fotografií.  Obsahují rozsáhlé, převážně univerzální, databáze originálních 

záběrů ze všech oblastí fotografie vhodných, po zaplacení licence, 

k soukromému i profesionálnímu využití. Jejich nejčastějšími odběrateli jsou 

nakladatelství, vydavatelství, reklamní a PR agentury a grafická a DTP studia.13 

Obrazový materiál, který fotobanky poskytují svým klientům formou prodeje 

                                                 
10 Trunečková, Ludmila: Tiskové agentury, Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997, 110 s., ISBN 382-153-97 
(str. 26) 
11 Lábová, Alena: Agentura fotografická. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 16) 
12 Trunečková, Ludmila: Tiskové agentury, Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997, 110 s., ISBN 382-153-97 
(str. 21-26) 
13 Parrish, Fred: Photojournalism: An Introduction, Vyd. 2. Belmont: Wadsworth, 2002, 390 s., ISBN: 0-
314-04564-3 (str. 17) 
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autorských práv, často slouží k ilustračním, reklamním nebo propagačním 

účelům. 

Historie těchto obrazových agentur sahá do 20. let 20. století. První 

fotobanku založil roku 1920 H. Armstrong Roberts v USA. Pod názvem 

Robertstock funguje tato fotobanka dodnes.  

Druhá polovina minulého století přinesla řadu změn ve službách  

a nabídkách fotobank, důležité změny se týkaly i autorských práv:  

od poloviny 70. let se stal fotograf zároveň i majitelem práv  

na své snímky. Výrazným mezníkem ve vývoji fotobank se stal počátek 90. let. 

Zásadní změnu a rozmach v oboru přinesly obrazové agentury: Corbis (1989)  

a Getty Images (1995), které investovaly do moderních technologií a svůj 

rozmach postavily na novém fenoménu – digitalizaci. Slučováním a skupováním 

menších obrazových agentur vytvořily největší archivy fotografií na světě.14 

Novým trendem posledních let se staly fotobanky, jež distribuují prodej 

fotografie neprofesionálních fotografů. Největší zájem mají o tematiku všedního 

dne (např. nakupování nebo rodinné oslavy).15  

 

3.1.2 Zpravodajské obrazové agentury 

Agentury tohoto typu reprezentují své členy a zajišťují distribuci a prodej 

jejich fotografické práce, a to jak okamžitě, tak i kontinuálně, prostřednictvím 

archivů. Podle šíře tematických oblastí, které zpracovávají, se dělí na 

univerzální (široký tematický záběr) a specializované agentury (zaměřují se na 

dílčí oblasti).16 Kvůli velké míře konkurence dnes existují spíše zpravodajské 

agentury úzce specializované.  

 

Specializované zpravodajské fotoagentury se orientují na různé tematicky 

vymezené oblasti (např. obrazové zpravodajství či dokumentární fotografie).17 

Mohou být tedy zaměřené „na poskytování aktuálního fotografického servisu 

                                                 
14  Němcová, Lenka: Technologie a autorská práva hýbou fotobankami, iStrategie [online], 2006 [cit. 
2008-05-06]. Dostupný z WWW: <www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=267943> 
15 Vjaterová, Lucie: Nechte své fotky vydělávat, nabídněte je do fotobanky, iDnes [online], 2007 [cit. 
2008-05-11]. Dostupný z WWW: <technet.idnes.cz/nechte-sve-fotky-vydelavat-nabidnete-je-do-
fotobanky-pcf-/tec_foto.asp?c=A070703_160640_tec_foto_lvj> 
16 Stejná kritéria jako u kategorizace tiskových agentur (Trunečková, 1997) 
17 Parrish, Fred: Photojournalism: An Introduction, Vyd. 2. Belmont: Wadsworth, 2002, 390 s., ISBN: 0-
314-04564-3 (str. 17) 
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pro denní tisk nebo na fotografické projekty prezentující závažná společenská 

témata, určená pro časopisy a knižní publikace.“18 Zvláštní postavení zde 

zaujímají fotoagentury, které žurnalistické fotografie prezentují na základě 

silnějšího autorského přístupu. Prosazováním autorského rukopisu  

v žurnalistické fotografii dokumentují události lidské společnosti (Agence VU‘). 

 

 

3.2 Přehled vývoje fotografických agentur 

Se stále rostoucím použitím fotografie v tisku, na konci 19. a zejména pak 

v první polovině 20. století, rostla i nutnost nezávislých fotografů pracovat 

prostřednictvím fotografických agentur. K jejich vzniku také přispěl fakt, že 

fotografové zaměstnaní v jednotlivých periodikách nedokázali pokrýt všechny 

události. Fotoagentury se tak staly „spojujícími články mezi produkcí a prodejem 

snímků.“19 Na přelomu 19. a 20. století vznikly v New Yorku tři obrazové 

servisy, které zahájily novou éru v distribuci fotografií. 

 

3.2.1 První obrazové servisy 

Jednu z prvních fotografických agentur založil roku 1895 americký novinář 

a fotograf George Grantham Bain. Nesla název Bain News Photographic 

Service a pokrývala události odehrávající se ve východní části Spojených států. 

Americké noviny, které si tento servis předplatily, poskytovaly Bainovi v rámci 

předplatitelské dohody snímky lokálních událostí. Mimoto Bainova fotoagentura 

také shromažďovala fotografie ze zahraničí, které dále nabízela k redakčním 

účelům svých odběratelů – novin a časopisů. Nabídka Bainova servisu se 

rozšířila velmi rychle. Do roku 1905 se v archivu obrazové agentury nastřádalo 

okolo milionu novinových fotografií. 20 

Pro uspokojení rostoucího množství objednávek byl Bain nucen angažovat 

profesionální fotografy. Zaměstnal i jednu z prvních amerických fotografek 
                                                 
18 Lábová, Alena: Agentura fotografická. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 16) 
19 Hucková, Barbara: Současné reportážní agentury ve Francii, závěrečná teoretická práce – FAMU, 
1988, 127 s., KP 00153 (str. 1) 
20 Kobré, Kenneth: Photojournalism: The  professionals‘ Approach, Vyd. 2., London: Elsevier Inc., 2004, 
420 s., ISBN: 0240806107 (str. 366) 
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Frances Benjamin Johnstonovou, jež se proslavila především portréty 

významných osobností tehdejší americké společnosti.21 (viz Obrazová příloha č. 

1) 

V roce 1908 Bainův archiv vyhořel, oheň zničil téměř celou fotografickou 

sbírku. Zakladatel fotoservisu se dal do okamžité přestavby.22 V současné době 

je Bainova sbírka součástí Tiskové a fotografické sekce Kongresové knihovny 

ve Washingtonu. Na 40 000 negativů z prvních dvou desetiletí 20. století 

dokumentuje kromě sportovních událostí, slavností, politických aktivit, 

přírodních katastrof či 1. světové války především každodenní život v New 

Yorku. Mnoho z těchto snímků bylo prvními svého druhu, například fotografie  

ze zasedání senátu nebo z automobilového závodu.23 (viz Obrazová příloha č. 

2) 

 

Bainovu fotografickému servisu začaly brzy konkurovat dvě obrazové 

agentury: Underwood and Underwood a Brown Brothers.  

Činnost agentury Underwood and Underwood zahájili roku 1896 bratři 

Elmer a Bert Underwoodovi24, kteří se živili prodejem fotografií již 

od osmdesátých let. Tehdy jako podomní obchodníci nabízeli své 

stereoskopické snímky v Kansasu. Stále rostoucí úspěch v prodeji těchto 

snímků je po několika letech přivedl do New Yorku, kde si založili vlastní servis 

specializovaný právě na distribuci stereoskopických záběrů. První fotografie, 

které agentura poskytla novinám a časopisům, byly snímky zachycující 

průběh 1. řecko-turecké války, jejichž autorem byl Bert Underwood.  

Stejně jako George G. Bain i Underwoodovi spolupracovali  

se zahraničními fotografy. V roce 1900 vydala agentura bratrů Underwoodových 

na 10 milionů stereoskopických snímků. Na rozdíl od záběrů pořízených 

v druhé polovině 19. století, typické vylidněnými ulicemi měst v důsledku 

dlouhých expozičních časů, byly na fotografiích městských scén agentury 

                                                 
21 Hucková, Barbara: Současné reportážní agentury ve Francii, závěrečná teoretická práce – FAMU, 
1988, 127 s., KP 00153 (str. 1) 
22 Kobré, Kenneth: Photojournalism: The  professionals‘ Approach, Vyd. 2., London: Elsevier Inc., 2004, 
420 s., ISBN: 0240806107 (str. 366) 
23 Print and Photograps Online Catalog: About the George Grantham Bain Collection: The Library of 
Congress, Print and Photographs Division[online], 2008 [cit. 2008-03-18]. Dostupný z WWW: 
<lcweb2.loc.gov/pp/ggbainhtml/ggbainabt.html> 
24 Kobré, Kenneth: Photojournalism: The  professionals‘ Approach, Vyd. 2., London: Elsevier Inc., 2004, 
420 s., ISBN: 0240806107 (str. 366) 

http://lcweb2.loc.gov/pp/ggbainhtml/ggbainabt.html
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Underwood and Underwood zřetelné lidské postavy či davy. Fotoservis bratrů 

Underwoodových fungoval do roku 1920, kdy se z něj stal tiskový servis.25 

 

Agentura Brown Brothers byla založena bratry Arthurem a Charlesem 

Brownovými roku 1904. Jejich fotografický tým měl celkem dvanáct členů. 

Prvním velkým odběratelem tohoto servisu se stal deník New York Times, který 

v té době neměl žádné vlastní fotografy.26 Fotoservis se dostal do povědomí 

veřejnosti především dvěma fotografiemi – dynamickým snímkem hasičského 

povozu taženého koňmi a momentkou Theodora Roosevelta.  

Fotografie hasičského povozu taženého třemi cválajícími koňmi, kterou 

vyfotografoval roku 1910 Barney Roos, vznikla náhodou. Agentura Brown 

Brothers původně vyslala Roose do Connecticatu, aby zde fotografoval Roberta 

Tafta, syna amerického prezidenta Tafta. Ten mu však odmítal pózovat.  

Po dokončení práce Roosovi zbývalo pouze jedeno nenaexponované políčko 

filmu. Během cesty na vlakové nádraží pořídil zcela nečekaně záběr rychle 

jedoucího hasičského povozu, jenž se zapsal do historie novinářské fotografie. 

Ze dvou důvodů byl tento snímek velmi ceněný – za prvé Roos dobře zachytil 

dramatickou situaci a za druhé nevědomky vyfotografoval i Robert Tafta, který 

stál mezi přihlížejícími.  

O dva roky později fotoservis Brown Brothers distribuoval další 

významnou fotografii – momentku Theodora Roosevelta. V roce 1912 tento 

exprezident oznámil, že bude opět kandidovat na úřad prezidenta USA  

a agentura Brown Brothers dostala za úkol pořídit nové snímky tohoto politika. 

Arthur Brown pověřil svého nejlepšího fotografa Charlese Dupreze, který 

během fotografování pořídil momentku, na níž zachytil smějícího se Roosevelta 

(viz Obrazová příloha č. 3) Duprezův snímek byl otištěn v mnoha novinách a 

stal se tak nejprodávanější fotografií v celé historii Brown Brothers. 27 

 

                                                 
25 Kansas State Historical Society: Underwood and Uderwood – A Kansas Portrait [online], 2008 [cit. 
2008-03-20]. Dostupný z WWW: <www.kshs.org/portraits/underwood_elmer.htm> 
26 Brown Brothers: The History of Brown Brothers [online], [cit. 2008-03-20]. Dostupný z WWW: 
<www.brownbrothersusa.com/history.htm> 
27 Faber, John: Great News Photos and the Stories Behind Them, Vyd. 2. New York: Dover Publications 
Inc., 1978, 160 s., ISBN 0486236676 (str. 22, 26)  

http://www.kshs.org/portraits/underwood_elmer.htm
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3.2.2 Fotografické agentury 30. let a jejich vliv na vývoj fotožurnalismu 

Ve 20. a 30. letech minulého století došlo k výraznému posunu jak 

v technologickém vývoji, tak i ve funkci fotografie. Vynález maloformátového 

fotoaparátu vybaveného objektivy s velkou světelností a doposud neznámou 

ohniskovou vzdáleností, otevřel nové obzory obrazovému zpravodajství. 

V souvislosti s tímto pokrokem vznikly v Německu na počátku 20. let obrazové 

časopisy (Berliner Illustrierte Zeitung a Münchner Illustrierte Zeitung), které 

přispěly k rozvoji moderního fotožurnalismu. Došlo tak k výraznému posunu  

ve funkci reprodukované fotografie, která byla do té doby pouhým doplněním 

textu. Stala se svéprávnou nositelkou vizuální informace. 28 

 

Na počáteční vývoj moderního fotožurnalismu měla také vliv německá 

fotoagentura Dephot (Deutscher Photodienst) založená roku 1928. Jejími 

zakládajícími členy byli Simon Guttmann a Alfred Marx. Později se k nim připojili 

Felix H. Man, Umbo, Kurt Hübschmann (Hutton) nebo také Robert Capa. Avšak 

sílící nacistická hrozba na začátku 30. let je donutila opustit Německo. Činnost 

agentury Dephot skončila bankrotem v roce 1932.29 

 

Němečtí fotoreportéři emigrovali do Francie, Anglie a Spojených států  

a tam dopomohli fotožurnalismu k dalšímu rozkvětu. Ve Francii vznikla roku 

1933 fotoagentura Rapho (Rado-photo). U jejího počátku stál německý 

emigrant maďarského původu Charles Rado, který najal mimo jiných i fotografy 

Roberta Doisneaua či Brassaïe. Roku 1940 Rado odešel do Spojených států, 

čímž přerušil činnost své fotografické agentury. O šest let později začala Rapho 

fungovat znovu. U její obnovy stál Raymond Grosset, jenž agentuře zajistil 

významné postavení.30 

 

Spojené státy, kde stále ekonomika procházela krizí následkem velkého 

krachu na newyorské burze v roce 1929, se staly útočištěm pro tři německé 

emigranty, bývalé fotoeditory: Kurta Safranského, Kurta Kornfelda a Ernesta 
                                                 
28 Baatz, Willfried: Fotografie, Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 192 s., ISBN 80-251-0210-6 
(str.108-109)  
29Lange, Andrea: Dephot: Answers.com, The Oxford Companion to the Photograph, Oxford University 
Press[online], 2005 [cit. 2008-04-01]. Dostupný z WWW: <www.answers.com/topic/dephot> 
30 Lenman, Robin: Rapho: Answers.com, The Oxford Companion to the Photograph, Oxford University 
Press [online], 2005 [cit. 2008-04-01]. Dostupný z WWW: <www.answers.com/rapho> 
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Mayera. V roce 1936 si v New Yorku otevřeli obrazovou agenturu Black Star. 

Ta se díky spolupráci s obrazovým magazínem Life, který se na fotografickou 

službu obrátil kvůli nedostatku svých vlastních fotografů, brzy stala významným 

zdrojem fotografického zpravodajství.31 

 

3.2.3 Paříž – centrum obrazových agentur 

Po druhé světové válce, během níž dostala fotografie další význam – jako 

informačně-dokumentační nástroj, přišla další etapa vývoje fotožurnalismu,  

a sice humanistický styl živé fotografie. Tento nově vzniklý zájem o lidi  

a zavedení hlubotisku v 50. letech dopomohly fotografii k jejímu ještě většímu 

rozšíření a popularitě, což vedlo k nesmírnému zvýšení poptávky. 

Novou podobu novinářské fotografie určovali především členové agentury 

Magnum. U jejího vzniku v roce 1947 stáli tehdy už známí fotografové Henri 

Cartier-Bresson, George Rodgers, David “Chim“ Seymour a Robert Capa. 

Myšlenka založit fotoagenturu Magnum se zrodila již v roce 1934, kdy se 

zakládající členové setkali v Paříži. Hlavním cílem nově vzniklé fotoagentury 

bylo zajistit morální a finanční nezávislost a prosadit publikování velkých 

reportáží bez redakčních zásahů. Fotografové Magnumu předvedli, že 

fotografie nemusí vznikat jen na zakázku, fotograf může také rozvíjet  

a realizovat své koncepty, při čemž je fotografická kvalita vždy nejdůležitějším 

měřítkem. Magnum se stal brzy známý tím, že je vždy tam, kde se něco děje. 

V průběhu několika let začala agentura působit po celém světě. 32 

 

Magnum nadlouho ovládl trh obrazových informací. Až v 60. a především 

v 70. letech nastal ve Francii boom fotografických agentur. Příhodné podmínky 

pro jejich vznik souvisel s „tradicí francouzské reportážní fotografie, solidním 

publikačním zázemím a historicky ověřenou úspěšnou praxí obrazových  

i zpravodajských agentur“.33  

                                                 
31 Kobré, Kenneth: Photojournalism: The  professionals‘ Approach, Vyd. 2., London: Elsevier Inc., 2004, 
420 s., ISBN: 0240806107 (str. 358) 
32 Baatz, Willfried: Fotografie, Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 192 s., ISBN 80-251-0210-6 (str. 
128, 152-153) 
33 Trunečková, Ludmila: Tiskové agentury, Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997, 110 s., ISBN 382-153-97 
(str. 27) 
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První z této nové generace fotoagentur byla Gamma, kterou založili roku 

1967 fotografové Hubert Henrotte z deníku Le Figaro a Raymond Depardon 

z časopisu France Dimanche. Gamma dala podnět ke vzniku ostatních 

obrazových agentur v 70. letech. Šest let po svém založení se ale ocitla 

v krizi.34 Příčinou byl odchod některých jejích fotografů včetně Huberta 

Henrotta, jenž založil vlastní-konkurenční fotoagenturu Sygma. Přesto Gamma 

krizi překonala a postupně se stala významným servisem na evropském  

i americkém trhu obrazových informací. 35 

 

Pět let po vzniku Gammy vytvořila skupina fotografů vedených Martine 

Franckovou, Richardem Kalvarem, Guy Le Querrec a Hervé Gloaguenem 

agenturu Viva. Reagovali tak na novinářskou fotografii, která byla podle nich 

velmi zjednodušená a často pořízená širokoúhlým záběrem, aby dramatizovala 

zachycené události. Svými fotoreportážemi se zaměřili především  

na každodenní život obyčejných lidí, jejich kolektivním dílem byly fotografie 

dokumentující život francouzských rodin. I přes tento nový postoj k novinářské 

fotografii agentura Viva neustála konkurenci a na počátku 80. let ukončila svou 

činnost. Její fotografové přešli do jiných fotoagentur36 nebo začali pracovat 

samostatně.37 

Roku 1973 začaly fungovat Sygma a Sipa Press. Velkým vzorem obou 

obrazových agentur byla Gamma, přestože v té době procházela krizí. Někteří 

členové odcházeli z Gammy právě do těchto nově vzniklých fotoagentur. 

V dalších dvou desetiletích se Sygma a Sipa Press staly celosvětově známými 

producenty a distributory fotografií a stejně jako Gamma si získaly přední 

postavení na světovém trhu obrazových informací. 

 

V 70. letech se Paříž, proslavená fotoagenturami Gamma, Sygma, Sipa 

Press, Magnum a Rapho, stala městem fotožurnalistiky. V době, kdy prodejnost 

                                                 
34 Hucková, Barbara: Současné reportážní agentury ve Francii, závěrečná teoretická práce – FAMU, 
1988, 127 s., KP 00153 (str.56-57) 
35 Nori, Claude: Zooming in on the France of photo agencies, France Diplomatie, French Ministry of 
Foreign and European Affairs [online], 1995 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: 
<www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php3?id_article=6513> 
36 Martine Francková, Richard Kalvar a Guy Le Qurrec začali pracovat pro Magnum. (Hucková, 1988) 
37 Nori, Claude: Zooming in on the France of photo agencies, France Diplomatie, French Ministry of 
Foreign and European Affairs[online], 1995 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: 
<www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php3?id_article=6513> 
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byla silně ovlivněna rychlostí dodání fotografií, představovala francouzská 

metropole pro obrazové agentury výhodnou geografickou polohu. Díky této 

strategické pozici mohli agenturní fotografové rychle odcestovat na ostatní 

kontinenty a pokrýt tak události v Evropě, Africe a Asii.38 

To, že byla Paříž kolébkou fotografických agentur, dokládal i fakt, že 

některé nově vzniklé fotoagentury ve světě zřídili Francouzi. Příkladem může 

být Contact Press Images, jež vznikla roku 1976 v New Yorku. U jejího zrodu 

stáli bývalí členové agentury Gamma: Francouz anglického původu Robert 

Pledge a Američan David Burnett. Již od počátku se Contact Press Images 

specializovala na barevné fotografické projekty. Spojila dvě tradice 

fotožurnalismu – francouzskou a americkou, tedy důraz na autorský styl  

a tradici fotoesejů publikovaných v časopise Life.39
 

 

Agence VU‘, založená roku 1986 v Paříži, byla od počátku odlišná  

od ostatních francouzských i zahraničních fotoagentur. Původně vznikla jako 

součást deníku Libération, ale měla větší ambice než ostatní obrazové 

agentury, začala vnímat fotografii jako umění.40 

 

3.2.4 Fotografické agentury na přelomu tisíciletí 

V devadesátých letech se objevuje nový trend v oblasti vzniku obrazových 

agentur. Jednotliví fotografové opouští významné fotoagentury (např. Magnum 

či Black Star), aby si založili své vlastní obrazové servisy. Jedním z těchto 

fotografů byl i Sebastiao Salgado, brazilský dokumentární fotograf, který 

postupně pracoval pro agentury Sygma, Gamma a Magnum. V roce 1994 

vybudoval v Paříži společně se svou manželkou Leliou vlastní fotoservis 

Amazonas Images. Tato nejmenší agentura na světě zastupuje jediného autora 

– jeho samého.41 

                                                 
38 Matthews, David; Lenman, Robin: Photographic Agencies, Answers.com, The Oxford Companion to 
the Photograph, Oxford University Press [online], 2005 [cit. 2008-04-01]. Dostupný z WWW: 
<www.answers.com/topic/photographic-agencies> 
39 Fulton, Marianne: Contact Press Images: 30 years of Excellence, The Digital Journalist [online], 2007 
č. 112 [cit. 2008-03-22]. Dostupný z WWW: <www.digitaljournalist.org/issue0702/contact_intro.html> 
40 Nori, Claude: Zooming in on the France of photo agencies, France Diplomatie, French Ministry of 
Foreign and European Affairs[online], 1995 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: 
<www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php3?id_article=6513> 
41  Neubauer, Hendrik: Black Star – 60 years of photojournalism, Vyd. 1., Kolín: Könemann, 1997, 460 
s., ISBN 3895082503 (str. 9) 
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Zcela nový fenomén na světový obrazový trh v 90. letech s sebou přinesla 

společnost Corbis, kterou založil v roce 1989 Bill Gates. Součástí tohoto 

v současnosti největšího archivu fotografií na světě, dokumentujících obrazovou 

historii 20. století, jsou kupříkladu: Betmmanův archiv42, archiv společnosti 

United Press International (UPI)43, archiv pařížské fotoagentury Sygma, archiv 

newyorské agentury Saba Press a další tematické sbírky, jako například Temp 

Sport s více než dvěma miliony fotografií z různých sportovních akcí. 

Společnost Corbis koupila celkem 18 jiných agentur. 

Všechny fotografie jsou umístěny sedmdesát metrů pod zemí  

v místnostech s konstantní teplotou -20 °C a 35% vlhkostí vzduchu. Takto 

uskladněné snímky by měly podle odborníků vydržet minimálně pět tisíc let. 

Gatesova fotobanka zatím digitálně zpracovala relativně malé procento  

z celého archivu. Skenování jednotlivých fotografií je finančně i časově náročné, 

a tak byly doposud digitálně zpracovány “pouze“ historicky, kulturně  

a komerčně významné snímky.  

Corbis se svým počínáním dostal do popředí kritiky. Podle kritiků nebudou 

mít k fotografiím, jež jsou uloženy v neprodyšných obalech, přístup novináři, 

historici ani výzkumní pracovníci. Hrozí tak, že některé méně známé fotografie 

upadnou v zapomnění a ty neznámé nikdy nebudou objeveny.44   

 

Trend ve slučování a seskupování jiných archivů menší fotoagentur, 

se kterým přišla společnost Corbis, se v následujících letech rozmohl. Daleko 

větší počet fotografických sbírek získala společnost Getty Images (1995), která 

za dobu své existence koupila nebo sloučila přes 40 fotobank .45 

 

Jednou z prvních obrazových agentur nového tisíciletí se stala 

fotoagentura VII, která dostala svůj název podle počtu zakládajících členů. 

                                                 
42 Dr. Otto Ludwig Bettman se narodil v roce 1903 v Lipsku Svou sbírku fotografií začal vytvářet již 
v raném věku. Jeho archiv počet postupně dosáhl počtu 11 milionů snímků (včetně diapozitivů, negativů a 
papírových kopií). (Korejsová, Š.; Skolková, L., 2004) 
43 Sbírka fotografií UPI obsahuje mimo jiné i snímky pocházející z deníků Chicago Tribune a Daily 

News. (Korejsová, Š.; Skolková, L., 2004) 
44 Korejsová, Šárka; Skolková, Linda: Bettmanova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis, Ikaros 
[online], 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 2008-03-24]. Dostupný z WWW: <www.ikaros.cz/node/1577> 
45 Němcová, Lenka: Technologie a autorská práva hýbou fotobankami, iStrategie [online], 2006 [cit. 
2008-04-23]. Dostupný z WWW: <www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=267943> 
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Vznikla na začátku září roku 2001 ve Francii a jejími zakladateli byli Alexandra 

Boulat, Ron Haviv, Gary Knight, Antonín Kratochvíl, Christopher Morris, James 

Nachtwey (bývalý člen Magna) a John Stanmeyer. Během dalších let se 

fotografický tým agentury VII rozrostl na jedenáct členů. Za sedm let své 

existence se dokázala výrazně prosadit na světovém obrazovém trhu a přiblížit 

se tak agentuře Magnum.46 

 

 

3.3 Charakteristika daných fotografických agentur  

3.3.1 Agence VU‘ 

Pařížskou agenturu VU‘ založil roku 1986 Christian Caujolle, který do té 

doby pracoval jako obrazový editor v ilustrovaném deníku Libération. Agence 

VU‘ původně vznikla coby součást tohoto francouzského deníku, jelikož 

fotooddělení novin příliš zaměstnávalo píšící novináře Libération.  

 

Název i tradice, které se agentura drží, odkazuje  

ke stejnojmennému ilustrovanému týdeníku vycházejícímu mezi lety 1928  

a 1940 v Paříži. Magazín VU‘ byl prvním fotografickým časopisem ve Francii, 

pro nějž pracovalo několik špičkových fotografů, jako Robert Capa, André 

Kertész, Man Ray a Henri Cartier-Bresson. VU‘ informoval prostřednictvím 

fotografií o politických a světových událostech, o objevech, přírodních 

katastrofách, sportu, umění, i o sociálních a morálních problémech. Magazín 

dopomohl fotografii, aby začala být chápána jako informační médium. Jeho 

editoři zastávali názor, že „text vysvětluje, ale fotografie poskytují důkaz.“47 

 

Stejně jako tento fotografický magazín i agentura VU‘ od počátku razila 

myšlenku prosazování fotografů coby autorů. Prezentuje je zejména jako 

umělce než “pouhé“ fotoreportéry. Tím se odlišila od ostatních komerčních 

fotoagentur, které se živí prodejem autorských práv a fotografii berou jako 

                                                 
46 VII: About VII Photo Agency, VII Photo Agency [online], 2006 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z WWW: 
<www.viiphoto.com/photographer.html> 
47 La Maison Européenne de la Photographie: Looking at VU: A photographic Magazine, 1928 – 1940, 
La Maison Européenne de la Photographie [online], 2006 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z WWW: 
<www.mep-fr.org/us/actu/vu.htm#> 
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zboží, zatímco VU‘ vnímá fotografii především jako umění. Její fotografové se 

řídí krédem: Nejdůležitější není fotografie, ale fotograf. Toto prosazování 

autorského pojetí fotografie je také důvodem, proč její členové mluví o VU‘ jako 

o “agentuře fotografů“, nikoli jako o fotografické agentuře.48  

 

V roce 1998 si agentura otevřela v historické pařížské čtvrti Marais vlastní 

galerii, která dostala jméno Galerie VU‘. Galerie prezentuje především 

současnou tvorbu, vlastní však i sbírku fotografií významných fotografů 20. 

století, jako byli například Francouzska Anita Conti, Španěl Ricard Terré nebo 

Švéd Christer Strömholm.  

Až na výjimky dávají členové agentury přednost černobílé fotografii před 

barevnou. Svůj osobitý a moderní pohled na svět zveřejňují především 

v knižních publikacích, na výstavách a v galeriích. VU‘ klade na své fotografy 

specifické požadavky: „Každý musí mít soudržný a osobitý rukopis a klást si 

otázky o současném světě. Žádná laciná estetika, žádná sebestřednost, nýbrž 

přístupy, které se střetávají se současným světem, aby nám ho pomohly lépe 

rozluštit, zpochybnit ho a dát mu opět správný tvar.“49  

Agentura zastupuje přes sto fotografů ve světě a sdružuje tři agentury: 

australskou Oculi, švédskou Moment a polskou agenturu Gazeta. VU‘ pomohla 

prorazit i několika mladým autorům, jako je Michael Ackerman nebo J. H. 

Engström.50 

Pro zájemce o členství organizuje VU’ dvakrát do roka výběrové řízení. 

Fotografové, kteří se chtějí stát členy agentury, odevzdají vedení  

ve stanoveném týdnu ukázky ze své tvorby (ne více než 50 fotografií) a jednu 

nebo dvě série fotografií. Po následujících dvou až třech týdnech si uchazeči 

svá portfolia vyzvednou. Pokud VU‘ zaujali, agentura je zkontaktuje.51 

 

                                                 
48 Noordenlicht Photogallery: VU!: 20 years of Agence VU in photos, Noordenlicht Photogallery[online], 
2006 [cit. 2008-03-20]. Dostupný z WWW: <www.noorderlicht.com/eng/gallery/vu/index.html> 
49 Zahradnický, Jiří: Fotografie z Galerie VU‘, Paladix foto-on-line, 2005 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z 
WWW: <www.paladix.cz/clanky/fotografie-z-galerie-vu.html> 
50 Agence VU‘: Photographers, Agence VU‘ [online], 2008 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z WWW: 
<agencevu.com/photographers/index.php> 
51 Agence VU‘: Photographers, Agence VU‘ [online], 2008 [cit. 2008-04-24]. Dostupný z WWW: 
<agencevu.com/photographers/index.php> 
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Pro tuto fotoagenturu pracoval nějakou dobu i český fotograf Tomki 

Němec. Poprvé se setkal s Christianem Caujollem, tehdy byl ještě ředitelem 

Agence VU‘, prostřednictvím Anny Fárové, umělecké historičky. Caujolle koupil 

do sbírky fotografie trampů, které v té době Němec publikoval v jednom 

francouzském časopise. Později když nafotografoval volbu prezidenta Václava 

Havla, týdeník Paris Match mu tuto reportáž otiskl, což zprostředkoval právě 

Christian Caujolle. Jejich spolupráce však neměla dlouhé trvání, zejména kvůli 

značné vzdálenosti.52 

 

Agentura VU‘ vyzdvihuje na výstavách a v knižních publikacích autorský 

rukopis svých členů, moderní pohled na fotografii a na svět. Neurčuje 

fotografický styl ani žánr, ale podporuje individuální přístupy fotografů-umělců  

a jejich snahu překvapovat a zkoumat. 

 

3.3.2 Black Star 

Obrazová agentura Black Star se stala “útočištěm“ tří  německých 

emigrantů, kteří hráli na přelomu 20. a 30. let významnou roli ve vydávání 

ilustrovaných časopisů ve Weimarské republice. Němečtí Židé: Kurt Safranski, 

Ernest Mayer a Kurt Kornfeld později uprchli z nacistického Německa do New 

Yorku. Americká ekonomika se ještě vzpamatovávala z krachu burzy na Wall 

Street (1929), v čemž viděli němečtí přistěhovalci příležitost k podnikání.53 

Roku 1936 založili v New Yorku fotografickou agenturu Black Star, která si 

záhy získala solidní zázemí. Dopomohl tomu především Ernest Mayer, jenž 

s sebou do Spojených států přinesl poměrně velkou sbírku fotografií, jelikož 

před emigrací vedl v Berlíně fotografickou agenturu Mauritius.54 

 

                                                 
52 Guryča, Richard: Cejch, satisfakce a odžívání, Fotografie magazín via Newton IT [online], 2008[cit. 
2008-05-16]. Dostupný z WWW: <fm.newtonit.cz/default.asp?cache=977092> 
53 Neubauer, Hendrik: Black Star – 60 years of photojournalism, Vyd. 1., Kolín: Könemann, 1997, 460 s., 
ISBN 3895082503 (str. 11) 
54 Smith, C. Zoe: The History of Black Star Picture Agency: „Life’s“ European Connection, Paper 
presented at the 67th Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass 
Communication [online], s. 25, 1984 [cit. 2008-03-14], str. 4. Dostupný z WWW: 
<eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearc
h_SearchValue_0=ED244286&ERICExtSearch _SearchType_0=no&accno=ED244286> 
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Počátky agentury jsou bezprostředně spjaty s prvním americkým 

fotografickým časopisem Life, který vznikl ve stejném roce. Black Star i Life se 

potřebovaly vzájemně – úspěch agentury závisel na klientech (Life odebíral 

čtvrtinu z celkového objemu prodeje), magazín měl pouze čtyři vlastní fotografy 

(na jedno vydání připadlo 200 fotografií).55 Fotoagentura měla navíc tu výhodu, 

že měla kontakty na fotografy a editory, kteří zůstali v Evropě. Spolupracovala  

i s takovými význačnými fotožurnalisty jako byl Wolfgang Weber, Younosuke 

Natori nebo David Seymour. Postupně se na Black Star začali obracet evropští 

emigranti, kteří chtěli v Americe prorazit jako fotožurnalisté. Mnozí z nich, 

například Fritz Goro, Andreas Feininger, Herbert Gehr, Walter Sanders či 

Werner Wolff, se později stali fotografy časopisu Life.  

Black Star brala 30 až 40 procent provize, ale na rozdíl od jiných 

fotoagentur platila fotografům týdenní honorář stanovený podle výše celkového 

ročního prodeje jejich prací. Členové agentury podepisovali smlouvu na dobu 

několika měsíců až jednoho roku. 56 

 

Již ve čtyřicátých letech dosáhla agentura významného postavení  

na americkém obrazovém trhu. Kromě evropských fotožurnalistů zastupovala  

i některé americké fotografy, jako byl W. Eugene Smith. Kromě magazínu Life 

publikovaly práce fotografů této agentury i ostatní zdejší fotografické magazíny 

a noviny (Time, New York Times...). Black Star významně ovlivnila svým 

fotografickým stylem, který navazoval na tradici německého fotožurnalismu 30. 

let, vývoj americké magazínové fotografie. Zpočátku agentura prodávala spíše 

samostatné fotografie než fotoeseje, se kterými americká fotožurnalistika 

neměla zkušenost.57 

 

                                                 
55 Kobré, Kenneth: Photojournalism: The  professionals‘ Approach, Vyd. 2., London: Elsevier Inc., 2004, 
420 s., ISBN: 0240806107 (str. 358) 
56 Smith, C. Zoe: The History of Black Star Picture Agency: „Life’s“ European Connection, Paper 
presented at the 67th Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass 
Communication [online], s. 25, 1984 [cit. 2008-03-14], str. 11-14. Dostupný z WWW: 
<eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearc
h_SearchValue_0=ED244286&ERICExtSearch _SearchType_0=no&accno=ED244286> 
57 Smith, C. Zoe: The History of Black Star Picture Agency: „Life’s“ European Connection, Paper 
presented at the 67th Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass 
Communication [online], s. 25, 1984 [cit. 2008-03-14], str. 14. Dostupný z WWW: 
<eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearc
h_SearchValue_0=ED244286&ERICExtSearch _SearchType_0=no&accno=ED244286> 
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Dnes i po dvaasedmdesáti letech si agentura drží přední místo  

na světovém trhu obrazových informací. Má přes stovku klientů, včetně 

magazínu National Geographic nebo společnosti Coca-Cola. Kromě 

fotoreportáží se Black Star zaměřuje i na komerční fotografii a publikační 

činnost.58  

 

3.3.3 Contact Press Images 

Tuto americkou fotoagenturu se sídlem v New Yorku založili na začátku 

roku 1976 Robert Pledge a David Bournett, oba do té doby působili  

ve francouzské agentuře Gamma. Pledge i Bournett se jako fotografové 

účastnili války ve Vietnamu, což se stalo určujícím faktorem pro jejich budoucí 

tvorbu – zaměření na barevné fotografické projekty sledující závažné 

společenské problémy současnosti a omezování a porušování lidských práv.59  

Contact Press Images vznikala v době, kdy agenturnímu obrazovému 

zpravodajství dominovaly Black Star, Gamma, Magnum, Sipa a Sygma. 

V následujících letech se k fotografickému týmu agentury přidali Frank Fournier, 

Alon Reininger, Don McCulin a Annie Leibovitzová, kteří pomohli získat Contact 

Press Images reputaci ve světě fotožurnalismu.60 Agentura získala  

na popularitě především díky fotografické sérii o onemocnění AIDS z roku 1981.  

Autorem série snímků o pacientech newyorské nemocnice nakažených, v té 

době ještě neznámým, virem HIV byl Alon Reininger. Contact Press Images tak 

byla mezi prvními, kdo se o tento problém začal více a dlouhodobě zajímat. 61 

V roce 1986 získal Alon Reininger jedno z nejprestižnějších ocenění World 

Press Photo of the Year za fotografii zachycující pacienta umírajícího na AIDS. 

(viz Obrazová příloha č. 4) 

 

                                                 
58 Black Star: Assignmentphoto, Black Star Publishing Co. Inc. [online], 2008 [cit. 2008-04-28]. 
Dostupný z WWW: <www.blackstar.com/index.html>  
59 Contact Press Images: The first 30 years, Contact Press Images [online], 2006 [cit. 2008-04-30]. 
Dostupný z WWW: <www.contactpressimages.com/about.html> 
60 Contact Press Images: Photographers, Contact Press Images [online], 2006 [cit. 2008-04-30]. Dostupný 
z WWW: <www.contactpressimages.com/photographers.html> 
61 Friend, David: Contact on the Front Lines – An interview with Robert Pledge, Digital Journalist 
[online], 2001 č. 42 [cit. 2008-03-22]. Dostupný z WWW: < 
www.digitaljournalist.org/issue0106/voices_pledge.htm> 
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Zformováním Contact Press Images se sloučila francouzská a americká 

tradice fotožurnalismu. Fotoagentura přebrala francouzský důraz na autorské 

pojetí fotografie a zkombinovala ho s tradicí fotoesejů publikovaných v časopise 

Life. Contact Press Images je jednou z agentur, které změnily povahu 

fotožurnalismu v Evropě a Americe během 70. a 80. let.62 

V současnosti je pod vedením Roberta Pledge okolo dvaceti fotografů 

z různých zemí, z nichž necelou třetinu tvoří ženy.63 Mezi odběratele Contact 

Press Images patří časopisy jako je Time, The Sunday Magazine, Paris Match, 

National Geographic a Geo.64 

 

3.3.4 Drik 

Počátky bangladéšské obrazové agentury Drik sahají do roku 1989. Tehdy 

vznikla proto, aby sdružovala fotožurnalisty z rozvojových zemí, kteří se chtěli 

prezentovat ve světových vizuálních médiích, ale neuspěli. Původcem myšlenky 

založit fotoagenturu se sídlem v Dháce, jež by se pokusila narušit hegemonii 

západního mediálního trhu, byl Shahidul Alam.65 V následujících letech se 

k zakládající skupině přidalo mnoho dalších fotografů z Asie, Afriky a Latinské 

Ameriky.  

Členové agentury Drik sdílí společnou vizi - „takovou, která na rozvojové 

země nenahlíží pouze jako na dějiště katastrofických zpráv, nýbrž jako na živý 

zdroj lidské energie a hrozbu pro vykořisťovatelský globální ekonomický 

systém.“66 

 

 „Fotografie lidí žijících v zemích jako je Srí Lanka nebo Bangladéš 

publikované v západních médiích upozorňují na problém chudoby, ale selhávají 

při vysvětlení proč tomu tak je. Já jdu dál, svými snímky usiluji o porozumění  

                                                 
62 Contact Press Images: The first 30 years, Contact Press Images [online], 2006 [cit. 2008-04-30]. 
Dostupný z WWW: <www.contactpressimages.com/about.html> 
63 Fulton, Marianne: Contact Press Images: 30 years of Excellence, The Digital Journalist [online], 2007 
č. 112 [cit. 2008-03-22]. Dostupný z WWW: <www.digitaljournalist.org/issue0702/contact_intro.html> 
64 Lábová, Alena: Agentura fotografická. In Osvaldová, B.; Halada, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, Vyd. 2. Praha: Libri, 2002, 240 s., ISBN80-7277-108-6 (str. 16) 
65 Devereux, Charlie: Photography for the Majority World, openDemocracy [online], 2007 [cit. 2008-04-
30]. Dostupný z WWW <www.opendemocracy.net/arts-photography/drik_4561.jsp> 
66 Drik: Home, Drik – Images, Communication and Information Technology [online], 2007 [cit. 2008-05-
01]. Dostupný z WWW: <www.drik.net/home_details.php> 
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a objasnění neutěšené situace, ve které se tito lidé nacházejí,“67 vysvětluje 

Alam svůj fotografický záměr. Členové agentury Drik využívají fotografie jako 

prostředku k podněcování společenské změny – aby lidé začali obyvatele žijící 

v nejchudších zemích světa vnímat jinak. Nedokumentují “pouze“ životy lidí, jež 

se ocitli v tíživých situacích, ale snaží se tyto okolnosti ukázat v jiné 

perspektivě.68 

 

Fotoagentura za dobu svého působení neexpandovala jen geograficky, 

rozšířila i pole své působnosti. Kromě publikační činnosti, multimediálních  

a internetových služeb provozuje Drik od roku 1998 i vzdělávací program  

pro budoucí mladé fotožurnalisty nazvaný Pathshala na Jihoasijském institutu 

fotografie. Mezi přednášejícími vystupují i takové význačné  osobnosti jako jsou 

fotografové z Magna, magazínu National Geographic či agentury Contact Press 

Images. Od roku 2000 pořádá agentura fotografický festival Chobi Mela, který 

byl v Asii prvním svého druhu. Tato měsíční přehlídka fotografií se koná každé 

dva roky v Dháce, zatím poslední čtvrtý ročník proběhl na konci roku 2006.69 

 

Agentura Drik se jako vedoucí fotoagentura Třetího světa snaží “ukázat“ 

světovým médiím odlišný pohled na životy lidí z rozvojových zemí. Mezi její 

největší klienty patří například časopis Time, deník New York Times, magazín 

Newsweek nebo televize BBC.70 

 

3.3.5 Flash 90 

Roku 1990 založil fotograf Nati Shohat v Jeruzalémě obrazovou agenturu 

Flash 90. Tato přední izraelská fotoagentura má celkem sedm členů, kteří se 

specializují v novinové, časopisecké, portrétní, ateliérové a dokumentární 

fotografii. Mezi klienty této fotoagentury patří i izraelský deník Maariv. 

 

                                                 
67 Lim, Vincent: Photos from the majority World, AsiaMedia [online], 2005 [cit. 2008-04-30]. Dostupný 
z WWW: <www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=33247> 
68 Lim, Vincent: Photos from the majority World, AsiaMedia [online], 2005 [cit. 2008-04-30]. Dostupný 
z WWW: <www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=33247> 
69 Drik: Home, Drik – Images, Communication and Information Technology [online], 2007 [cit. 2008-05-
01]. Dostupný z WWW: <www.drik.net/home_details.php> 
70 Lim, Vincent: Photos from the majority World, AsiaMedia [online], 2005 [cit. 2008-04-30]. Dostupný 
z WWW: <www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=33247> 
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3.3.6 Ostkreuz  

Německá fotoagentura Ostkreuz se sídlem v Berlíně vznikla roku 1990.  

U jejího zrodu stálo sedm významných fotožurnalistů z Východního Německa, 

kterým se po rozpadu východoněmeckého komunistického režimu v roce 1989 

podařilo prosadit v obrazovém zpravodajství. Vzorem pro Ostkreuz, v rámci 

uspořádání, se stala legendární fotoagentura Magnum. 71 

Cílem fotografů agentury Ostkreuz bylo zprostředkovat kritický pohled  

na situaci ve východním Německu bezprostředně po pádu Berlínské zdi. 

Postupem času si získala řadu domácích a zahraničních odběratelů (německé  

i mezinárodní noviny a časopisy) a dnes je jednou z nejvýznamnějších 

fotoagentur v Německu.72 

Činnost Ostkreuz se zaměřuje především na fotoreportáže a dlouhodobé 

fotografické projekty hledající příběhy zejména v Německu a ve východních 

státech Evropské unie.73 V současné době má celkem osmnáct členů, jejichž 

věk se pohybuje od 27 do 67 let a její archiv reprezentuje přes padesát 

fotožurnalistů. 74 

 

V roce 2005 u příležitosti 15. výročí založení fotoagentury uspořádala 

Ostkreuz fotografickou výstavu pod názvem “Deutschlandbilder“. Exhibice 

nabídla kromě retrospektivního průřezu fotografickou tvorbou agentury 

Ostkreuz i ojedinělé série fotografií dokumentující změny, kterými Německo 

prošlo od roku 1990.75 

 

3.3.7 Panos Pictures 

Londýnská obrazová agentura Panos Pictures se zpočátku specializovala 

na problémy životního prostředí. Poté, co se do vedení dostal její současný 

ředitel Adrian Evans, se začala fotoagentura postupně zaměřovat 

                                                 
71 Foto8: Deutschlandbilder – review, Foto8 [online], 2006 [cit. 2008-05-13]. Dostupný z WWW: 
<www.foto8.com/reviews/V5N1/deutschlandbilder.html> 
72 Rito, Dennis: Photo Exhibits at Goethe Institut-Manila, Vignettes [online], 2007 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupný z WWW: <dennisrito.blogspot.com/2007/05/photo-exhibits_at_goethe_institut.html> 
73 Foto8: Deutschlandbilder – review, Foto8 [online], 2006 [cit. 2008-05-13]. Dostupný z WWW: 
<www.foto8.com/reviews/V5N1/deutschlandbilder.html> 
74 Ostkreuz: Photographers, Ostkreuz [online], 2007 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: 
<www.ostkreuz.de/index_e.html> 
75 Rito, Dennis: Photo Exhibits at Goethe Institut-Manila, Vignettes [online], 2007 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupný z WWW: <dennisrito.blogspot.com/2007/05/photo-exhibits_at_goethe_institut.html> 
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na fotografování humanitární problematiky. Po pěti letech koupil Evans 

většinový podíl Panos Pictures, pod jeho vedením si fotoagentura získala 

vedoucí místo mezi obrazovými agenturami ve Velké Británii a etablovala se  

i na mezinárodní úrovni.76  

 

Adrian Evans zasedl dva roky po sobě, v letech 2005 a 2006, 

v jedenáctičlenné porotě Czech Press Photo. O úspěchu, kterého agentura 

dosáhla na světovém trhu fotografií, a o soutěžních fotografiích na Czech Press 

Photo 2006 se zmínil v rozhovoru pro časopis Fotografie Magazín:  

„I z fotografií, které jsem na soutěži viděl, lze vyvodit, že celá řada dobrých 

fotografů stále znovu a znovu zpracovává další variace známých témat. My 

jsme se rozhodli hledat nové, dosud neobjevené příběhy a stále hledáme 

fotografy, kteří dokážou najít novou story a přinést nový pohled. To je jedna 

z cest k úspěchu.“77 

Další cestou k úspěchu je podle Evanse úzká specializace fotoagentury.  

Na počátku 90. let, v době, kdy na fotografický trh vstoupily Getty Images a 

Corbis, fungoval Panos Pictures jako klasická fotobanka s archivem 

nejrůznějších fotografických žánrů. Díky tomu, že se fotoagentura začala 

v tomto období zaměřovat na humanitární fotografii, odolal Panos Pictures 

konkurenci a postupně se prosadil v mezinárodním měřítku. Zatímco obrazové 

agentury, které se tehdy nespecializovaly, zanikly.78 

 

Panos Pictures se zaměřuje na dokumentární fotografii s důrazem  

na politické, kulturní, ekonomické a sociální problémy v Africe, Asii, zemích 

bývalého Sovětského svazu, na Středním východě a v Latinské Americe.79  

Prodává fotografie do velkých deníků (např. do Sunday Times), ale  

podle Evanse má tento trh sestupnou tendenci, proto fotoagentura pracuje  

i pro neziskový sektor, který je dostatečně velký. „Nedisponuje sice tolika 

penězi jako komerční sféra, ale nějaké peníze přeci jen má. Začali jsme prostě 

hledat nové trhy, nepracujeme jen s novinami a časopisy, na které se primárně 

                                                 
76 Czech Press Photo: Mezinárodní porota Czech Press Photo 2006, Czech Press Photo [online], 2006 [cit. 
2008-05-15]. Dostupný z WWW: <czechpressphoto.cz/cz.php?st=porota2006> 
77 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 10, ISSN: 1211-0019 
78 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 10, ISSN: 1211-0019 
79 OneWorld: Panos Pictures, OneWorld [online], 1998 [cit. 2008-05-14]. Dostupný z WWW: 
<uk.oneworld.net/contact/company/view/1738> 
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zaměřuje většina agentur. Díky hledání nových trhů máme i přes naše úzké 

zaměření poměrně hodně zakázek.“80 Chce-li fotograf Panos Pictures pracovat 

na dlouhodobém fotografickém projektu, který nikterak nereaguje na aktuální 

události, nýbrž důkladně dokumentuje určitý problém, agentura se snaží 

získávat finance prostřednictvím nadací. 81 

Navzdory tomu, že je Panos Pictures nevelkou a velmi úzce 

specializovanou fotoagenturou, dokázala obstát na fotografickém trhu, kde 

v současnosti převažuje poptávka po snímcích celebrit a životního stylu. „Jsme 

v úzkém kontaktu s fotografy, kteří pro nás pracují, nefungujeme  

ve fotografickém světě jako supermarket, ale jako specialzovaný obchod 

s důrazem na vysokou kvalitu. Udržet takovou úroveň znamená soustředit se 

na práci s fotografy, kteří takovou kvalitu poskytují.“82 

 

Fotografický tým Panos Pictures se sestává z více než stovky členů, kteří 

zajišťují celosvětové pokrytí významných a zajímavých událostí.83 Fotoagentura 

spolupracuje s řadou fotografů z východní Evropy a především pak z USA  

i Anglie. V současné době mohou členství v Panos Pictures získat maximálně 

dva nebo tři noví fotografové do roka. „Snažíme se mít dobře pokrytá 

především žhavá místa světového politického dění, například Střední východ.“84 

Někteří fotografové pracují i na zakázkách pro jiné fotoagentury, protože 

Panos Pictures jim může zajistit zhruba polovinu jejich příjmu. Hlavním zdrojem 

příjmů fotoagentury je prodej jednotlivých fotografií, které si klienti objednávají 

prostřednictvím internetových stránek Panos Pictures. Ačkoli agentura sídlí 

v Londýně, až čtyřicet procent z celkového prodeje tvoří zakázky do Spojených 

států, dalším významným odběratelem je pak Anglie a ostatní západoevropské 

země.85 

 

                                                 
80 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 11, ISSN: 1211-0019 
81 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 11, ISSN: 1211-0019 
82 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 11, ISSN: 1211-0019 
83 Panos Pictures: Photographers, Panos Pictures [online], [cit. 2008-05-14]. Dostupný z WWW: 
<www.panos.co.uk/bin/panos.dll/go?a% =disp&t=us/pp-loader.html&tpl=pp-
indexa.html&mi=2&si=548B913D9C2245ACAE23CF36993190&se=8> 
84 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 13, ISSN: 1211-0019 
85 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 15, ISSN: 1211-0019 
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 V roce 2005 otevřela v centru Londýna vlastní galerii, kterou spravuje 

společně s fotografickým časopisem Foto8.86 Zaměřuje se na fotožurnalismus  

a všechny jeho aspekty. „Taková galerie v Londýně chyběla. Všechny malé 

galerie tohoto typu zmizely, podobnou dnes vlastně provozuje pouze Magnum 

Photos.“87 

 

Podle Adriana Evanse jsou dokument, humanistická fotografie a špičkový 

fotožurnalismus žánry, které jsou schopné existovat i v rámci otevřeného trhu 

bez závislosti na podpoře nadací, mecenášů nebo peněz, vydělaných prodejem 

komerčních fotografií.88 

 

3.3.8 Sipa Press 

Obrazová agentura Sipa Press, jež byla založena roku 1973 v Paříži, nese 

jméno po svém zakladateli tureckého původu Göksinu Sipahioglu. Tento 

fotograf je jednou z význačných osobností francouzského fotožurnalismu 60.  

a 70. let minulého století. Zvěčnil takové významné události jako byly: 

Kubánská krize, Pražské jaro, tragédii na Olympijských hrách v Mnichově či 

květnové povstání studentů v roce 1968. 89 

 

Poté, co v Istanbulu absolvoval francouzské lyceum a následně 

žurnalistiku na tamní univerzitě, začal svou kariéru jako sportovní reportér.  

Po několika letech působení v různých istanbulských denících dokázal 

vyzdvihnout fotografii coby neoddělitelnou součást tureckého zpravodajství.  

Do mezinárodního povědomí se dostal díky ojedinělým snímkům, které pořídil 

v roce 1961. O Sipahioglovu následující fotoreportáž (Kubánská krize) měla 

zájem americká tisková agentura Associated Press (AP), která poskytla jeho 

fotografie 45 americkým deníkům.90  

                                                 
86 Czech Press Photo: Mezinárodní porota Czech Press Photo 2006, Czech Press Photo [online], 2006 [cit. 
2008-05-15]. Dostupný z WWW: <czechpressphoto.cz/cz.php?st=porota2006> 
87 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 15, str. 11, ISSN: 1211-0019 
88 Guryča, Richard: Najděte mi novou story!, Fotografie magazín, 2006, č. 12, str. 11, ISSN: 1211-0019 
89 Sipa Press: About Sipa Press, Sipa Press [online], 1997 [cit. 2008-05-13]. Dostupný z WWW: 
<www.sipa.com/_customer/en/about.html> 
90 We are the Turks: Göksin Sipahioglu, photojournalist, founder of Sipa Press, We are the Turks [online], 
2006 [cit. 2008-05-14]. Dostupný z WWW: <www.wearetheturks.org/?p=270> 
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V 60. letech pracoval pro francouzskou agenturu Gamma. Způsob práce 

agenturního fotografa mu ale nevyhovoval, nemohl totiž pracovat  

na reportážích, o které měl zájem. A tak po několika letech z fotoagentury 

odešel a věnoval se reportážím z oblasti showbyznysu.91 V roce 1973 

vybudoval s pomocí americké novinářky Phyllise Springer vlastní obrazovou 

agenturu. Rostoucí mezinárodní povědomí a úspěchy této fotoagentury jsou 

přičítán právě jejímu zakladateli. Podle slov jednoho ze Sipahioglových kolegů, 

Günese Karabudy, „Göksin věděl, jak poslat stovky u něj pracujících 

fotoreportérů ve správný čas na správné místo.“92 

V prvním roce nového tisíciletí byla Sipa Press prodána v důsledku 

finančních problémů francouzské mediální skupině Sud Communication. Göksin 

Sipahioglu byl prezidentem fotoagentury do konce roku 200393, kdy na tuto 

funkci rezignoval kvůli neshodám s novým vedením.94 

 

Sipa Press má celkem 27 členů a přes 600 fotografů po celém světě, kteří 

s ní spolupracují. Denně distribuuje fotografie do čtyřiceti zemí světa. Mimoto 

uzavřela exkluzivní dohodu o distribuci s partnerskými agenturami AP  

a European Pressphoto Agency (EPA). Kromě hlavního sídla v Paříži má svou 

pobočku i v New Yorku. 

Fotografové této agentury se zaměřují především na fotoreportáže  

a aktuality z oblasti politiky, kultury, ekonomiky nebo sociální problematiky. 

Jejich fotografie se objevují na titulních stranách novin a časopisů po celém 

světě. Archiv Sipa Press obsahuje na 25 milionů fotografií dokumentující 

události od 40. let do současnosti a okolo 3 milionů má nyní ve své digitální 

databázi. Některé nejstarší snímky koupila společně s archivy agentur Dalmas, 

Universal Photo atd.95 

 

                                                 
91 Hucková, Barbara: Současné reportážní agentury ve Francii, závěrečná teoretická práce – FAMU, 
1988, 127 s., KP 00153 (str. 76) 
92 Kalkan, Bahar: A good journalist Göksin Sipahioglu, Turkish Airlines [online], 2006 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupný z WWW: <www.thy.com/en-INT/corporate/skylife/article.aspx?mkl=139> 
93 We are the Turks: Göksin Sipahioglu, photojournalist, founder of Sipa Press, We are the Turks [online], 
2006 [cit. 2008-05-14]. Dostupný z WWW: <www.wearetheturks.org/?p=270> 
94 Ozendes, Engin: Right Place, Right Time, Turkey-now.org [online], 2006,  [cit. 2008-05-15]. Dostupný 
z WWW: <www.turkey-now.org/Default.aspx?pgID=636> 
95 Sipa Press: About Sipa Press, Sipa Press [online], 1997 [cit. 2008-05-13]. Dostupný z WWW: 
<www.sipa.com/_customer/en/about.html> 
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3.3.9 Choice images 

Regionální fotografická agentura Choice images byla založena v roce 

2006 skupinou předních fotožurnalistů ze střední a východní Evropy, jejichž 

cílem je přinášet nezávislé obrazové svědectví ze specifického prostředí 

zmíněného regionu.96  

 

Podnětem pro vznik této fotoagentury bylo setkání fotožurnalistů z České 

republiky, Slovenska a Polska v rámci workshopu s názvem “Choice – Credit 

Suisse Masterclass for Photojournalists from Central and Eastern Europe“. Akci 

pořádalo v roce 2004 v Budapešti Mezinárodní centrum fotografie v New Yorku. 

Vedením workshopu byl pověřen prezident a zakladatel fotoagentury Contact 

Press Images Robert Pledge.97 

„Všichni se nás ptají, proč zakládáme agenturu v době, kdy ostatní 

krachují,“ říká fotograf a místopředseda Choice images Karel Tůma. Podle něj 

není v České republice, kde má tato agentura hlavní působiště, prakticky žádný 

fotografický trh, a to kvůli nedostatku obrazových magazínů. Choice images se 

proto snaží prosazovat na mezinárodní úrovni, což je pro tak malou agenturu 

obtížné. Na stávajícím zahraničním trhu obrazových informací jsou už 

zavedené a mezinárodně renomované fotoagentury, proto se Choice images 

orientuje na region střední a východní Evropy, který zůstává z hlediska témat 

dokumentární fotografie nezmapován. „Fotografové ze západních agentur zde 

sice hledají fotografické příběhy, kvůli jazykové bariéře a nedostatečné orientaci 

v kulturním a společenském prostředí této oblasti však jejich snímky postrádají 

rysy dokumentu.“98 

Choice images vznikla, aby dokumentovala změny a události v regionu 

střední a východní Evropy, který prošel „nedávno významnou historickou 

změnou společenského systému, jež dala vzniknout unikátnímu životnímu stylu, 

kde se rezidua komunistické éry prolínají se západním způsobem života.“99 

                                                 
96 artMagazin.eu: Nová mezinárodní fotografická agentura Choiceimages, artMagazin.eu [online], 2007 
[cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: <www.artmagazin.eu/aktualne/nova-mezinarodni-fotograficka-
agentura-choiceimages.htm>  
97 Choice images: About us, Choice images [online], 2006 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: 
<www.choiceimages.org/index.pho?src=about> 
98 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice image, 16. 5. 2008. 
99 artMagazin.eu: Nová mezinárodní fotografická agentura Choiceimages, artMagazin.eu [online], 2007 
[cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: <www.artmagazin.eu/aktualne/nova-mezinarodni-fotograficka-
agentura-choiceimages.htm> 
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Členové Choice images se tak snaží zprostředkovat svůj individuální pohled  

na způsob života v této části Evropy. Fotoagentura klade na své fotografy 

požadavky na vysokou kvalitu a nezávislost jejich fotografických projektů,  

ve kterých se uplatňuje osobité vidění a angažovanost v problému.100 

 

Fotoagenturu Choice images založili renomovaní fotografové Češi Evžen 

Sobek, Karel Tůma, Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Polák Rafal Milach  

a Slováci Andrej Balco a Martin Marenčin. Agentura může mít maximálně 

dvanáct fotografů. V rámci zachování akceschopnosti se na tomto limitu dohodli 

její zakládající členové.101 Počet fotografů v agentuře je i po necelých dvou 

letech jejího působení stále stejný. Zájem o členství v Choice images je ale 

velký, především z řad začínajících polských fotografů. Agentura však klade 

důraz na samostatnost, individuální tvůrčí schopnosti a profesionální vývoj 

svých členů, proto mladé uchazeče nechce přijímat na začátku jejich kariéry.102 

Na rozdíl od západních agentur, které určují, jaké téma bude fotograf 

zpracovávat, se členové Choice images věnují svým individuálním 

fotografickým projektům, které pak v rámci agentury prezentují. Výběr tématu 

však závisí pouze na jejich volbě. Na společné schůzi Choice images, která se 

koná každé dva měsíce v Brně, se pak projednávají projekty, na nichž budou 

fotografové pracovat společně.103 

 

Na začátku roku 2007 představila agentura Choice images 

dokumentaristický výstavní projekt představující známé i neznámé chartisty. 

Série portrétů, která vznikla k 30. výročí Charty 77, byla společnou prací 

zakládajících členů fotoagentury. Projekt obsahuje na třicet fotografických 

portrétů významných i méně známých, přesto stejně důležitých, osobností 

Charty 77. Autoři tak chtěli „ocenit postoj disidentů a chartistů a připomenout 

                                                 
100 artMagazin.eu: Nová mezinárodní fotografická agentura Choiceimages, artMagazin.eu [online], 2007 
[cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: <www.artmagazin.eu/aktualne/nova-mezinarodni-fotograficka-
agentura-choiceimages.htm> 
101 artMagazin.eu: Nová mezinárodní fotografická agentura Choiceimages, artMagazin.eu [online], 2007 
[cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: <www.artmagazin.eu/aktualne/nova-mezinarodni-fotograficka-
agentura-choiceimages.htm> 
102 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images 16. 5. 2008. 
103 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images. 16. 5. 2008 
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jejich aktivity v boji za lidská práva v období 70. a 80. let minulého století.“104 

(viz Obrazová příloha č. 5) Série portrétů, jež byla připravena pro Správu 

českých kulturních center při Ministerstvu zahraničních věcí, byla formou 

výstavy představena i v zahraničí. 

Výstavou tento projekt však neskončil a zůstává nadále společným 

tématem členů Choice images. Úspěch tohoto souboru tkví především  

ve způsobu portrétování jednotlivých osobností Charty 77. Každý fotograf má 

odlišný styl práce a autorský rukopis a sám si navrhuje kolekci chartistů, které 

hodlá portrétovat.105 

 

Kromě výstavních aktivit se agentura snaží prosazovat i jiným způsobem, 

například prostřednictvím spolupráce s Českou tiskovou kanceláří (ČTK). 

S tímto dominantním producentem obrazového zpravodajství v České republice 

má Choice images uzavřenou smlouvu, která agentuře zajišťuje prodej 

některých jejích fotografií. Z tematicky vymezených souborů, jež Choice images 

tiskové agentuře nabízí, si ČTK vybírá a dále distribuuje pouze některé 

fotografie, jako ilustrační snímky.106 

 

 

3.4 Proměny v obrazovém zpravodajství jednotlivých fotografických 

agentur v kontextu s jejich historickým vývojem 

Charakterizované agentury vznikaly ze dvou důvodů. Buď z potřeby 

fotografů pracovat v rámci instituce a prosazovat tak společné ideje (Black 

Star), nebo jako reakce na “nesprávné“ obrazové svědectví světových médií a 

fotoagentur o určité situaci (Drik). Transformace v jejich vizuálním zpravodajství 

byly vždy podmíněny technologickým pokrokem a silou konkurence, s čímž 

souvisí i míra poptávky agenturních služeb. Obecně se dá říci, že to, do jaké 

                                                 
104 Choice images: Charta 77 – Dokumentaristický projekt obrazové agentury Choice images, tisková 
zpráva, Fotografovani.cz [online], 2007 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: 
<www.fotografovani.cz/art/aktuality/charta77_choice_images_akt.html> 
105 Choice images: Charta 77 – Dokumentaristický projekt obrazové agentury Choice images, tisková 
zpráva, Fotografovani.cz [online], 2007 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: 
<www.fotografovani.cz/art/aktuality/charta77_choice_images_akt.html> 
106 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images, 16. 5. 2008. 
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míry jsou tyto změny razantní, ovlivňuje doba, po kterou uvedené agentury 

působí.  

 

Black Star má ze zmíněných fotoagentur nejdelší historii, což znamená, že 

se musela se změnami, které přinesl historický a technologický vývoj, vypořádat 

daleko více. V prvních letech svého působení a etablování v USA se ve stylu 

jejího agenturního zpravodajství nic nezměnilo. Ačkoli Black Star založili 

němečtí emigranti v neznámém prostředí amerického obrazového trhu, 

agentura měla americkou fotožurnalistiku co učit, její specialitou byly fotoeseje. 

Stala se významným dodavatelem fotografií pro legendární americký časopis 

Life. 

Přelom padesátých a šedesátých let přinesl postupný ústup velkých 

obrazových časopisů, jež představovaly pro obrazové agentury významné 

odběratele jejich produktů. Úlohu fotografie jako hlavního zpravodajského 

média přebrala televize. S tímto faktem se musela vypořádat i agentura Black 

Star. V období nejistého postavení fotografie jako média, se stal ředitelem 

agentury Howard Chapnick, který stále více soustředil pozornost agentury  

na publikační činnost a na rozsáhlejší a dlouhodobější projekty.107  

 

Dalším významným mezníkem, který měl vliv na produkci Black Star, bylo 

rostoucí užití barevné fotografie ve zpravodajství na počátku 70. let. Agentura, 

stále pod vedením Howarda Chapnicka, poprvé použila barvu pro obrazové 

svědectví války ve Vietnamu. Časopis Life, s nímž agentura stále 

spolupracovala, přestal roku 1972 na nějakou dobu vycházet. Black Star měla 

v té době už natolik silné postavení, že dokázala nacházet i jiná odbytiště  

pro svou produkci (např. v komerční sféře).108 Agentura se však i nadále 

soustředila na fotoeseje. Jejími hlavními fotografickými tématy v 70. letech byly 

projekty dokumentující problematickou situaci v Severním Irsku a nově 

objevený kmen na Filipínách.  

                                                 
107 The New York Times: Howard Chapnick, 74, Photo Agency Chief, nytimes.com [online], 1996 [cit. 
2008-05-17]. Dostupný z WWW: 
<query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D05EED61139F93AA15756C0A960958260> 
108 Ryerson’s Black Star historicla black & white collection: Images of History: The Black Star Agency, 
Ryerson’s Black Star historicla black & white collection [online], 2005 [cit. 2008-05-17]. Dostupný 
z WWW: <www.ryerson.ca/colection/about-black_star.html> 
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Agenturní fotograf Henning Christoph hledal jiné téma, než to, kterému se 

věnovalo světové obrazové zpravodajství, a sice válce ve Vietnamu. Začal se 

angažovat v problematice Severního Irska, ironicky se pro něj dokumentování 

této krize stalo “jeho vlastním Vietnamem“. „Svými fotografiemi jsem chtěl 

podpořit jejich úsilí, přestože mě tato snaha obvykle, čím jsem byl blíž skupině 

IRA, stavěla do nebezpečné situace.“ Christoph se ve své fotoeseji, na níž 

pracoval přes deset let, zaměřil především na děti, které v této krizi vyrůstaly. 

(viz Obrazová příloha č. 6) 

Na konci roku 1972 publikoval magazín National Geographic ve spolupráci 

s Black Star sérii barevných fotografií o nově nalezeném kmenu Tasadajů na 

ostrově Mindanao. Autorem fotoeseje byl John Launois, který za snímky získal 

mezinárodní ocenění. 109 (viz Obrazová příloha č. 7)  

 

Osmdesátá a devadesátá léta přinesla fotoagentuře pestrá společenská, 

ale i přírodovědná a etnologická témata. Fotografové Black Star se věnovali 

různým projektům od fotografií žen sloužících v armádě, přes dokumentaci 

válečného konfliktu v Chorvatsku, až po fotoesej o čarodějnictví.110 (viz 

Obrazová příloha č. 8) V tomto období (v letech 1982, 1987, 1988 a 1991) také 

získala agentura pětkrát hlavní cenu na mezinárodní soutěži World Press 

Photo.  

Na přelomu tisíciletí se Black Star musela, stejně jako jiné zpravodajské 

obrazové agentury, vypořádat s opět sílící konkurencí, tentokrát v podobě 

nových médií. Ačkoli se nepřestala věnovat fotožurnalistickým tématům, 

produkce komerčních fotografií tvoří v současnosti největší část jejího příjmu. 

 

Agentury Sipa Press a Contact Press Images se etablovaly v době, kdy se 

ve zpravodajství začala prosazovat barevná fotografie. I přes tuto novou 

techniku si černobílá fotografie našla své zastoupení v obrazovém servisu 

těchto agentur a nejen u nich. K černobílému řešení se uchylují fotoagentury  

i v současnosti, a to ze dvou důvodů. Především tak reagují  

na pestrobarevnost, kterou denně publikují masové časopisy. Druhým důvodem 

                                                 
109 Black Star: Photojournalism, Black Star Publishing Co. Inc. [online], 2008 [cit. 2008-05-17]. 
Dostupný z WWW: <www.blackstar.com/editorial/lifestyles/index.html> 
110 Black Star: Photojournalism, Black Star Publishing Co. Inc. [online], 2008 [cit. 2008-05-17]. 
Dostupný z WWW: <www.blackstar.com/editorial/military/index.html> 
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je snaha soustředit pozornost recipientů na zachycené téma, což je jednou  

z předností barevné fotografie. 

 

Contact Press Images svým vznikem spojila tradici amerického  

a francouzského fotožurnalismu. „Přinejmenším donedávna byl přístup 

francouzských fotožurnalistů z agentur širší, syrovější. Nebyli to lidé, kteří by se 

zjevně znepokojovali grafikou a kompozicí, a kvalitou – světlem a barvou atd. 

V Americe jsou žurnalistické tradice, tradice týdeníku Life, a tradice měsíčníku 

National Geographic. Žádná z těchto tradic ve Francii reálně neexistovala, 

alespoň ne ve stejném smyslu jako existuje tady,“111 charakterizuje Robert 

Pledge hlavní stylistické rozdíly v tvorbě fotografů agentury v raných letech.  

Během více jak třicetiletého působení zdokumentovali členové Contact 

Press Images mnoho významných a mimořádných světových událostí, jež 

získaly významné ocenění. Například fotografie Franka Fourniera z roku 1985 

(viz Obrazová příloha č. 9) a již zmíněný snímek Alona Reiningera z roku 1986 

byly oceněny jako nejlepší novinářské fotografie roku na World Press Photo. 

 

Agence VU‘ už od svých počátků kladla důraz na osobitý autorský rukopis, 

s nímž její členové dokumentovali všední i mimořádné události, a drží se toho 

dodnes. Důkazem toho jsou i prestižní ocenění, které tato agentura získává.  

Na letošní World Press Photo byli oceněni hned tři členové Agence VU‘: 

Vanessa Winship získala první cenu za sérii portrétů tureckých školaček (viz 

Obrazová příloha č. 10), Pieter Ten Hoopen si odnesl rovněž první cenu 

tentokrát za sérii snímků z ruského města Kitezh (viz Obrazová příloha č. 11)  

a Cédric Gerbehaye byl oceněn třetím místem za zdokumentování situace 

v Konžské demokratické republice (viz Obrazová příloha č. 12). 

 

Vzhledem ke krátké působnosti agentur Ostkreuz, Drik, Flash 90 a Panos 

Pictures na světovém fotografickém trhu nejsou v jejich produkci patrné žádné 

výrazné proměny. Jako většina menších fotoagentur specializovaných na dílčí 

tematické oblasti i Ostkreuz, Drik a Flash 90 se stále snaží prosazovat 

                                                 
111 Fulton, Marianne: Contact Press Images: 30 years of Excellence, The Digital Journalist [online], 2007 
č. 112 [cit. 2008-03-22]. Dostupný z WWW: <www.digitaljournalist.org/issue0702/contact_intro.html> 
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v agenturním světě. V rámci svého regionu však mají vedoucí postavení 

v produkci a distribuci obrazového materiálu. 

 

Panos Pictures začínala jako nevelká fotoagentura věnující se problémům 

životního prostředí, od devadesátých let se začala orientovat na fotografování 

humanitární problematiky na řadě míst ve světě. Dnes má na globálním trhu 

fotografií jedno z významných postavení, jako agentura specializovaná  

na dokument a reportáž. V letošním roce si Lorena Ros, fotografka Panos 

Pictures, odnesla z World Press Photo druhou cenu v kategorii Soudobé 

problémy za sérií fotografií o obětech sexuálního zneužívání. (viz Obrazová 

příloha č. 13) 

 

Ačkoli má Choice images ze všech zmíněných fotoagentur nejmladší 

historii, dokázala na sebe veřejnost upozornit. V roce 2007 získali dva její 

členové – Alena Dvořáková a Viktor Fischer – hned dvě první ceny na soutěži 

Czech Press Photo v kategoriích Reportáž (viz Obrazová příloha č. 14) a 

Každodenní život (viz Obrazová příloha č. 15).  
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4. Současné trendy v produkci a distribuci fotografických 

agentur 

S technologickým pokrokem a rostoucí konkurencí na trhu fotografií jsou 

některé agentury nuceny přizpůsobit svou činnost těmto změnám. Současné 

trendy v jejich práci nejsou ale charakteristické pro všechny obrazové agentury. 

Některé se i přes nárůst konkurence nadále drží svých zakladatelských ambicí 

(např. Agence VU‘). U agentur, které musely “jít s dobou“ lze vysledovat čtyři 

trendy v jejich produkci. 

 

Jak již bylo v úvodu této práce zmíněno, současným trendem v obrazovém 

zpravodajství je “soutěž“ v rychlosti distribuce vizuálních informací. Existují 

agenturní servisy, které v rámci co nejrychlejšího zprostředkování fotografií 

dané události využívají na úkor kvality jakéhokoli záznamového média, 

například kompaktních digitálních fotoaparátů či fotoaparátů zabudovaných v 

mobilních telefonech. Agentury podporující tento způsob distribuce přestaly 

vnímat fotografii jako nositelku obrazové informace a chápou jí pouze jako 

zboží. Dopad to má samozřejmě na podobu jejich produktů - fotografií, které 

nejsou nijak originální a zachycují především negativní události jako je lidské 

neštěstí, válečné konflikty atd.  

V současné době fotoagentury praktikují účinnou taktiku v zachycení 

událostí dané země. Místo aby sem agentury s vysokými náklady vysílaly své 

špičkové fotografy, navazují spolupráci, a to jak příležitostnou, tak i stabilní, 

s nejlepšími místními fotografy, tzv. stringery. Ti lépe rozumějí sociokulturním 

souvislostem a nemají problémy s jazykovými znalostmi112, jejich práce ale 

nemusí být vždy zcela objektivní, neboť při obrazové dokumentaci např. 

válečných konfliktů mohou “stranit“ svým spoluobčanům. 

 

Dalším trendem je využívání prezentací na internetových serverech. 

Souvisí to především s celkovým úpadkem obrazových časopisů ve světě, ve 

kterých dnes není místo pro obrazové zpravodajství a fotožurnalistiku. Aby se 
                                                 
112 Mandys, Pavel; Pekárek Jiří: Vítězství agentur, Týden, 1999, č. 8, str. 64 
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agentury vyrovnaly s touto sestupnou tendencí, prezentují prostřednictvím 

Internetu své rozsáhlé výběry fotografií v cyklech, z nichž jsou některé opatřeny 

i textovou částí s dalšími informacemi o tématu. „Obrazové agentury vybírají za 

své členy mladé progresivní fotografy, kteří svým fotografickým jazykem 

zapadají do kategorií současných fotografických trendů. Vedle již stálých členů, 

ti vytvářejí základ agentury a hlavně její “jméno“ a propagují agenturu svým 

dílem a celoživotní prací, jsou tito noví členové ceněni především za snahu 

reflektovat aktuální témata v současném vývoji společnosti (globalizace, módní 

trendy, otázky stravování, civilizační choroby atd.)“113 

Kromě toho, že mohou fotografové uplatnit své fotografie v galeriích a na 

uměleckých festivalech, stále více se jejich dokumentární a reportážní snímky 

využívají v nejrůznějších kampaních komerčních firem a reklamách. 114 

 

 

 

 

                                                 
113 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images, 16. 5. 2008. 
114 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images, 16. 5. 2008. 
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5. Závěr:  

Fotografické agentury mají dnes zastoupení ve většině zemí světa. Vždy 

byly a jsou pokládány za obrazového kronikáře doby. Mohou poskytovat 

fotografie z aktuálního dění, určené zejména pro denní tisk, nebo zpracovávat 

dlouhodobé fotografické projekty o závažných společenských tématech, jež 

bývají publikovány v časopisech, knižních publikacích nebo prezentovány na 

různých výstavách. Mimo to mají význam i jako zdroje archivních obrazových 

materiálů, jež jsou uloženy v jejich obrazových bankách.  

 

Cílem této práce bylo poskytnout přehled současných fotoagentur ve světě 

a jejich produkce.  

Ve více než stoleté historii obrazových agentur lze vysledovat 

nejdůležitější etapy v jejich vývoji. Předchůdci dnešních obrazových agentu 

vznikali v době, kdy stále více rostlo užití fotografií v denním tisku. Tato 

tendence měla vliv na nezávislé fotografy, kteří hledali možnosti pracovat 

prostřednictvím agentur, které by jim zajišťovaly tvůrčí svobodu a finanční 

zajištění a zároveň se staraly o distribuci jejich práce. Dalším důvodem pro 

vznik fotoagentur byl i fakt, že fotografové pracující v denním tisku nedokázali 

pokrýt všechny stěžejní události. Nejstarším fotografickým servisem byla 

agentura George G. Baina, jež vznikla roku 1895. Bainův servis společně se 

dvěma dalšími agenturami Underwood and Underwood a především pak Brown 

Brothers byly do dvacátých let minulého století hlavními zdroji obrazových 

materiálů. Na přelomu dvacátých a třicátých let získaly významné postavení 

v obrazovém zpravodajství německá agentura Dephot a francouzské Rapho, 

jež ovlivnily počáteční vývoj fotožurnalismu. S legendárním časopisem Life je 

spojena americká fotografická agentura Black Star. 

Další významný mezník ve vývoji fotoagentur představoval vznik dnes již 

legendární agentury Magnum. Ta představila agenturnímu světu jednak novou 

podobu novinářské fotografie, jednak i novou definici fotoagentury, a sice jako 

zástupce nezávislých fotožurnalistů při jednání s médii, zaručovala jim tak tvůrčí 

svobodu. Až do 60. let minulého století ovládalo Magnum fotografický trh. Na 
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počátku 70. let došlo ve Francii k boomu obrazových agentur. V Paříži vznikla 

nová generace fotoagentur reprezentovaná Gammou, Sygmou a agenturou 

Sipa Press. Francouzská metropole se stala centrem fotožurnalistiky, pro 

agentury představovala strategickou polohu výhodnou pro pokrytí událostí na 

ostatních kontinentech.  

V 90. letech zasáhl světový trh fotografií fenomén digitalizace, jsou 

založeny agentury Corbis a Getty Images. Tyto fotobanky začaly skupovat 

archivy menších fotoagentur a vytvářet tak rozsáhlé fotografické sbírky. 

 

Hlavním tématem práce je současné postavení agentur na fotografickém 

trhu.  

Na základě charakteristiky konkrétních agentur zkoumá výrazné proměny a 

současné trendy v jejich fotografické tvorbě. Fotoagentury se kvůli sílícímu 

konkurenčnímu prostředí začaly více profilovat a zaměřovat se „na konkrétní 

druh fotografie, ale také na konkrétní prostor, kde působí a odkud přicházejí 

jejich výpovědi.“115  

V současnosti lze vysledovat čtyři výrazné tendence, které ovlivňují tvorbu 

obrazových agentur. Prvním a asi nejzřetelnějším trendem je důraz na rychlost 

ve zprostředkování obrazových materiálů. Agentury se snaží předčit konkurenci 

tím, že fotografie aktuálních událostí distribuují v co nejkratším čase, 

prostřednictvím jakéhokoli záznamového média a často na úkor kvality. Další 

tendence souvisí s  využitím Internetu jako prezentačního média obrazových 

agentur. Jeho prostřednictvím agentury nabízejí své fotografické soubory 

opatřené textem s dalšími podrobnostmi o tématu.  

Zpravodajské obrazové agentury často navazují spolupráci se špičkovými 

fotografy dané oblasti. Jednak proto, že tamní fotografové znají dobře terén, 

jazyk i kulturně-historické souvislosti, a jednak proto, že najímání tzv. stringerů 

je pro agenturu finančně výhodnější, než aby tam vyslala svého nejlepšího 

fotografa. 

Posledním pozorovatelným trendem je stále rostoucí uplatnění 

reportážních fotografie a dokumentárních záběrů v nejrůznějších kampaních 

komerčních firem a v reklamách. 

                                                 
115 Hloubkový rozhovor s Karlem Tůmou, fotografem Choice images, 16. 5. 2008. 
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6. English summary 

Picture agencies have an important part in the global photographic market. 

They can provide visual reporting worldwide or document serious problems of 

our time. Topic of this bachelor dissertation is “The development of 

photographic agencies in the world”. It was written because there is no 

literature, which could provide a complex overview of photo agencies history 

and their part in the photographic market in the past and at the present day.  

This bachelor dissertation is divided into three parts. The first one is 

devoted to a basic definition and division of photo agencies. The second largest 

part gives an overview of the development of picture agencies through their 

history. There is also described a characterization of following picture agencies: 

Agence VU‘, Black Star, Contact Press Images, Drik, Flash 90, Ostkreuz, 

Panos Pictures, Sipa Press and Choice images. The third and last part 

summarizes present trends in the production and distribution of photo agencies. 

 

The main aim of this work is a present position of photographic agencies in 

the global market. On the basis of profilation and historical development of 

these agencies there are described changes in their news coverage. The work 

also focuses on present trends, which influences production of photographic 

agencies.  

In contemporary production and distribution of photographic agencies 

there are four main tendencies. The first and the most obvious one is an accent 

on the speed in news coverage. Photo agencies try to cover events as quick as 

possible but they often do it at the expense of photo quality. 

Another trend is connected with using Internet as a presentation medium 

of picture agencies. Through their web sites, agencies offer their photographs 

which are completed by texts with further details concerning the topic. 

To cover various world events, assignment photo agencies often 

cooperate with stringers, best photographers of the region where the event 

happen. This is an efficient agency tactic because the stringers know well their 

country and cultural and historical context. This way of cooperation is also 

financially convenient.  
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The last tendency is the growing use of reportage and documentary 

photography in commercial area. 
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