Sam Shaw

fotograf celebrit
V polovině 50. let exponoval Sam Shaw svou nejslavnější
kompozici, rozevlátou Marilyn Monroe. Hereččina
koketérie nad průduchem podzemky měla imponovat
libidu celých generací dospívajících hochů. Ba nejen
těch dospívajících...

text Josef Moucha / foto © Sam Shaw Inc. / www.shawfamilyarchives.com

Marilyn Monroe, New York City, 1954 (film Slaměný vdovec)
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Marilyn ztělesňuje naivku,
rozptylující souseda
při korekturách knihy
Člověk a podvědomí

5

Marilyn Monroe, Amangansett, New York, 1957

LeRoy Robert „Satchel“ Paige, New York City, 2. pol. 40. let

Šerif ve volební místnosti, Mississippi 1946

Marcel Duchamp, New York, 1942

Výstavou Fotograf hvězd: Sam Shaw
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FOTOikona 29–2016 / Sam Shaw

z pohoří Great Smoky před odchodem
do světové války. Od 60. let se vedle
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