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ROBERT CAPA (Budapest, 1913. október 22. – In-
do  kína, Thai Binh 1954. május 25.) Friedmann Endre
né ven született Budapesten. A fô vá  rosi Madách Gim-
názium diákja volt. 1931 nya rán Berlinbe ment, ahol  a
Német Po litikai Fôiskolán tanult. Itt lett a  DEPHOT
ne  vû fotóügynökség mun  katár sa, itt sajá tította el a
szak ma a lapjait. Zsi dó szárma zása miatt Hit  ler hata -
lom ra ju tása után ô is tá vozni kényszerült Né met or -
szágból. Át meneti bécsi, majd buda pesti tar tóz  ko dás
után Pá rizsban kez dett fo tóriporter ként dolgozni.
1936-ben vette fel a Robert Capa nevet. Már  e zen a
néven emigrált az Egyesült Államokba 1939-ben. 7
évvel ké  sôbb lett ame rikai állampolgár.
 Ha di  tu dó sítóként részt vett a spa nyol polgár há ború -
ban, a japán-kínai há bo rúban, a második vi lág háború
észak-afrikai és olasz  országi hadjá ra tai ban, a nor-
man diai partraszállás ban, az elsô arab-izraeli há bo rú -
ban, Francia or szág indo kinai hábo rú já ban.
Fotó riporter ként tudó sított az 1936-os franciaországi
vá lasztások ról, az ostrom utáni Ber  lin bôl és 1948 Bu-
da pest jérôl. Ké pes riportokban számolt be a Szov  jetu-
nió elsô béke éveirôl és Iz rael Ál lam szü le té sérôl.
Po  li tikai  riportjai mellett filmforga tásokat, di  vatbemu-
tatókat, is mert mûvé sze ket, sztárokat is fény  képezett.
1947-ben társaival meg ala pította a ma is mûködô
Magnum fotóügynök séget. 1954 áprilisá ban épp Ja -
pánban tar tózkodott, a mikor felkérték, hogy he lyet te -
sítse a LIFE magazin fotósát az indokínai had szín té ren.
Május 25-én egy francia konvojt kí sért, a mi kor – a
jobb fel vé teli pozíció ke  re sése közben – ak ná ra lépett
és életét vesztette.

A Popular Photography címû folyóirat megemlé ke -
zésül válogatást közölt a felvételeibôl. Ezekhez írta
John Steinbeck a következô sorokat:

„Capa pontosan tudta, mit kell
keresnie, és ha megtalálta, mit
tegyen vele. Tudta például, hogy a
háborút képtelenség lefény ké pezni,
mivel az javarészt érze lem…[…].
Capa fény ké pezni tud ta az indula-
tokat, a vidámságot, a szív gyilkos
fájdalmát. Még a gondolatokat is.
Egy világot tudott ábrázolni, és ez
a vi lág Capa világa volt.”

A fotográfus hagyatékának gondozója az 1974-ben alapí-
tott New York-i Nemzetközi Fotográfiai Központ (ICP). 

Robert Capa születésének 100. évfordulója az egyetemes fotómûvészet kiemelkedô eseménye, ame-
lyet az UNESCO ajánlására az egész világon megünnepelnek. Ebbôl az alkalomból a Magyar Nemzeti
Múzeum 2013. szeptember 18-tól reprezentatív kiállításon mutatja be a fotográfus életmûvét átfogó
gyûjtemény kiemelkedô darabjait. A Metró Galéria kiállítás célja, hogy ezzel párhuzamosan felhívja a
figyelmet a Múzeum kiállí tá sá ra, és az utazóközönség százezrei számára is betekintést nyújthasson e
pá ratlan életmûbe.

A Robert Capa 20. százada kiállítás megvalósításában közremûködött:
Fisli Éva történész-muzeológus a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa
Kirschner Péter a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke
A kiállítás tervezôje és kivitelezôje a Mass Media Solutions Kft., vezetôje: Petô Zsolt.
Grafikai tervezés: Kocsis Marcell tervezô grafikus
Nyomdai kivitelezés: HTSART, vezetôje: Halász Iván

A résztvevôket köszönti Kirschner Péter a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
elnöke, a kiállítás kurátora. 

A kiállítást megnyitja Révész Tamás Balázs Béla-díjas fotómûvész, a World Press
Photo nemzetközi zsûrijének tagja és Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum
fôigazgatója.

Közremûködik: 
Hegedûs D. Géza Kossuth-díjas színmûvész és Gerendás Péter elôadómûvész.

A kiállítás 2013. november 10-ig tekinthetô meg 
a 2-es és 3-as Metró szerelvényeiben.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja Önt 
a ROBERT CAPA Metró Galéria kiállítás megnyitójára,

2013. szeptember 13-án, pénteken 11 órára 
a 3-as metró Határ úti állomására.

MEGHÍVÓ
ROBERT CAPA 20.SZÁZADA


