
9 DOCUMENTARE

Iată o listă cu 9 documentare despre fotografie pe care nu le poți 
rata, pe Netflix.

Ți-am pregătit o selecție de titluri interesante, care merită 
vizionate.

DESPRE FOTOGRAFIE DE VĂZUT PE NETFLIX

#1 Tales By Light
Poate unul dintre cele mai frumoase seriale recente despre fotografie, “Tales by 
Light” surprinde și inspiră prin munca și pasiunea fotografilor profesioniști din 
diferite genuri. 
Printre ei se numără Eric Cheng, Art Wolfe, Jonathan și Angela Scott, Richard 
I’Anson, Darren Jew, Krystle Wright, Jim Abernethy și Simon Lister. 
Această serie este o călătorie de vis în lumea fotografiei!

#2 Terra
Deși este un titlu din 2015, este încă actual și merită văzut. 
Fotograful Yann Arthus Berthrand ne pune mereu pe gânduri, de data aceasta 
analizând relația dintre oameni și alte specii care trăiesc pe Pământ, arătând cum 
ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de natură.
Documentarul este o lucrare incredibilă, însoțită de imagini impresionante.
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#3 Our Planet - Behind the Scenes 
Ai visat vreodată să faci parte dintr-o echipă de producție?
Acest documentar te va conduce într-o călătorie incredibilă, în unele dintre cele 
mai frumoase locuri de pe planetă, arătându-ți munca grea și determinarea 
unei echipe de producție. 
Te vei simți parte din acest proiect dificil și vei învăța din experiența lor. 
Printre ei se numără Eric Cheng, Art Wolfe, Jonathan și Angela Scott, Richard 
I’Anson, Darren Jew, Krystle Wright, Jim Abernethy și Simon Lister.

#4 Dying to Tell
Prin acest documentar, fotoreporterul Hernan Zin caută răspunsuri despre el însuși 
și despre incidentul din Afganistan care i-a schimbat viața pentru totdeauna. 
El face acest lucru printr-o serie de interviuri cu alți jurnaliști spanioli, povestind 
despre traumele, pierderile și temerile cauzate de această profesie.

#5 On Yoga, The Architecture of Peace 
Un documentar cu adevărat interesant despre yoga povestit de fotograful Michael 
O’Neill, care a suferit o accidentare la umăr care, potrivit medicilor, i-ar pune 
capăt carierei.
Această serie este o călătorie de vis în lumea fotografiei!
Odată vindecat prin yoga, O’Neill și-a dat seama că yoga autentică nu a primit 
atenția pe care o merită. Așa s-a născut ideea acestui documentar, caracterizat 
de minunatele imagini pe care le-a surprins în cei 10 ani petrecuți cu maeștrii 
acestei discipline. 
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#6 Hondros
Un documentar care urmărește viața și cariera celebrului fotograf de război Chris 
Hondros. 
O călătorie prin zone de conflict precum Kosovo, Angola, Libia, Sierra Leone, 
Afganistan, Kashmir, Palestina, Irak și Liberia. O carieră scurtă, dar intensă, cu 
un final tragic, moartea lui Chris în Libia în 2011.



#7 Night on Earth 
O serie obligatorie de vizionat pentru pasionații de fotografie. 
Utilizarea noilor tehnologii ultraviolete a făcut posibilă documentarea de înaltă 
calitate a frumuseții naturii pe timp de noapte în diferite locuri de pe pământ.

#8 Abstract (Platon)
Această serie este împărțită în 8 capitole care povestesc viața de zi cu zi a 
opt designeri profesioniști. Printre acestea se numără portretul și fotografia 
documentară Platon, care ne arată în detaliu procesul său de creație. 
În acest capitol vei descoperi povestea unui fotograf capabil să surprindă sufletul 
celor mai mari figuri influente contemporane. 

#9 The Photographer of Mauthausen
Acest film spune povestea adevărată a fotografului spaniol Francisco Boix, care 
a fost prizonier de război în lagărul de concentrare Mauthausen. 
A fost un martor cheie în timpul procesului de la Nurnberg, între 1943 și 1945 
a ascuns mii de negative cu ajutorul altor prizonieri, sperând să arate lumii 
atrocitățile comise de naziști. Un film care scoate în evidență valoarea fotografiei 
ca mijloc de documentare. 
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VIZIONARE PLĂCUTĂ!


