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När gatan tog mediemakt
Pariskommunens bilder
När gatan tog mediemakt är ett praktverk i fyrfärgstryck med unika bilder från ett kort men viktigt skede i Frankrikes historia.
Efter Frankrikes nederlag i slaget vid Sedan följde en kort period
från september 1870 till maj 1871 då det blev möjligt att sprida
bilder direkt till en publik utanför officiella och officiösa medier. Då utvecklades det politiska flygbladet med kraft och frenesi.
Det ersatte tidningarna och kommenterade satiriskt och ibland
grovt den politiska utvecklingen, det korrupta hovet, belägringen av Paris och, efter den 18 mars 1871, Pariskommunens korta
existens.
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”När gatan tog mediemakt är historia i de ögonblick den skapas.
Bilderna är inte valda för sitt konsthistoriska värde; som Myrdal
påpekar finns det inget givet samband mellan gott uppsåt och
konstnärlig kvalitet. Analysen i de korta förorden är skarp och
tydlig och inspirerar till vidare läsning.”
Carsten Palmaer i Aftonbladet
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