
Hedy Löffler-Weisselberger 

Artist fotograf 

(1911, Timişoara – 2007, Israel) 

Hedy Löffler- Weisselberger a fost unul dintre cei mai 

reprezentativi artiști fotografi ai României. Deja de pe băncile 

şcolii, Hedy Löffler a fost pasionata de arta fotografică. Din 1930, 

timp de un an şi jumătate, a fost eleva reputatei fotografe Trude 

Fleischmann (1895–1990) la Viena. În 1932 a deschis un atelier 

de fotografiat la Timişoara. A răspuns invitației directorului 

hebdomadarelor ilustrate „Realitatea ilustrată şi „Magazinul”, 

mutându-se la Bucureşti, unde a deschis un studio foto. În anul 

următor a participat pentru prima oară la o expoziție fotografică la Lucerna, unde a obținut o 

medalie de argint. A fost începutul unei lungi serii de distincții în lumea întreagă. După 

închiderea studioului în 1948, a înființat un departament de fotografie în cadrul unei firme care 

organiza expoziții. În 1956 a fost unul din membrii fondatori ai Asociației Artiștilor Fotografi din 

România, unde a fost aleasă membră în Comitetul de conducere și șefă a Comisiei de expoziții. 

Asociația s-a afiliat la FIAP (Fédération Internationale d'Art Photographique) care i-a acordat în 

1961 titlul Excellence FIAP, iar în 1979, cel mai înalt titlu, Honoraire Excellence de FIAP. 

Hedy Löffler a fost o fotografă deosebit de complexă şi a publicat numeroase albume despre 

oraşe şi țări, dar şi despre copii. Albumele ei de călătorie sunt o simbioză ideală între fotografie 

arhitecturală şi reportaj documentar. Numeroase ilustrate din anii 1970 au purtat semnătura ei.  

A fost căsătorita cu medicul Bruno Weisselberger. După pensionare, Hedy Löffler-Weisselberger 

a emigrat în Israel. 

Publicații 

•    Brașov, Ed. Meridiane, București, 1962 

•    Vatra Dornei, Slănic Moldova, Ed. Meridiane, București, 1967 

•    Copii, Editura Meridiane Bucuresti 1968 

•    Țara Bârsei, Ed. Meridiane, București, 1971 

•    Neapole, Ed. Meridiane, București, 1973 

•    Litoralul românesc, Editura Sport-Turism, București, 1975 

•    Sighișoara, Ed. Sport-Turism, București, 1976 

•    Belgia.Editura sport- turism Bucuresti 1977 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trude_Fleischmann
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•    Polonia - instantanee fotografice, Ed. Sport-Turism, București, 1978 

•    Paris (Cuvînt înainte de Ioan Grigorescu), Editura Sport-Turism, București, 1980 

•    București (Cuvînt înainte de Ioan Grigorescu), București, Ed. Sport-Turism, 1984 

•    Grădinile Bucureștiului, Editura Sport-Turism, București, 1984 

•    Orașe din Republica Democrată Germană, Ed. Sport-Turism, București, 1987 

 

Surse 

Asociația Artiştilor Fotografi din România 

http://www.aafro.ro/evenimente/din-colecia-aafr-hedy-lffler-hon-fiap/ 

Hedy Löffler, Wikipedia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hedy_L%C3%B6ffler 

Hedy Löffler, The Paris (1980) 

https://www.flickr.com/photos/43423106@N04/albums/72157625879000918/with/5381023296/ 
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