
Before They Pass Away 
Photographer Jimmy Nelson set out on a journey to the remote homelands of ancient, 
isolated civilizations. "My dream had always been to preserve our world’s tribes 
through my photography. Not to stop change from happening – because I know I 
can’t – but to create a visual document reminding us, and the generations after us, of 
the beauty of pure and honest living. Like Edward Curtis, the American ethnologist 
and photographer, who documented the North American Indians in their full glory at 
the beginning of last century, I wanted to create carefully orchestrated portraits of 
these amazing tribes, at their absolute proudest." He developed relationships with 
some of the world's last tribes, and a sheaf of fantastic photos, published in Before 
They Pass Away by teNeues.  

Předtím než zaniknou... 
Fotograf Jimmy Nelson se vydal na cestu do vzdálených vlastí dávných, 

izolovaných civilizací. "Mým snem vždy bylo, aby se kmeny našeho světa 

prostřednictvím fotoaparátu zastavily změnou času. Protože vím, že můžu  

vytvořit vizuální dokument, aby nám a generacím po nás připomněl krásu čistého 

života.  

  Jako Edward Curtis, americký etnolog a fotograf, který na počátku minulého 

století dokumentoval život severoamerických indiánů v celé své kráse. "Chci 

vytvořit portréty, dobře řízených úžasných kmenů, s jejich absolutní pýchou."  

  Zlepšil vztahy s některými posledními světovými kmeny a spoustu úžasných 

fotografií publikoval v Before They Pass Away by teNeues.  









 



 





 



 



 



 



 







 



 



 



 











 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



•Čistota lidstva existuje. Je tam v horách, ledových polích, džunglích, za řekami a 
údolími. Jimmy Nelson našel poslední kmeny a představil je. Usmál se a pil jejich 
tajemné nápoje dříve, než začal fotografovat. Sdílel to co skuteční lidé sdílí: 
sounáležitost, neviditelnou, ale hmatatelnou. Ta upravuje jeho anténu frekvence 
shodnou s jejich vlastní. Zvyšování důvěry, společné chápání cílů: Svět nikdy nesmí 
zapomenout, jak to bylo! Mít čistou krásu jejich citů a rodinných vztahů, jejich víru v 
bohy a přírodu, ale i touhu dělat správné věci, jak se o to včas postaral Ben. Ať už 
Papua-Nová Guinea nebo Kazachstán, Etiopie nebo Sibiř, kmeny jsou 
pravděpodobně poslední přirozeného původu! ''Spánek v roce 2009, mám v úmyslu, 
aby se jeho hosté 31 izolovaných kmenů a vizuálně jedinečné. Chtěl jsem, aby byli 
svědky letité tradice, spojili své rituály a zjistili, jak zbytek světa hrozí, že změní jejich 
životy navždy. A co je nejdůležitější, chci vytvořit fotografický dokument ambiciózní 
estetiku co obstojí ve zkoušce času. Tato práce bude nenahraditelný etnografický 
záznam rychle mizejícího světa! Elegantní portréty a stimulovat vytvořen s 4x5. 
Individuální získat použitím těchto velkých negativů poskytne mimořádný pohled do 
života emocionální a duchovní domorodé národy světa jako poslední. Zároveň by to 
posílilo různé kulturní tvorby, jedinečné s jejich namalovanými tvářemi, zjizvené 

orgány, šperky, účesy a honosnost kultovního jazyka." 

http://www.beforethey.com/   

nelson-jimmy-away-pass-they-before-tribes-http://www.boredpanda.org/vanishing/   

xDkk5http://www.youtube.com/watch?v=Qi_Dri  

Přeložil Google z hebrejštiny. 
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