Anna Fesnak, Henner Bernard [Berl]-junior (1867–1913)
[w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red.
Anny Siciak, na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej; zob. także Anna Fesnak, Henner Bernard [Berl]junior (1867–1913) [w:] Słownik biograficzny twórców
oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowowschodniej, pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza
Szmyda, Rzeszów 2011 s. 148

Henner Bernard [Berl]-junior (1867–1913), fotograf artysta
Ur. 8.01.1867 w Przemyślu jako syn Bernarda
Hennera i Mincze Fuchsbald. Po ukończeniu niższego gimnazjum rozpoczął praktykę fotograficzną:
przebywał w Wiedniu, Budapeszcie, Pradze. Po powrocie do domu, w 1886 r. został fotografem w zakładzie ojca, Bernarda Hennera. Po zawarciu małżeństwa osiadł w Jarosławiu, gdzie pracował jako
fotograf, najpierw w filii przemyskiego zakładu ojca,
następnie jako właściciel „pierwszorzędnego” atelier
fotograficznego w Jarosławiu. Ciesząc się uznaniem
mieszkańców miasta w 1902 r. był także sędzią
przysięgłym z powiatu jarosławskiego. Pod wpływem brata Jakuba sprzedał zakład w Jarosławiu i
w 1906 r. założył zakład fotograficzny w Krakowie,
którym kierował do 1910 r. Brał udział w wystawach fotograficznych w Wiedniu, Berlinie i Monachium, gdzie uzyskał kilka dyplomów i odznaczeń.
W latach 1910–1913 zorganizował i prowadził pracownię we Lwowie, wyposażoną w najnowocześniejsze aparaty fotograficzne. Do pracy zaangażował
młodych fachowców z zagranicy. Po raz pierwszy
zastosował nowe procesy pozytywowe: fotograwiurę, gumę, przetłok, technikę pigmentową. Wykonał
znane do dziś portrety m.in. Stanisława Tarnow-

skiego, Jana Kasprowicza, a także portrety artystów teatrów lwowskich.
14 VII 1891 r. w Jarosławiu zawarł związek małżeński z Louisą Luster, córką wiedeńskiego dentysty. Mieli dwóch synów: Gabriela Tadeusza (1893–
1949) i Feliksa (ur. 19 II 1898).
Zmarł 13 X 1913 we Lwowie. Został pochowany w
Bydgoszczy, gdzie spoczywa również jego syn Gabriel Tomasz.
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