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Élt egyszer Amerikában egy dada, aki a XX. század egyik legnagyobb fotósa volt, ám ezt nem gyanította magáról. Vivian Maier úgy halt meg, hogy hátrahagyott többezernyi remekművéből soha egy sem került nyomtatásba.
Egy nap egy John Maloof nevű fiatal történész Chicago régi épületeinek történetét kutatva egy bolhapiaci aukción megvett egy doboznyi negatívot, és ez a nap nemcsak megváltoztatta életét, de csakhamar milliomossá is tette.

A Vivian Maier nyomában című film e két mesét bontja ki: a szegénységben és elhagyatottságban meghalt magányos dada történetét, aki alkalmi munkái mellett egész életében fotózott, mintegy végigdokumentálva a XX. század második felét.  Úgy használta a fényképezőgépet, mint Van Gogh az ecsetet: anélkül ontotta magából a remekműveket, hogy arra a világ kíváncsi lett volna. A Vivian Maier nyomában azonban a felfedezés örömének dokumentuma is, John Maloof szerencséjének és inspiráló erőfeszítéseinek története, aki az általa felfedezett művészt és annak életművét megismertette a világgal.
         
 
Once upon a time in America, there was a nanny, who happened to be one of the greatest photographers of the twentieth century, but she never noticed it. She died poor and lonely leaving behind thousands of unseen masterpieces in abandoned storage lockers. And there comes a young historian, who in search of old photos of Chicago buys a box of photo negatives, which not only changes his life forever, but makes him a millionaire as well.

These two fairy tales unfold in Finding Vivian Maier: the one about a nanny who with a camera around her neck takes hundreds of thousands of photos, while babysitting, capturing enormous number of iconic images of American history through the second half of the 20th century. She used her camera as Van Gogh his brush: creating vast numbers of compositions without being asked by anyone. The other is about John Maloof, the young historian, now a documentary filmmaker, assured to have treasure in his hands, devotes all his efforts to share Vivian Maier’s oeuvre with the world. 


