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Pressmeddelande 
 

Duane Michals kommer till 
Landskrona Foto Festival 
 

Landskrona Foto Festival, i år ett tiodagarsevenemang 20–30 augusti, får 

storfrämmande. Legendariske fotografen Duane Michals, född 1932, 

kommer att ställa ut på Landskrona konsthall. 
 

Det är en fantastisk fotograf och konstnär som kommer till Landskorna 

meddelar nöjt festivalens kuratorer Thomas H Johnsson och JH Engström. 

Duane Michals hade sin första utställning redan 1963 i New York och 1970 

förärades han en separatutställning på Museum of Modern Art. Inte illa av 

någon som påstod sig vara ”fullständigt självlärd” inom fotografi. 

 

Duane Michals slog igenom på slutet av sextiotalet genom sitt uttryckssätt att 

använda sekvenser av svartvita fotografier istället för enstaka bilder. Han skulle 

utveckla denna unika berättarteknik genom att för hand skriva texter som 

kombinerades med bildsekvenserna. Hans arbete bär på en lekfullhet och 

förförisk charm fortsätter Johnsson och Engström. Men hans intellektuella 

skärpa och hans humanism gör honom till en av fotografins verkligt stora de 

senaste femtio åren. När vi hade kontakt med honom före påsk såg han mycket 

fram mot att personligen komma till Landskrona och Sverige. 

 

Landskrona Foto Festival ser ut att bli årets höjdpunkt för såväl 

fotointresserade som fotografer i Skandinavien. Förutom mer än 20 

utställningar med ett 50-tal medverkande fotografer (fler stora namn utlovas 

inom kort) hålls ett internationellt seminarium där några av världens främsta 

auktoriteter diskuterar det ständigt föränderliga fotografiska landskapet. 

 

Landskrona Foto Festival bjuder under 10 dagar på utställningar, artist talks, 

seminarier, föredrag, portfolio review, fotoboksutställning med försäljning och 

kvällsunderhållning i fotografins tecken. 

 

- Fesivalen är en långsiktig satsning där vi där vi bejakar fotografin 

som självständig konstform och där impulser från den internationella 

scenen skall möta ung nordisk fotografi. Besökarna skall uppleva nya 

perspektiv i en miljö med närhet och samtal, säger Göran Nyström 

som är verksamhetsledare för Landskrona Foto. 



 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

Pressbilder finns att hämta på 

http://www.landskrona.se/Media/Pressbilder/Aktuella-pressbilder.aspx 
 

(Bilderna får ej beskäras vid publicering) 

 

Vid frågor kontakta 

Thomas H Johnsson 0739-15 303 5 

JH Engström 0704-86 85 64  

Göran Nyström 0709-47 05 82, goran.nystrom@landskrona.se 
 
 
Kort biografi 
Duane Michals föddes 1932 i Pennsylvania. Hans föräldrar invandrade till USA från Tjeckien. 

Utbildning vid University of Denver och Parsons School of Design. Michals hade under sina 

första verksamhetsår som fotograf långvariga engagemang för tidskrifter som Vogue, Esquire 

och Mademoiselle. 

 

Han har under sin karriär varit parallellt verksam kommersiellt och konstnärligt. På många sätt 

har han utmanat den etablerade synen om vad fotografi är och brutit ny mark. Hans betydelse 

som inspirationskälla för yngre konstnärligt inriktade fotografer har varit stor och han ses som 

en av 1900-talets mest betydelsefulla fotografer. 

 

I sina projekt har han ofta använt bildsekvenser och en mångfald av exponeringar för att 

uttrycka sin berättelse. Han är också en pionjär i att komplettera bilderna med handskrivna 

meddelanden och dikter. Han ser sig själv främst som ”berättare” och titeln för hans senaste 

stora separatutställning och bok är också ”Storyteller”. 

 

Ett urval av Duane Michals viktigaste separatutställningar: 

The Museum of Modern Art, New York 1970 (Michals första separatutställning) 

George Eastman House, Rochester, N.Y. 1971 

Odakyu Museum, Tokyo, 1999  

The International Center of Photography,New York, 2005  

Thessaloniki Museum of Photography, Greece, 2008 

Scavi Scaligeri, Verona, Italy, 2008 

DC Moore Gallery, New York, 2013 

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2014 

 

Grupputställningar 

“Cosmos” at the Musée de Beaux-Arts de Montréal (1999)  

“The Century of the Body: Photoworks 1900-2000” at the Musee de l’Elysee, Lausanne (1999),  

“From Camouflage to Free Style” at the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1999), 

“The Ecstasy of Things” at the Fotomuseum Winterthur, Switzerland. 

 

Utmärkelser 

CAPS Grant (1975) 

National Endowment for the Arts Fellowship (1976),  

International Center of Photography Infinity Award for Art (1989)  

PHotoEspaña International Award (2001),  

Honorary Doctorate of Fine Arts from Montserrat College of Art, Beverly, Mass.(2005). 

 

Exempel på representation 

Israel Museum, Jerusalem  

J. Paul Getty Museum, Los Angeles The 

Metropolitan Museum of Art, New York  

Moderna Museet, Stockholm  

Museum of Modern Art, New York;  

National Museum of Modern Art, Kyoto 

Philadelphia Museum of Art.  

 

Michals arkiv förvaras på Carnegie Museum of Art, Pittsburgh. 
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