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Michael Landy
O Michael Landy γεννήθηκε το 1963 στο Λονδίνο, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Goldsmiths και κατά τη
διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε στην ιστορική πλέον έκθεση Freeze του Λονδίνου το 1988.
Σε όλη την εικαστική πορεία του, ο καλλιτέχνης δημιουργεί επιβλητικές εγκαταστάσεις και performances, στοχεύοντας στην
εξερεύνηση πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.
Το 2001 το μνημειώδες έργο του Break Down, κατ’ ανάθεση του Artangel, ήταν μια συστηματική καταστροφή 7.227 προσωπικών
του αντικειμένων μέσα σε ένα πρώην πολυκατάστημα του Λονδίνου. Το 2004, δημιούργησε το Semi-detached, ένα πλήρους
κλίμακας ομοίωμα της μπροστινής και πίσω όψης του σπιτιού των γονιών του, που παρουσιάστηκε στην Tate Britain. Ο Landy είναι
επίσης γνωστός για τα σχολαστικά σχέδιά του, έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από 80 πορτρέτα μελών της οικογένειας και φίλων
του, καθώς και μια σειρά από ιδιαιτέρως λεπτομερή βοτανικά σχέδια αγριόχορτων.
Η δουλειά του Landy ήταν το θέμα της σημαντικής αφιερωματικής έκθεσης Out of Order στο Μουσείο Tinguely στην Βασιλεία,
2016. Στις πρόσφατες ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνεται η παρουσίαση του Art Bin στη Yokohama Triennale,2014, ένα γιγάντιο
δοχείο για αποτυχημένα έργα τέχνης, που πραγματοποιήθηκε αρχικά στο South London Gallery το 2010. Επίσης, το 2014 το
Saints Alive ταξίδεψε στο Antiguo Colegio de San Ildefonso στην Πόλη του Μεξικό, μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Εθνική
Πινακοθήκη στο Λονδίνο το 2013. Το Saints Alive ήταν το αποκορύφωμα του διάρκειας ενός έτους residency του Landy στην Εθνική
Πινακοθήκη του Λονδίνου και αποτελούνταν από ζωντανά κινητικά γλυπτά, εμπνευσμένα από τις εικόνες των αγίων της συλλογής.
Το 2008 ο Landy εξελέγη μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Λονδίνου. Έργα του Michael Landy φιλοξενούνται στις
συλλογές πολλών δημόσιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Tate στο Λονδίνο, του Συμβουλίου Τεχνών της Αγγλίας και
του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

