
ROCKSHOTS 1976-1986
Fotografier av rockstjärnor, levande och döda.

Fotogalleriet Visby 31 juli-1 sept
Tage Cervins gata   3b i Almedalen.

Under de gyllene Punkåren 76 till 86
var Mats Bäcker och Lars Torndahl
landets ledande musikfotografer.
Mycket har hänt sedan dess och
rockbanden har kommit och gått, flera
har återuppstått i olika skepnader.

Fotograferna Bäcker och Torndahl
sysslar numera med delvis annan slags
fotografi. Mats Bäcker jobbar med
opera och balett och Torndahl har
flyttat till Gotland där han frilansar inom
bla digital bildhantering.

Det är i år 25 år sedan den
legendariska Rocktidningen
Schlager startade.
Tidningen präglades av nyfikenhet
och passion. Den visade att Rock
är mer än bara musik. Bilderna var
en stor och viktig del av detta.

Originalbilderna på utställningen är tagna för Schlager.
1983 gjorde Bäcker och Torndahl utställningen Popshots på Galleri
Gauss i gamla stan i Stockholm. Det blev en kolossal publiksuccé.
Nu har fotograferna återförenas och utställningen återuppstår i en ny
“digitally remastered” skepnad och heter Rockshots, för en månad
på det nystartade Fotogalleriet i Visby.



På utställningen visas bilder bl.a. Från
1976 på en då okänd Joe Strummer i
the Clash. Här finns också bilden på
The Jam på en liten rockklubb i Malmö.
Den svenska scenen representeras
med Lolita Pop, Ebba Grön, Kal P.
Dahl, Brända Barn, TT-Reuter och
många fler. De en gång rebelliska och
nyskapande bilderna har fått ett nytt och annat värde. Nu är de en
del av rockhistorien såväl som av fotohistorien.

Underrubriken är Fotografier på
rockhjältar, levande och döda.
Anledningen till det är att vid en
genomgång av bilderna visade det
sig att flera av artisterna gått bort de
senaste åren: Totta Näslund, Björn
Afzelius, Johnny Thunders, Phil
Lynott med flera.

Vernissage och förhandsvisning
Lördag 30/7 kl 16.30 på Fotogalleriet

Tage Cervins gata   3b i Almedalen i Visby.

För kontakt:

Mats Bäcker på tel 0709 64 86 10

Lars Torndahl på 0498 26 66 99

Fotogalleriet 0498 21 27 09

Mail: rockshots@torndahl.com

För mer info och Pressbilder:
http://rockshots.torndahl.com/


