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Ferdinando Scianna
man / Italiaans
fotograaf
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Scianna, Ferdinado
Kwalificaties
fotograaf
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Bagheria (Sicilië) 1943-07-04
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1943-07-04
Kwalificaties fotograaf
Onderwerpen fotojournalistiek
Opleiding Palermo: opleiding
Lid van vereniging Magnum Photos Inc.
Biografische gegevens
Werkzame periode
1967 - 1982
werkzaam voor Europeao, magazine, 1967-1974
Opleiding
Palermo: opleiding
Univeristy of Palermo (1962-1965)
Relaties met andere kunstenaars
Leraar van
in dit veld worden namen van leerlingen vermeld. Het gaat hier om die leerlingen waarbij de leraar een relevante rol heeft gespeeld in diens
vorming, dus niet om alle academieleerlingen die iemand heeft gehad. Zie ook het veld 'Opleiding'.
Agata, Antoine d'
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
fotojournalistiek
Lid van
Magnum Photos Inc.
1982
Literatuur
cat. Montpellier 1988 (NFM)
Camera International 1989, 23, p. 39 (NFM)
Co Je Fotografie, Prague, 1989, p. 345 (NFM)
Contemporary Photographers (3rd ed. 1995) (NFM)
Dictionnaire de la Photo (Larousse, 1996) (NFM)
Mughini, G.: Fotografia Italiana del Novecento (1998) (NFM)
Misselbeck, R. (Hrsg.): Prestel-Lexikon der Fotografen (2002) (NFM)
Parmiggiani, Sandro: Il volto della follia. Cent'anni di immagini del dolore (tent.cat. Reggio Emilia, 2006) (NFM)
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
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