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BETWIXT – SOFIA HULTÉN between KENDELL GEERS, GABRIEL OROZCO, JONATHAN MONK, 
COSIMA VON BONIN, PAUL CHAN and MONA HATOUM 

27 september – 14 december 2008
Curator: Richard Julin

Magasin 3 öppnar grupputställningen BETWIXT med ett nyskapat verk av den svenska konstnären 
SOFIA HULTÉN samt installationer av några av de mest omtalade namnen inom den internationella 
samtidskonsten.

Utställningen är en uppmaning till besökarna: att fokusera på stunden mellan intrycken då man 
går vidare från ett konstverk till ett annat. I dessa ”mellanrum” har Sofia Hultén skapat ett verk 
som integrerats i utställningen tillsammans med arbeten av KENDELL GEERS (Sydafrika), GABRIEL 
OROZCO (Mexiko), JONATHAN MONK (Storbritannien), COSIMA VON BONIN (Tyskland), 
PAUL CHAN (USA) och MONA HATOUM (brittisk/palestinsk). Dessa videoverk, skulpturer och 
installationer är samtliga del av Magasin 3 Stockholm Konsthalls samling och skapade under de 
senaste två åren.

“Sofia Hultén är en av de mest spännande unga konstnärerna på den europeiska 
konstscenen. Hennes installation är en personlig kommentar till de verk vi tillsammans valt 
ur Magasin 3s samling. Det nya verket är en serie filmer och skulpturer som kan liknas 
vid en detektivundersökning. De befinner sig mellan de andra verken i utställningen och 
utgår från dörrar, som i sig själva befinner sig mellan rum”, säger utställningens curator 
Richard Julin.

Sofia Hultén är född 1972. Hon bor och är verksam i Berlin och Birmingham. Hennes senaste 
utställningar är Mutual Annihilation, Künstlerhaus Bremen (2008); Auflösung, Skulpturenpark Berlin 
Zentrum, Berlin (2008); Preparations For Uncertain Doom, Galerie Adler Videospace, New York 
(2007). Under 2007 hade hon ateljéstipendium på IASPIS i Stockholm och 1997/98 DAAD stipendiet 
i Berlin.

ARTIST’S TALK 27 SEP KL 15
Ett samtal mellan Sofia Hultén och chefsintendent Richard Julin samma dag som utställningen 
öppnar.
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