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Bästa besökare,

Spännande förändringar på Magasin III. Jo, Ni såg rätt – 
vi har ändrat vår grafiska utformning, lanserat en helt ny 
hemsida samt förtydligat vårt uppdrag. Vi är nu Magasin III 
Museum & Foundation for Contemporary Art. Det är dags 
för ett nytt namn, som bättre speglar vår verksamhet. 
 Magasin III är en av ett fåtal institutioner i Sverige som 
metodiskt samlar på internationell och skandinavisk sam-
tidskonst. Det har vi gjort sedan starten år 1987. Allt efter-
som vår samling har vuxit i sitt omfång och betydelse har 
det blivit tydligare för oss att en väsentlig del av vår verk-
samhet bör vara att skapa relevanta återblickar i relation 
till vår historia, samt koppla dessa till ett utforskande av 
var bildkonsten befinner sig just nu. Det är vi unikt utrusta-
de för att klara av, samtidigt som vår roll på den nationella 
scenen blir tydligare. 
 Inget kan bättre illustrera denna förändring än höstens 
utställning wizz eyelashes. Vi får möta konstnärskap som 
har fascinerat vår institution sedan vi började vår utställ-
ningsverksamhet. Det är otroligt glädjande att återknyta 
relationer med konstnärer, institutioner och professionella 
för att skapa en utställning av denna magnitud. 
 Vi är en entusiastisk grupp som arbetar på Magasin III. 
Vi skapar förutsättningarna för att Ni som besökare skall 
gå härifrån med en ökad förståelse för konsten, förhopp-
ningsvis med ett leende på läpparna. Varmt välkomna. 

David Neuman, Museichef



Två av målningarna på duk som ingick i hennes utställning 
2004 visar vi nu igen. Utifrån bilder av en del av den stora 
platsspecifika målningen som då gjordes direkt på våra 
väggar och golv har hon skapat en helt ny installation med 
tryckta tyger som hänger på platsen för originalet, dolt un-
der många års lager av väggfärg. Det känns spännande att 
vi tillsammans med Katharina valt att låta hennes nya verk 
delvis utgöra en slags fond åt Walter De Marias verk.
 Vi är extra glada för att Katharina Grosse även har ska-
pat en utomhusinstallation till utställningen, en målning  
i form av sex enorma sfärer. Verket är skapat för att upple-
vas på Nybroplan i Stockholm (18–21 sep 2014) och däref-
ter i Frihamnen (med start 25 sep 2014).
 Med wizz eyelashes fortsätter Magasin III att vara en 
plats där konstnärer har möjlighet att utforska olika rikt-
ningar och där ny konst skapas. När vi nu bytt namn till det 
museum vi i praktiken varit länge, vill vi understryka det 
nya med en utställning där samtiden möter konsthistorien 
i en mjuk kollision. 

Richard Julin och Tessa Praun
Utställningens curatorer

wizz eyelashes
Katharina Grosse

Sol LeWitt
Walter De Maria

Utställningen wizz eyelashes är en lek med både konsthis-
torien och Magasin III:s egen utställningshistoria. Verk av 
de konceptuella minimalisterna Sol LeWitt och Walter De 
Maria har installerats i närgångna möten med Katharina 
Grosses expressiva och abstrakta måleri. Alla tre konst-
närer har tidigare haft soloutställningar hos oss och de-
ras verk möts nu för första gången, i en del fall även rent  
fysiskt. 
 1968 ställde Sol LeWitt ut sin första väggteckning och 
introducerade ett förhållningssätt som kom att förändra 
vårt sätt att förstå konsten idag. På Magasin III uppför-
des år 2009 sju av hans väggteckningar i samma rum som 
vi skapat utställningen wizz eyelashes. För första gången 
visar vi nu en väggteckning av Sol LeWitt ur vår samling – 
ett verk som fem personer tecknat under fem veckors tid 
sommaren 2014. I utställningen ingår även två skulpturer 
av Sol LeWitt ur samlingen. Walter De Maria var den för-
sta konstnären att ha en soloutställning på Magasin III, år 
1988. Tjugosex år senare visar vi nu hans installation Large 
Rod Series: Circle / Rectangle 13 på samma plats i rummet 
som då.
 För tio år sedan målade Katharina Grosse direkt på 
Magasin III:s väggar, tak och golv och omvandlade utställ-
ningsrummet till en målning att gå in och röra sig runt i. 



Katharina Grosse

”När jag tittar ut genom fönstret kan jag inte se stolen, 
bänkarna eller träden som enskilda enheter. Jag ser en sak, 
ett enda nätverk, och det kanske också är därför som jag 
är så intresserad av måleri, för att det inte handlar om att 
benämna saker, det kommer på sätt och vis före språket.” 
(Katharina Grosse, Frieze d/e, feb–mars 2013)
 Katharina Grosse började måla direkt på väggar, golv 
och tak i museer och gallerier under sent 1990-tal. Hon 
var då utbildad i måleri och hade experimenterat med färg 
på ovanliga ytor under en tid. Idag gör Grosse storskaliga  
installationer med färg som inte bara inbegriper interiörer 
i museer och gallerier, som hon bemålar med hjälp av en 
sprutpistol, utan också hela byggnader och delar i det ur-
bana landskapet. I ett nytt uppdrag för staden Philadelphia 
har hon målat direkt på naturen och byggnader längs järn-
vägen som leder in i staden och skapat en serie färggranna 
interventioner i den urbana miljön.
 Under senare år har Grosse introducerat olika skulp-
turala objekt i sina storskaliga installationer. Vändpunkten 
kom 2004 när hon förberedde sin utställning på Magasin III;  
hon bestämde sig för att ställa en obäddad säng i utställ-
ningsrummet och täcka den med färg. På senare år har hon 
fört in enorma jordhögar, stora flak skumgummi och träd 
på museer, för att bemåla dem på plats.
 Genom att använda färg för Katharina Grosse oss när-

Katharina Grosse, Untitled, 2004 (detalj). Foto: Mattias Givell



mare rummen vi lever och upphåller oss i, och gör dem mer 
synliga för oss. Hon betraktar sina verk i termer av en kon-
tinuerlig utveckling, där delarna och idéerna från en instal-
lation införlivas och utvecklas ytterligare i nästa. Hennes 
verk är oftast temporära, de framstår som energiska kong-
lomerat som förändrar vår upplevelse av en plats – och  
sedan försvinner när de målas över.

Målningar: Untitled, 2004; Untitled, 2004

För tio år sedan täckte Katharina Grosse väggar, golv och 
tak i två av rummen på Magasin III med färg och skapade 
en stor abstrakt målning som besökarna kunde röra sig ge-
nom och vara inne i. Samtidigt visade hon även målningar 
som var skapade oberoende av denna process. De två mål-
ningarna på duk som visas här ingick i hennes installation 
2004. Den ena var målad i hennes ateljé medan den andra 
spray-målades på plats tillsammans med väggen den stod 
lutad mot, i en sorts sammansmältning mellan vägg och 
duk. Genom att visa dessa två typer av målningar i samma 
utställning använde Grosse också två sidor av måleriet och 
tillät de båda formerna att vara varandras referenser. På 
grund av önskan att tillåta det abstrakta att förbli just ab-
strakt bestämde hon sig för att kalla utställningen Infinite 
Logic Conference.

Katharina Grosse, Untitled, 2004 (detalj av målad duk och vägg, Magasin III, 
2004). Foto: Mattias Givell
Nästa uppslag: Installationsvy från Katharina Grosses utställning Infinite 
Logic Conference, Magasin III, 2004. Foto: Mattias Givell





Installation med tyg: Untitled, 2014

Installationen med tryckta tyger är ett platsspecifikt verk, 
specialgjort till denna utställning. Genom att utgå från foto- 
grafier av hennes ursprungliga installation på Magasin III 
har Grosse skapat ett helt nytt fristående verk. Det kan ses 
som spår av en handling som utfördes för tio år sedan, sam-
tidigt som verket också utgör en utvidgning av denna hand-
ling. Hon gjorde denna installation medveten om att det 
skulle visas tillsammans med verk av De Maria och LeWitt, 
och har iscensatt en närkontakt med De Marias verk i stål.

Utomhusinstallation: Untitled, 2014 
Installation på Raoul Wallenbergs Torg, Nybroplan 

(18–21 september, 2014), och i Frihamnen 
(25 september–14 december, 2014).

Katharina Grosse täcker arkitektur och objekt inte bara 
med färg utan också med spår av rörelser. Till denna ut-
ställning har hon gjort en målning i form av sex stora 
sfärer, först installerade på Raoul Wallenbergs Torg vid 
Nybroplan i Stockholm, och sedan flyttade till Magasin 6 
i Frihamnen. Hennes verk är energiska och monumentala 
och intensifierar vår omgivning. De visar oss vad måleri 
och färg kan göra för att förändra vår upplevelse av var-
dagliga miljöer.

Katharina Grosse, Untitled, 2014 (modell till utomhusinstallation)
Foto: Richard Julin



Katharina Grosse är född i Freiburg/Breisgrau i Tyskland 1961. 
Hon bor och verkar i Berlin. Sedan 2010 är hon professor 

vid Kunstakademie Düsseldorf. 

VERKFÖRTECKNING

Untitled, 2004
Akryl på linneduk 

300 x 700 cm
Samling Magasin III

Untitled, 2004
Akryl på linneduk

270 x 900 cm
Courtesy konstnären och Galerie nächst St. Stephan/

Rosemarie Schwarzwälder, Wien

Untitled, 2014
Färgtryck på tyg

9 tygvåder, vardera ca 1200 x 300 cm och 400 x 300 cm
Courtesy konstnären och Galerie nächst St. Stephan/ 

Rosemarie Schwarzwälder, Wien

Untitled, 2014
Akryl på PVC-ballonger

6 ballonger, vardera ø 500–550 cm
Installerad på Raoul Wallenbergs Torg vid 

Nybroplan och i Frihamnen, Stockholm 2014.
Courtesy konstnären och Galerie nächst St. Stephan/

Rosemarie Schwarzwälder, Wien

Bilder: Copyright Katharina Grosse and VG-Bildkunst, Bonn 2014

Utomhusinstallation, Untitled, 2014 (produktion i Berlin)
Foto: Studio Katharina Grosse / Tobias Laukemper



Walter De Maria

”För att vara en sann minimalist bör du själv vara nästin-
till osynlig.” (Walter De Maria, Archives of American Art, 
oktober 1972)

Walter De Marias verk ger materiell form åt grundläggan-
de enheter som används för att kategorisera världen, som 
till exempel 1 meter eller 1 kilometer. Med sin bas i mini-
malismen var hans intention att radikalt reducera formen 
och att inte låta det finnas något i själva konstobjektet som 
kunde anses överflödigt eller uttrycksfullt. Hans verk har 
ofta en aura av diskret perfektion. I likhet med de flesta 
minimalisterna fann De Maria tanken på att arbeta direkt 
från koncept till industriellt producerade objekt spännan-
de. Han ville, som han själv uttryckte det, göra verk som 
var ”perfekt fokuserade på sig själva och inbegriper mer än 
det synliga.”
 Hans verk växte ur San Franciscos livaktiga konstscen 
under det sena 1950-talet, där han spelade trummor i ett 
jazzband och deltog i ”happenings”. Som student vid Ber-
keley tillbringande han mycket tid med naturvetare och 
geologer. Hans tidiga jordverk hade formen av iscensatta 
aktioner och direkta interventioner i naturliga och urbana 
landskap. I sitt verk Art Yard Happening, som ägde rum 
1960, lät han ångdrivna grävskopor gräva ett stort hål på 
bakgården till ett galleri. 1968 gjorde han Mile Long Dra-
wing, ett verk som består av parallella linjer av krita, ritade 
med 3,65 meters mellanrum, över Mojaveöknens uttorkade 

mark. The Lightning Field (1977) är ett monumentalt verk, 
permanent installerat i öknen nära Quermado, New Mex-
ico. Det består av ett stort rutmönster med 400 upprätta 
stolpar av polerat stål och mäter 1 amerikansk mil (1,6 km) 
gånger 1 kilometer. Verket, som delvis är avsett som mål 
för blixtnedslag, är en skulptur som man kan vandra genom 
och se på medan ljuset förändras under dagens gång. Upp-
levelsen inkluderar en övernattning i en stuga på platsen. 
 Många av hans verk kombinerar den minimalistiska 
impulsen och stämningen i hans tidiga jordverk med käns-
lan av dramatisering som är karakteristisk för ”the happe-
ning”. Som en kritiker beskriver De Marias verk: ”känslan 
är både monumental och apokalyptisk, som om De Maria 
föregriper dagen när människans genialitet har lett till 
hennes utplåning.” (Charles Darwent, The Independent.)
 De Maria tillbringade större delen av sitt liv i New York 
där han bodde och arbetade i en kombination av hem och 
ateljé. Staden hyser två permanent installerade verk av ho-
nom, upprättade och förvaltade av Dia Art Foundation; The 
Broken Kilometer (1979) och The Earth Room (1977), båda 
sällsynta stillsamma rum mitt i SoHos hektiska gatuliv.

Large Rod Series: Circle/Rectangle 13, 1986

 Verket som visas här ingår i Large Rod Series: Circles 
and Rectangles (1984–1986). Det är en variation av verk 
i stål som inriktar sig på utveckling både i termer av ren 
matematik, men också genom seendet. I denna serie läggs 
stänger, med till exempel 5, 7, 9, 11 och 13 sidor, ut på gol-



vet intill varandra, antingen i form av en rektangel som här  
eller i en cirkelform. I likhet med Sol LeWitts verk kan 
den horisontala utvecklingen spåras både konceptuellt och  
visuellt, och ger materiell form åt vår mest grundläggande 
uppfattning om rummet. Verket som visas här represen-
terar de talrikaste och mest polygona stängerna. Denna  
installation kan därför ses som en avslutning av serien. Den 
består av 13 perfekt polerade 13-sidiga stänger på samma 
avstånd, och verket utstrålar tyngd och inre kraft.
 När verket nu visas som del av wizz eyelashes är det 
installerat i närkontakt med ett av Katharina Grosses  
expressiva och abstrakta verk. De Marias stålstänger är 
delvis placerade ovanpå Grosses tyginstallation, som ger 
en återklang av den ursprungliga platsspecifika målning 
som hon gjorde för över tio år sedan. När verken ses här 
tillsammans är det samtidigt Magasin III:s egen historia 
som överlappas och erbjuder en möjlighet att på nytt re-
flektera över vilka historiska parametrar som dessa verk 
är skapade inom.

Walter De Maria föddes i Albany, nära Berkeley i Kalifornien 1935 
och var verksam i New York. 

Han avled 2013 i Los Angeles, Kalifornien.

VERKFÖRTECKNING

Large Rod Series: Circle/Rectangle 13, 1986
Specialtillverkade polerade stavar i solitt rostfritt stål

Tretton 13-sidiga stavar, vardera del 13,2 cm x 13,2 cm x 132 cm
Diameter i cirkel 4,28 m, kort rektangel 3,3 m, 

lång rektangel 13,71 m 
Upplaga 1/1

Samling Magasin III

Walter De Maria, Large Rod Series: Circle/Rectangle 13, 1986 (detalj av 
undersida). Foto: Christian Saltas
Nästa uppslag: Walter De Maria, Large Rod Series: Circle/Rectangle 13, 1986. 
Installationsvy från konstnärens separatutställning på Magasin III, 1988. 
Foto: Lennart Durehed





Sol LeWitt

Sol LeWitts verk, tillsammans med hans texter om koncep-
tuell konst, har kommit att förändra hur vi förstår origina-
litet och beständighet i konsten idag. ”Genom att gå tillba-
ka till ruta noll och försöka återuppfinna hela idén om vad 
konst kan vara, kan en ny sorts konst skapas.” (Sol LeWitt i 
en intervju, New Art Examiner, dec 2000 – jan 2001.)
 Genom hans verk och texter under det sena 1960- och 
tidiga 1970-talet lyckades LeWitt formulera vad många 
konstnärer kände vid den tiden; ett behov av att röra sig 
bort från uppfattningen om konstobjektets beständighet 
och unikhet, och att frigöra själva idén från konstverket 
som objekt. Hans konstverk är som system för att pröva 
idéer, alltid seriella eller i modulform.
 Sol LeWitt ställde ut sin första väggteckning 1968 på 
Paula Cooper Gallery i New York. Han avvisade duken  
eller pappret som grundläggande bas och därigenom upp-
fattningen om konstskapande i traditionell mening, och  
ritade en upprepning av enkla geometriska mönster direkt 
på väggen. Han arbetade med penna och linjal och täckte 
hela väggen. Hans intention var att teckningen skulle målas 
över så snart utställningen var avslutad. Senare utvecklade 
han ett helt system kring dessa väggteckningar, som under 
hans livstid kom att bli sammanlagt över 1 200. Varje teck-
ning hade en grundläggande uppsättning enkla instruktio-
ner. De kunde ritas direkt på väggen var som helst och tas 

Sol LeWitt, Wall Drawing #111, 1971 (uppförd på Magasin III 2009)
Foto: Christian Saltas



bort när de inte längre behövdes. Systemet baserades på en 
variation av enkla linjer: vertikala, horisontella, diagonala 
från vänster och höger, raka och inte raka, tangerande och 
inte tangerande, hela och brutna, i rutmönster och bågar. 
Verket existerar först som en strikt instruktion och kom-
mer sedan till liv när det ritas på väggen.
 LeWitt började också göra skulpturala verk baserade 
på variationer av en av de mest grundläggande geometriska 
formerna: kvadraten. Som minimalist eftersträvade Sol  
LeWitt att reducera konstverket till dess mest basala form; 
nämligen till själva idén. Ändå ville han inte helt avfärda 
känslan av utveckling och förvandling som hans verk rym-
mer. Han sade själv: ”Ett liv i konsten är en ofattlig och 
oförutsägbar erfarenhet.”

Wall Drawing #111, 1971

Denna väggteckning har lånats ut till Magasin III sedan 
den först visades 2009/2010 i utställningen Sol LeWitt – 
Seven Wall Drawings. Sedan dess har den på nytt visats i 
utställningen Something Turned Into a Thing (2012/2013). 
Sol LeWitt anammade det faktum att det kunde bli små 
variationer beroende på vem som installerade verket. Om 
assistenterna kunde han säga: ”De måste förstå vad det är 
jag försöker göra. Det finns inte utrymme för dem att ändra 
på instruktionen. Den är absolut och oföränderlig. Men det 
finns inte två personer som utför dem på samma sätt.”

Sol LeWitt, Wall Drawing #253, 1975 (detalj, 2014). Foto: Christian Saltas





Wall Drawing #253, 1975

Detta verk ingår i Magasin III:s samling och har nu installe-
rats för första gången i museet. Det består av både raka och 
böjda linjer. Några dagar efter att hans vän konstnären Eva 
Hesse hade avlidit 1970 introducerade LeWitt första gång-
en en icke-rak linje i sina väggteckningar. Han sade: ”Jag 
tog lite från henne och lite från mig och de fungerade bra 
tillsammans. Man kan säga att det var hennes påverkan på 
mig.” Fem tecknare har arbetat på heltid i fem veckor för 
att göra detta verk. Idag engagerar Estate of Sol LeWitt en 
grupp erfarna tekniker som reser över hela världen för att 
hjälpa assistentteam med att utföra verken. Teckningarna, 
trots att de ter sig ljusa och rytmiska, är både mentalt och 
fysiskt krävande att installera.

4 Cubes Horizontal (Series), 1974 

4 Cubes Horizontal (Series) är ett verk som på ett tydligt 
sätt visar den seriella och modulinriktade naturen i Sol 
LeWitts verk. De baseras på en gradvis och systematiskt 
ökande volym och verket lanserar den rena formens till-
växt. Verket är gjort i trä och har ett mjukare och person-
ligare uttryck än hans industriellt producerade kuber. På 
ett lekfullt sätt bryter LeWitt också titelns känsla av strikt 
logik, som refererar till fyra kuber. Beroende på hur du  

 
Föregående uppslag: Sol LeWitt, 4 Cubes Horizontal (Series), 1974
Foto: Christian Saltas
Vänster: Sol LeWitt, Incomplete Open Cube 9–6, 1974. Foto: Christian Saltas



Sol (Solomon) LeWitt föddes 1928 i Hartford, Connecticut, 
och var verksam i New York samt flera år i Italien. 

Han avled i New York 2007.

VERKFÖRTECKNING

Wall Drawing #111, 1971
En vägg indelad lodrätt i fem lika stora sektioner, med tio tusen lin-
jer vardera: i den första 15 cm långa; i den andra 30 cm; i den tredje 

45 cm; i den fjärde 60 cm och i den femte 75 cm. Blyertspenna
Första installation: John Weber Gallery, New York, NY

Först tecknad av: R. Cutrone, P. Graf, S. Kato, J. Marasco, J. Nyeboe, 
M. Stamos, B. Walker, Ryo Watanabe, Mimi Wheeler

Varierande dimensioner
Courtesy Glenstone

Wall Drawing #253, 1975
Rutnät och bågar från ett hörn och mittpunkterna av två 
angränsande sidor, inneslutande hörnet. Blyertspenna 

Första installation: John Weber Residence, New York, NY, april, 
1975, först tecknad av: Kazuko Miyamoto, Jo Watanabe
Tecknad 2014 av: Andrew Colbert, Sebastian Nordbeck, 

Max Olofsson, Cristoffer Reschke, Peter Wiklund
Varierande dimensioner

Samling Magasin III

4 Cubes Horizontal (Series), 1974
Vit färg på trä

Installerat 38,1 x 38,1 x 335,4 cm
Samling Magasin III

Incomplete Open Cube 9–6, 1974
Målad aluminium, 105 x 105 x 105 cm

Samling Magasin III

väljer att se verket finns det egentligen fem kuber. Sol  
LeWitts modulstrukturer från 1960-talet var de första ver-
ken som kunde refereras till som minimalism.

Incomplete Open Cube 9–6, 1974

Sol LeWitts Incomplete Open Cubes är en serie skulptu-
rer som undersöker alla möjliga matematiska variationer 
som uppträder när sidorna av en öppen kub systematiskt 
tas bort. Sol LeWitt fick idén till denna serie 1974 och 
det är oklart om alla 122 variationer gjordes till faktiska  
skulpturer. Kuben är industriellt producerad och det var 
viktigt för LeWitt att den skulle betraktas som sådan och 
att det inte skulle finnas någon känsla av något värdefullt 
eller unikt över den som objekt. Som perfekta kuber rym-
mer de ett element av rigid geometri och fungerar som en 
sorts behållare i rummet. Men det strikta geometriska in-
trycket förtas en aning av det faktum att samtliga saknar en 
sida. På så sätt är verket ”öppet”; det införlivar både ord-
ning och oordning.
 



Kom ännu närmare. Gå med i III Art Club!
 Som medlem i III Art Club kommer du närmare konsten, 
konstnärerna och vårt arbete. Vi månar om upplevelsen, 
innehållet och riktiga möten.
 Varje månad får du ett nyhetsbrev om kommande pro-
gram. Där berättar vi om det som händer på Magasin III 
just nu. Vårt nätverk sträcker sig långt utanför Stockholms 
konstscen och det vill vi gärna dela med dig. Som medlem 
har du även fri entré till utvalda konstinstitutioner i värl-
den.
 Medlemskap kostar 250 kr/år (200 kr/år för studerande 
och pensionär), gäller 1 år fr.o.m. den månad du blir med-
lem och tecknas i vår entré under öppettider.

Som medlem i III Art Club får du:
* Fri entré till Magasin III.
* Inbjudan till exklusiva evenemang endast för klubb-
 medlemmar; artist talks, visningar, föreläsningar och 
 mingel. 
* Inbjudan till vernissage på Magasin III.
* Månatligt nyhetsbrev med inbjudningar till evenemang 
 för medlemmar och nyheter från oss.
* Fri entré till Palais de Tokyo i Paris, Frankrike. 

MULTIPEL AV PIPILOTTI RIST

När du löser medlemskap i entrén på Magasin III får du 
även en multipel av Pipilotti Rist, framtagen unikt för med-
lemmar i III Art Club. Det är en screenwipe där Pipilotti 
Rist har valt ett favoritmotiv från sitt videoverk Tyngd-
kraft, var min vän som hon skapade för Magasin III 2007. 
Multipeln går inte att köpa separat, utan ingår endast då 
man löser ett nytt medlemskap. Observera att upplagan är 
begränsad. 

Med III Art Club övergår vår ordinarie programverksamhet 
i program för klubbmedlemmar.

Läs mer om III Art Club: www.magasin3.com/artclub

Multipel av Pipilotti Rist
Foto: Pål Allan
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NY HEMSIDA 

I samband med att Magasin III har fått en ny grafisk profil 
och förtydligat sitt namn har vi även lanserat en helt ny 
hemsida. På den delar vi med oss av aktuella nyheter, vår 
historia och arbetet på Magasin III.
 Den erbjuder fördjupning i våra utställningar, produk-
tioner av nya konstverk och samlingen genom ett rikt bild- 
och skissmaterial, essäer och intervjuer, filmade konst-
närssamtal och ett ständigt växande podcastarkiv. Du kan 
söka kronologiskt bland utställningarna, alfabetiskt bland 
samlingens konstnärer eller låta dig inspireras  av slump-
mässiga förslag för ett mer öppet upptäckande.

www.magasin3.com



THE DRAWING ROOM
15 feb – 8 juni & 19 sep – 14 dec 2014 

Curator: David Neuman

I’M STILL HERE
15 feb – 8 juni & 19 sep – 14 dec 2014 

Curatorer: Richard Julin & Tessa Praun

WIZZ EYELASHES
19 sep – 14 dec 2014 & feb–juni 2015

Curatorer: Richard Julin & Tessa Praun

ÖPPETTIDER & INTRÄDE
Tor kl 11 – 19, fre–sön kl 11–17 under säsong

Inträde 80/60 kr. Under 20 år fri entré. 
Medlemskap III Art Club 250/200 kr (inkl. fri entré under ett år) 

PROGRAM & RESURSER
Guidade visningar erbjuds varje lördag under säsongen. I referens-
biblioteket finns litteratur med fokus på aktuella och tidigare ut-
ställningar samt konstnärskap i samlingen. Besök även vår hemsida.

III Art Club
Bli medlem i III Art Club och ta del i våra unika klubb-evenemang, 
programkvällar och specialvisningar. Du får fri entré till Magasin III 

och Palais de Tokyo, Paris. 250/200 kr (giltigt ett år).

ADRESS & KONTAKT
Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, 

Frihamnsgatan 28, Frihamnen, 115 56 Stockholm
Tel 08-545 680 40, www.magasin3.com

Buss 1 eller 76 till Frihamnen

Magasin III är en fristående kulturinstitution vars huvudmannaskap 
är den privatägda koncernen Proventus AB.


