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walds bildspråk är intrikat och spännande, han är så nära 
det litterära berättandet, utan att för den sakens skull  
förmedla en hel historia, precis som i den bästa, vackraste 
eller kusligaste drömmen.
 
Tessa Praun, intendent på Magasin III, och hennes team 
har tillsammans med Markus Schinwald arbetat fram vår 
unika utställning. Det har som alltid varit förknippat med 
stora utmaningar och en rejäl portion av ohämmad glädje. 
För allt deras arbete – ett stort tack.
 

David Neuman
Museichef

Dieter, 2015
Föregående uppslag: Portal, 2003

Kära besökare,
 

I snart 30 års tid har Magasin III introducerat det visuella 
nyskapandet från den nationella och internationella konst-
scenen – 2015 blir inget undantag. Vi presenterar två pa-
rallella spår: det ena är återblickar på samlingen, det vill 
säga något som vi undersökt tidigare, men utifrån ett nytt 
betraktande  och ibland tillsammans med nyproducerade 
verk. Under våren fortsätter wizz eyelashes med Katharina 
Grosse, Sol  LeWitt  och Walter De Maria som till hösten 
följs upp av en ny samlingsutställning (se separata foldrar). 
Det andra spåret är en omfattande presentation av den  
österrikiske konstnären Markus Schinwald.
 
På  den prestigefyllda Venedigbiennalen 2011 represen-
terade Markus  Schinwald Österrike.  Vår  grupp av inten-
denter från Magasin III spenderade långa stunder i utställ-
ningen som  konstnären  hade skapat. Det var ett magiskt 
avtryck som stod ut från det mesta vi såg det året. 

En del av samtidskonsten uttrycker sig tyvärr som en del 
av vår samtida media, där man skriker efter betraktarens 
uppmärksamhet. Markus Schinwalds värld är antitesen till 
denna bildvärld. Han begär dock att vi öppnar alla våra sin-
nen, att vi tillåter oss att drömma, men i vaket tillstånd. Det 
som är unikt, individuellt och oftast exklusivt privat gör han 
tillgängligt. Vi måste bara acceptera att människan är kom-
plex och det ”mörka”, eller rentav en förtryckt drivkraft, 
finns som ett ständigt kulturellt DNA i oss. Markus Schin-
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EGENDOMLIGA ELEGANTA KROPPAR 
av Tessa Praun, curator

Utifrån ett intresse för bland annat modehistoria, psyko-
logi, litteratur, film och dans undersöker Markus Schin-
wald människans kropp som kulturell konstruktion. Han 
intresserar sig för hur vårt förhållningssätt till den egna 
kroppen och till varandra delvis är produkten av sociala 
regler och koder. Han fascineras av vilka möjligheter, men 
även vilka konflikter, vi kan uppleva med kroppen och då 
främst alldagliga problem, som att bära för små skor eller 
vara förkyld. Men även hur våra kroppar fungerar som en 
skådeplats för vårt inre liv fyllt av lust, drivkrafter, rädslor 
och hämningar. Schinwald själv beskriver att hans konst är 
en sorts introspektiva upplevelser som försöker ge form åt 
vår komplexa relation till oss själva. Skulpturer av svängda 
bordsben, förvrängda 1800-talsporträtt, marionettdockor, 
filmer utan början eller slut och synvillor i platsspecifika 
rumsliga gestaltningar bildar tillsammans en egensinnig 
värld i vilken vi möjligen kan upptäcka ytterligare sidor 
hos oss själva. 

Kroppens arkitektur och rummets själ

Markus Schinwald tycker sig i möbler och arkitektoniska 
detaljer ofta upptäcka mänskliga former. I sina verk låter 

Untitled (legs), 2013
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Orient, 2011 (stillbild ur film)
Nästa uppslag: Actuator 6, 2015
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han gränsen mellan kropp och objekt bli flytande. Män-
niskor, kläder, arkitektur och föremål antar en psykologisk 
dimension när kroppar underkastar sig objekt och objekten 
frigör sig från sin användning. En pågående serie skulptu-
rer består av svängda träben från 1800-talsbord som fogats 
samman till nya och överraskande former. Tagna ur sin 
kontext har bordsbenen förlorat sin ursprungliga funktion 
och kan upplevas som viga atleter i smidiga och sensuella 
poser, eller som insektsliknande varelser i närkamp. 

I filmen Orient (2011), som visas i utställningen under höst-
säsongen, klättrar en man upp på en dörr, sätter fötterna 
på handtag och lister, trycker sig mot dörrbladet, som för 
att bemästra detta byggnadselement. Eller för att smälta 
samman med dörren och göra sig osynlig. Kanske är det 
vi ser ett uttryck för önskan att för en stund försvinna när 
man känner sig skev i ett sammanhang, en bild av hur psy-
ket tar över kroppen och personen distanserar sig från om-
givningen. 

I Schinwalds filmer överlag ser vi människor i bedagade 
miljöer, såsom till synes övergivna hotell, urbana ruiner 
och futuristiska salar utan räta vinklar. Där finns formre-
ferenser till 1960-tal och en möjlig framtid, men även käns-
lan av tidlösa och mentala platser. Personerna interagerar 
sällan utan existerar sida vid sida utförande olika rörelser. 
Miljöerna ter sig emotionellt laddade och märkta av his-
torier medan personerna verkar vara i trans och samman-
kopplade i någon sorts outtalade ritualer som upprepas. 



1110

Dictio pii, 2001 (stillbilder ur film)

Proteser och draperingar

Markus Schinwald köper 1800-talsmålningar, främst por-
trätt, från auktionshus runtom i Europa. En konservator 
restaurerar verken och målar därefter tillägg enligt Schin-
walds instruktioner, så att de stilmässigt överensstämmer 
med originalmålningen. Additionerna är besynnerliga an-
ordningar som Schinwald kallar för proteser och som vid 
en första anblick kan påminna om medicinska verktyg ur 
en svunnen tid – både vackra, humoristiska och lite obe-
hagliga. Själv ser han dem som ”apparater som uppfyller en 
funktion som vi inte känner till”. Personerna i originalmål-
ningarna är ofta avbildade med allvarsamma och inte säl-
lan uttryckslösa ansikten. Men med Schinwalds ditmålade 
näsproteser, munkavlar, lösögonbryn eller intrikata stöd 
och spännen av metall destabiliseras de avbildade och görs 
märkligt nog mer personliga och tillgängliga för den sam-
tida betraktaren. Det är som om de under hans ledning får 
bryta sig ur sin samtids strikta konventioner. De pålagda 
proteserna tycks öppna upp till personernas inre liv, och få 
den seriösa ytan att krackelera. De avbildade är inte längre 
sina invanda och förväntade jag utan är mer avväpnande. 
Schinwald ser inte proteserna som påtvingade och heller 
inte som permanenta förändringar utan snarare som till-
fälliga möjligheter. Precis som att bära ett par högklackade 
skor är inskränkande men framför allt styrt av lust. 

I filmen Dictio pii (2001), som visas i utställningen under 
våren, ser vi bland annat en man som leker med en tunn 
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Ben, 2015

kedja i sina händer. Framför en spegel fäster han kedjans 
ändar i mungiporna och drar upp kedjan till bakhuvudet. 
Mannen ler då ett av honom själv påtvingat stort leende 
och fortsätter sin väg genom korridorer och rum. En kvin-
na i vit klänning och vitt hår står i ett hörn. Hennes vänstra 
pekfinger är utsträckt och fastspänt i en metallställning 
kring hals och axel. Hon är nästan lika orörlig som golv-
lampan – bortsett från att hon kedjeröker. Proteserna åter-
finns i svartvita porträtt, inscannade litografier som Schin-
wald därefter manipulerat, tillsammans med olika sorters 
draperingar och kamouflage. Kläder fortsätter över axlar 
till överdimensionerade kragar, stora tygsjok maskerar 
hela huvuden och frisyrer växer över ansikten. Det är en 
märklig ansamling gestalter, spöklika och samtidigt högst 
övertygande i sina i övrigt korrekta poser. 

Oavsett medium förser Schinwald sitt persongalleri med 
udda, roliga, delvis kusliga och samtidigt stiliga attiraljer 
som understryker eller främmandegör karaktärsdrag och 
gester. Han bjuder in oss till att kliva bortom våra vane-
mässiga gränser och öppna oss för det absurda, besyn-
nerliga och det osäkra. Han låter oss bokstavligen ta detta 
kliv genom att placera ett inbyggt skåp, Portal (2003), med 
dörrpar både på fram- och baksida, som passage till utställ-
ningen på Magasin III. Det finns något lekfullt och magiskt 
i att få gå in i ett skåp och komma ut i något okänt på andra 
sidan. En övergång mellan vår värld och en annan. Eller 
en portal till en annan tillvaro inom vår egen verklighet – 
liksom Schinwalds blick på människokroppens möjligheter 
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Jubelhemd, 1997

och otillräcklighet i form av fantasirika förvrängningar, in-
skränkta rörelser och absurda handlingar. 

Klädskulpturer och obekväma lemmar

Markus Schinwald har bland annat en bakgrund inom mode 
och skrädderi. Han har arbetat med dansare och tagit fram 
kläder, attiraljer och koreografier åt dem. I en rad tidiga 
verk befattade han sig med kläder, hur de är som en andra 
hud som vi visar upp oss själva i eller gömmer oss bakom. 
Hans klädskulpturer påtvingar den påtänkte bäraren obe-
kväma kroppshållningar. Verket Jubelhemd (1997) är en 
vit skjorta där ärmarna sytts på upp och ned. Det hindrar 
bäraren från att ha armarna utmed kroppen. Istället måste 
armarna hållas uppsträckta i skyn – en gest som utstrålar 
glädje men likaså kapitulation. Schinwalds skulpturer av 
förvrängda skor är i all sin enkelhet starka markörer för 
hans intresse för kroppens otillräcklighet. Ett par hög-
klackade skor där klackarna tagits bort, Low Heels (1998), 
eller enbart ett par klackar med tillhörande remmar. Ett 
par pumps där vänster sko fått sig en rejäl böj på mitten, 
eller ett underrede som saknar den del som ska omsluta 
foten. Man behöver inte prova dessa skodon för att känna 
hur obehagliga och delvis omöjliga de är. De är absurda 
och humoristiska föremål som handlar om våra kroppars 
osäkerhet – något som löper som en röd tråd genom Schin-
walds konstnärskap. 
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became abysmal dancers, 
got a paradoxical anatomy 

and a moving charm. 

We are illiterates of perfection.
Following the curve of belief, 

we are only interested in the gesture of bending. 

We are just an outline. 

Scaffolded postures. 
Obscene geometry. 

Frozen irony. 

We are deranged. 

(Speakerröster ur filmen Dictio pii, 2001)

Absurda handlingar och abstrakta ord

Personerna i Schinwalds filmer pratar inte, det finns ingen 
talad dialog dem emellan som för en handling framåt. Istäl-
let är det deras kläder, skodon, proteser och gester som ta-
lar med varandra och till oss. Ändå är filmerna också fyllda 
med ord, poetiska meningsfragment som uttalas av speaker- 
röster och stundvis går in i varandra, hamnar i osynk och 
klingar ut som meditativa toner. De tar oss med på en la-
byrintisk färd av tankar som understryker den obskyra, 
mystiska atmosfären i scener tonsatta med ambientmusik. 
 

We are the perfume of corridors
unfamiliarized with isolated activity.

Traitors of privacy.

We are utopian craftsmen,
skopophil diplomats,

pretty beggars,
not the product of poverty.
We don’t take from anyone.

We are pillared by mild sadness 
and polymorphic history. 

Eternally sceptical, but we believe. 

We are immortal volunteers, 
disband prompted paths of movement, 

extended our bodies, 
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Orient, 2011 (stillbild ur film)
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I Markus Schinwalds Gesamtkunstwerk är inget riktigt be-
ständigt eller tydligt, olika lager och förvrängningar ligger 
på varandra och associationer av de mest skilda slag sveper 
förbi. Just när man tror sig ana sammanhang lämnas man 
i ovisshet på nytt, som när drömmar rör sig fram och till-
baka mellan logik och orimlighet. 

Jag upplever hans konst som en plats där kroppsminnen 
kan triggas, och där även det obehagligt absurda tenderar 
att förföra och underhålla. Den här utställningen är ett  
tillfälle att se på oss själva och varandra med en större  
öppenhet och ödmjukhet. På min fråga vad han önskar 
åstadkomma med sina verk svarade Markus: 

”Jag vill locka in besökarna i något de kan fascineras av, 
och hoppas att de går från utställningen lite mer osäkra 

på vår omvärld.” 

Annabelle, 2014
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Utställningsskiss av Markus Schinwald
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nat sex nya filmer inspelade i konstnärens studio i Wien 
under januari 2015. I utställningen projiceras filmerna på 
specialbyggda väggar där detaljer ur dem återges. I varje 
film ses en person som utför en rad till synes meningslösa 
handlingar och rörelser. De öppnar och stänger dörrar, 
luckor och lådor, klättrar, gömmer och speglar sig och för-
håller sig på högst individuella vis till väggarna och deras 
öppningar. Det blir till en sorts koreografi som utforskar 
kroppens möjligheter och begränsningar. Installationen på 
Magasin III har även skapats som ett ramverk till ett urval 
äldre och nya verk ur Schinwalds konstnärskap: målningar, 
skulpturer, provdockor, objekt av manipulerade kläder och 
skor. 

Under maj 2015 kommer Stage Complex att utvidgas med 
hjälp av en grupp dansare från den Kungliga Baletten. Läs 
mer på sid. 32.

En mekanisk balett och Stage Complex

I den stora salen på övervåningen har de så distinkta pelar-
na i Magasin III:s lokaler helt byggts bort. På ena sidan i en 
smal gång syns en rad öppningar med fördragna röda tea-
terridåer med ett mönster tryckt direkt på tyget (Curtain, 
2006). Det är ett publikhav med gestalter och ansikten från 
ett äldre träsnitt som ligger till grund för motivet. I nischer 
på den motsatta sidan snurrar och rör sig maskinelement 
och skulpturer (Actuator 1–6, 2015). Kugghjul roterar och 
får en skulptur att röra sig uppåt och nedåt. En brödkavel 
gör så att två svängda träbitar kontinuerligt snuddar vid 
varandra. Några av Schinwalds träskulpturer av bords-
ben är fästa på stänger som rör sig runt sin egen axel. De 
hänger och sträcker ut sig likt vältränade, viga dansare  
i sensuella och krävande poser. 

Här blandas modernistisk maskinestetik med klassiska 
mjuka former. Elementen i de olika nischerna har sina in-
dividuella rörelsemönster som tillsammans bildar en egen-
sinnig koreografi – en sorts mekanisk balett, både maski-
nellt och livfullt rytmisk. Konstruerad i separata delar är 
det upp till oss att uppleva föreställningen i den ordning vi 
själva väljer.

Stage Complex (2015) är en installation som Markus Schin-
wald skapat specifikt för utställningen på Magasin III. Den 
är delvis besläktad med en serie tidigare performanceverk 
(Stage Matrix). Den nya installationen består av bland an-
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Stage Complex, 2015 (stillbilder ur video)
Nästa uppslag: Curtain, 2006
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Biografi

Markus Schinwald är född i Salzburg, Österrike 1973. Han 
bor och arbetar i Wien och New York.  
 Under hösten 2014 presenterades Markus Schinwalds 
konst i  omfattande separatutställningar  på  CCA Wattis 
Institute for Contemporary Arts, San Francisco, i samar-
bete med SFMOMA, och på M – Museum Leuven i Belgien.  
2011 representerade Schinwald Österrike på den  54:e  
Venedigbiennalen. De senaste åren har han även haft stora 
separatutställningar på  CAPC  musée d’art contemporain 
de Bordeaux  (2013), Lentos Museum, Linz (2011),  Kunst-
verein Hannover (2011), Kunsthaus Bregenz (2009), Kunst-
halle Budapest (2009) och Migros Museum, Zürich (2008). 
Ett av Schinwalds videoverk visades i Moderna Museet 
Projekt, Stockholm, sommaren 2001. Tio år senare del-
tog han i Bonniers Konsthalls utställning Scenväxlingar 
(2010/2011).
 Schinwald finns representerad med verk i museisam-
lingar såsom Tate Modern, London; Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris; Maison Européenne de la Photogra-
phie, Paris; MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León; Kunsthaus Zürich; Migros Museum für 
Gegenwartskunst, Zürich; MUMOK – Museum Moderner 
Kunst, Wien; Museum der Moderne, Salzburg; Museum 
Belvedere, Wien; Kunsthaus Bregenz; Lentos Kunstmuse-
um, Linz.
 Konstnären är representerad av Galerie Thaddaeus  
Ropac, Paris/Salzburg, och Giò Marconi, Milano.

Verkförteckning

Portal, 2003
2 garderober, båda 180 x 130 x 40 cm

Courtesy konstnären

Pigmentutskrifter, individuella titlar
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, alla 140 x 100 cm

Courtesy konstnären; Thaddaeus Ropac, Paris/Salzburg; Giò Marconi, 
Milano; och privata samlingar. 

Curtain, 2006
Tyg med tryck, varierande dimensioner

Courtesy konstnären

Actuator 1–6, 2015 
Blandteknik, varierande dimensioner

Courtesy konstnären

Dictio pii, 2001 
Film, 35 mm, 16:09 min. loop 

Medverkande: Georgina Mourelatos, Oleg Soulimenko, Manfred Tuma, 
Rose Wittmann, Georg Zillner, Joseph Zöhrer

Courtesy konstnären
Visas under våren 2015

Orient, 2011
Tvåkanalig HD-video,
båda 09:00 min, loop

Medverkande: William Cohn, Pavel El Hamalawi, 
Martha Laschkolnig, Rudi Salomon, Marie Weil

Courtesy Giò Marconi, Milano
Visas under hösten 2015

Stage Complex, 2015
6 videoprojektioner, specialbyggda väggar, speglar, 

skulpturer, målningar, provdockor 
Varierande dimensioner

Medverkande: Virginia Dellenbaugh, Julien Diehn, 
Alix Eynaudi, Jack Hauser, Thomas Kasebacher, Robert Steijn

Courtesy konstnären
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Några av de moderna dansarna har engagerats för att un-
der våren 2015 arbeta tillsammans med Markus Schinwald. 
Konstnären har skapat en omfattande ny installation, Stage 
Complex (sid 24), som fyller hela nedre plan på Magasin III. 
Verket är konstruerat för att under utställningen utvidgas 
med en fortsättning framarbetad speciellt för och tillsam-
mans med dansare ur Kungliga Baletten. Utifrån Schin-
walds instruktioner utförs en koreografi som relaterar till 
installationens fysiska möjligheter, där dansarna på olika 
vis hanterar och bemästrar dess konstruktion och innehåll. 
I Schinwalds konstnärskap finns en stark närvaro av dans 
och ett fysiskt utforskande av vår byggda miljö, vilket gett 
en av ingångarna till detta samarbete. Här tillåts två konst-
former gå utanför sina invanda ramar och mötas i en ny 
kontext utifrån unika premisser. 

För mer information: www.magasin3.com

21–23 maj 2015
Markus Schinwald och Kungliga Baletten

Vi är mycket glada över att kunna presentera ett unikt sam-
arbete tillsammans med Kungliga Baletten. Det äger rum 
under maj på Magasin III som en del av Markus Schinwalds 
utställning.

Kungliga Baletten etablerades 1773 och är ett av världens 
äldsta danskompanier. Under balettchef Johannes Öhmans 
ledning har kompaniet breddats med några av dagens främ-
sta moderna dansare. Kungliga Baletten kännetecknas idag 
av en stark repertoar av klassisk balett och modern spets, 
vilket har skapat stor konstnärlig framgång och efterfrågan 
internationellt. Samarbetet med Magasin III är ytterligare 
ett steg i Öhmans önskemål att utforska möjligheterna för 
konstnärliga processer.
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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, 2014
Foto: Pål Allan

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 pensionärer), gäller 1 år fr.o.m. den månad du blir  
medlem 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. 
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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 av våra unika klubbevenemang, 
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


