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Magasin 3 öppnar en utställning med konstruerade situationer av den mycket 
uppmärksammade konstnären Tino Sehgal. På Venedigbiennalen har han visat ett 
verk där utställningsvakterna plötsligt börjar dansa och sjunga runt besökaren. I New 
York hade han nyligen en kritikerrosad utställning där en grupp människor inbegriper 
besökarna i diskussioner kring marknadsekonomi. I Berlin visade han på senaste 
biennialen ett par som långsamt rör sig på golvet, omfamnade i en passionerad kyss. 
 
“Tino Sehgals utställning liknar inget som tidigare visats i Sverige. Den erbjuder en 
helt ny typ av upplevelse som jag hoppas många kommer att ta del av” säger 
utställningens curator Richard Julin. 
 
PRESSVISNING 5/3 
På grund av utställningens speciella natur inbjuder vi under pressdagen den 5 mars till 
individuella möten med konstnären och utställningen. Boka en tid för möte med Tino 
Sehgal mellan kl 12 och 17 den dagen genom att kontakta koordinator Tove Schalin 
på Magasin 3: schalin@magasin3.com, Tel: 08-545 680 44, Mob: 070-270 86 35 
Vänligen notera att pressvisningen endast sker via förbokning. 
 
Det finns inga objekt i Tino Sehgals utställning på Magasin 3. Som besökare möter 
man olika människor i utställningssalarna och på andra platser i konsthallen. De har 
blivit instruerade av Sehgal, tolkar det han sagt till dem och utför speciella rörelser 
eller säger vissa saker. Konsten är de konstruerade situationer som uppstår mellan 
besökare och tolkare. 
 
Sehgal har en bakgrund i politisk ekonomi och dans. Båda dessa områden har haft 
starkt inflytande på hans konstnärskap.Hans utgångspunkt som konstnär är att 
människan förbrukar jordens resurser i en takt som inte är nödvändig för överlevnad. 
Värdeskapandet i Tino Sehgals konst är inte kopplat till en ekonomi som bygger på 



fossila resurser. Inget materiellt tillverkas, inget får dokumenteras. Hans konst existerar 
i det upplevda nuet och som berättelser. Han gör en poäng av att det inte är 
performance, som historiskt sett varit en reaktion mot marknaden. Sehgal skapar 
specifika situationer som strävar efter en egen plats bland de medier vi vanligtvis 
förknippar konst med. Dessa immateriella verk utmanar den traditionella 
museikontexten samtidigt som de gör en poäng av att verka mitt i den. 
 
På Magasin 3 visas verken ”This is new”(2003), ”Instead of allowing some things to 
rise up to your face, dancing bruce and dan and other things” (2000) och ”This 
objective of that object” (2004). 
 
ARTIST TALK: 
Ett samtal mellan Tino Sehgal och chefsintendent Richard Julin 6/3 kl 19.00. 
 
OM KONSTNÄREN: 
Tino Sehgal föddes i London 1976. Han bor i Berlin. Sehgal har haft 
separatuställningar på Walker Art Center (2008); Marian Goodman Gallery (2007); 
Institute of Contemporary Arts, London (2007); Stedelijk Museum, Amsterdam (2006); 
Kunsthaus Bregenz (2006); Art Gallery of Ontario, Toronto (2006); Hamburger 
Kunstverein, Tyskland (2006); Fundação de Serralves, Porto, Portugal (2004); Musée 
des Beaux-arts de Nantes, Frankrike (2004); och Van Abbemuseum, Eindhoven, 
Holland (2004). Han har varit del av Lyonbiennialen, Frankrike (2007); the Tate 
Triennial, Tate Britain, London (2006); the Moscow Biennale of Contemporary Art 
(2005); Venedigbiennalen/Utopia Station (2003); samt Manifesta, Frankfurt, 
Tyskland (2002). Han representerade Tyskland på Venedigbiennalen 2005. 2007 var 
han nominerad till Preis der Nationalgalerie für junge Kunst, Berlin. 2006 var han 
nominerad till the Hugo Boss Prize at the Guggenheim Museum, New York. Han fick 
the Baloise Art Prize på Art Basel, Schweiz 2004 samt Kunstpreis der Böttcherstrasse i 
Bremen, Tyskland 2003. 
 
TINO SEHGAL I MEDIA: 
https://www.timeout.com/newyork/articles/art/25287/tino-sehgal-this-situation 
http://www.nytimes.com/2007/11/25/arts/design/25midg.html?_r=2&oref=slogin&
oref=slogin 
http://www.thefreelibrary.com/Tino+Sehgal+an+interview-a0132554960 
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