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You're walking. And you don't always realize it, 
but you're always falling.
With each step, you fall forward slightly.
And then catch yourself from falling. 
Over and over, you're falling. 
And then catching yourself from falling. 
And this is how you can be walking and falling 
at the same time.                                           
Laurie Anderson, ”Walking & Falling” från skivan Big Science, 1982
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With each step, you fall forward slightly. And then catch yourself from falling. 
I Laurie Andersons citat är det vardagliga det viktigaste. Hennes iakttagelse om gående, om hur vi omed-
vetet i varje steg faller, är utställningens utgångspunkt. Både som en observation och en metafor för livet.
Även balanssinnet, förutsättningen för att kunna gå, är centralt i utställningen. 

”Magasin 3:s curatorer Elisabeth Millqvist och Tessa Praun har gemensamt närmat sig konstnärsutryck som
spänner från sent 1960-tal fram till idag. De möjliggör för betraktaren att uppleva vår samtid från ett annor-
lunda och visuellt starkt perspektiv", beskriver konsthallschefen David Neuman.

Verken fungerar som poetiska, kontemplativa och surrealistiska associationer. Rebecca Horn fascinerades
av en kvinnas sätt att gå och gjorde en enhörning-kostym till henne. Under tidigt 70-tal arbetade Horn 
med kostymer som förlängde axlar, fingrar eller huvud och framhävde kroppens rörelser. I Walking 9 – 5
Amsterdam (2001) bytte Danica Phelps ut ”working” mot ”walking”. Hon gick varje dag under en månad
mellan kl. 9.00 och 17.00, en genomsnittlig arbetsdag. Bruce Nauman har undersökt gåendet i ett antal
performance-verk: han har stampat takten i sin studio, gått överdrivet och gått i olika mönster. 

Vangelis Vlahos och Sigalit Landau utmanar balanssinnet. I Vlahos videoverk Untitled Knight 1 (1997) åker
en riddare i skinande rustning runt på rullskridskor i en gymnastiksal medan Landau balanserar ståendes på
en vattenmelon i Döda Havet.

Konstnärerna är alla representerade i Magasin 3:s samling. Flertalet av verken är dock inlånade för
Walking & Falling. 

För ytterligare upplysningar om utställningen samt pressbilder kontakta: Sannah Söderman på Magasin 3
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