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Under 2016 visar Magasin III en omfattande separatutställning med konstnären och 
kompositören Christine Ödlund som skapar unika möten mellan konst och vetenskap. 
Utställningen Aether & Einstein presenterar flera nya serier teckningar, målningar, 
videofilmer och ljudverk samt storskaliga platsspecifika installationer med levande växter. 
 
Utställningen förvandlar Magasin III till ett slags laboratorium där konstnären utforskar 
bland annat kommunikation mellan människor och växter. Som besökare i denna magiska, 
unika värld får man möjlighet att utforska och upptäcka samverkan mellan sinnen. 
 
Richard Julin, utställningens curator: 
Christine Ödlunds konst har trollbundit mig i många år. I vår utställning presenterar vi 
hela hennes fascinerande bredd – allt från installationer med vivarier, animationer av 
växters dans och ljudverk för luftrötter till blyinfattade glas och målade partiturer. 
Metafysik och vetenskap möts i hennes säregna, helt unika värld. 
 
Naven i utställningen är installationerna Xylem Floem (2016) och Astral Flight Adapter 
(2016) som båda är producerade för utställningen. Xylem Floem består av en grupp vivarier 
med ormbunkar och andra växter. Man kan som besökare ta sig in i en slags grotta där 
ljudexperiment sker med växternas rötter. Signaler från dessa experiment överförs till den 
nya, storslagna installationen Astral Flight Adapter i form av ljud och rörlig bild. 
 
Sin inspiration hämtar Christine Ödlund bland annat från det neurologiska tillståndet 
synestesi och den filosofiska läran teosofi som fick stor spridning under det sena 1800-
talet. Utöver de nya installationerna har Christine Ödlund skapat en mängd nya verk där 
hon målat med plantpigment, skapat time-lapsefilmer med både växter och metaller samt 
gjort ett flertal nya ljudverk. Utställningen badar i ljus som färgas i de blyinfattade 
fönsterglasen som är byggda i traditionell teknik från medeltiden.  
 
Det gamla möter det nya i den här utställningen som är ett samtida allkonstverk. 
 



Om Christine Ödlund 
 

Christine Ödlund är född i Hägersten, Sverige 1963. Hon bor och arbetar i Stockholm. 
Ödlund studerade komposition på Elektronmusikstudion EMS Stockholm efter att först ha 
studerat på fotografilinjen på Konstfack 1992–1995 och videokonst vid Kungl. 
Konsthögskolan i Stockholm 1995–1996. Ödlund har medverkat på musik- och 
filmfestivaler i Sverige och internationellt. Hennes verk har visats på bl.a. Trondheim 
kunstmuseum (2014); den 8:e Momentum Nordic Biennal of Contemporary Art, Moss, 
Norge (2015), Marrakech Biennale (2014), Stedelijk Museum, Amsterdam (2013), Lunds 
konsthall (2013), MOT – Museum of Contemporary Art Tokyo (2012) och 
Modernautställningen på Moderna Museet (2010). 2011 nominerades Ödlund till DN:s 
Kulturpris. 

Program, publikation och album 
 
På fredag 26 februari kl 17-19 gör Christine Ödlund ett samtal och en konsert på Dome of 
Visions (Valhallavägen 79, Stockholm). För mer information se domeofvisions.se 
 
I samband med utställningen gör Magasin III en folder med texter kring utställningen samt 
de olika konstverken som delas ut gratis till besökare och finns att ladda ner som PDF på 
magasin3.com (från 3 februari 2016). 
 
En rikt illustrerad bok ges ut hösten 2016. Till hösten ger Christine Ödlund även ut sin 
andra skiva. Konstnärens första fullängdskiva Phenomena gavs ut på iDEAL Recordings 
2008 och finns att lyssna på på Spotify. 

 
Vårsäsongen på Magasin III 

 
Like A Prayer visas 6 februari – 5 juni. The Nature of Particles, med Jake & Dinos Chapman 
och Francisco Goya, visas 26 februari – 5 juni. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jennifer Lindblad, kommunikationsansvarig  

Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art 
lindblad@magasin3.com 

Tel 08-545 680 58, Mob 072-549-0547 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Christine Ödlund, Aspects of Plant and Man, 2016 (detalj). Courtesy konstnären. Christine Ödlund, Världarnas Krig, 2013. Samling Magasin III.  
Christine Ödlund, Cryptogami II, 2016 (detalj). Still från film. Courtesy konstnären. 


