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Kära besökare,
Ge Er tid att gå runt i utställningen, läs detta häfte, eller 
varför inte boken som publicerats i samband med utställ-
ningen och som innehåller ett intervjusamtal med Gunnel 
Wåhlstrand samt en enastående text av en annan kreatör, 
den legendariske författaren och dramatikern Lars Norén.
 Jag skriver i boken – ”… jag trodde inte att det var  
möjligt att göra så med rörliga bilder. När det kommer till 
foto eller alla sorters konstbilder har jag sedan jag var barn 
praktiserat metoden att låta min blick söka sig till det ’ovä-
sentliga’, det som inte nödvändigtvis är avsett att hamna 
på bilden eller i målningen; bakgrunden, eller i alla fall det 
som inte medvetet är i fokus. På det viset har en bildvärld 
som inte är ögonblickligen tillgänglig visat sig innehålla 
oanade möjligheter till vidare tittande och funderande – en 
(bild)värld som aldrig tar slut.
 Skulle dessa tankar kunna vara en av nycklarna till 
Gunnel Wåhlstrands häpnadsväckande förmåga att ge oss 
mer än vad bilden innehåller? Att det inte handlar om för-
skjutningar i skalor, eller ens ytterst val av motiv, utan att 
Gunnels visuella språk accentuerar det som inte är i fokus 
i våra liv. Det som kräver en extra ansträngning, en under-
fundig medvetenhet om vår existens.”
 Tack, Bronwyn Griffith, co-curator till utställningen, 
samt ett extra stort tack till Gunnel, för att du delar ditt 
sätt att se världen med oss.
 

Hjärtligt välkomna.
David Neuman, Museichef
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Gunnel Wåhlstrand

Under snart femton år har den svenska konstnären Gun-
nel Wåhlstrand skapat en extraordinär serie av storskaliga 
tuschlaveringar. Verken föreställer monumentala land-
skap, övertygande porträtt och fridfulla interiörer med 
fängslande kompositioner som lockar betraktaren att ta en 
närmare titt för att bättre förstå motivet och tekniken. Nu 
visas hennes hittills största separatutställning vilket ger 
besökarna en chans att få ta del av verk från hela hennes 
karriär. För att förstå hennes arbetsprocess behövs en in-
blick i hur denna exceptionella teknik av tuschlaveringar 
har utvecklats.
 2003 överväldigade Gunnel Wåhlstrand Stockholms 
konstscen med sin examensutställning på Kungliga Konst-
högskolan i Stockholm. Utställningen bestod av en serie 
sex stora tuschlaveringar. Hon hade ägnat de två föregåen-
de åren enbart åt dessa verk. Effekten var följdriktig, inte 
bara för att hon ställde ut en ny serie verk, utan också tack 
vare de valda motivens starkt personliga karaktär. Det gav 
en första glimt av hennes visuella strävan att bättre förstå 
och på något sätt komma närmare en far som hon aldrig 
hade känt.
 Den enda förbindelse som Wåhlstrand hade till sin far 
under uppväxten var en låda med familjefotografier. Han 
tog sitt liv när hon endast var ett år gammal, och för att 
fylla tystnaden som omgav hans liv och försvinnande bör-
jade Wåhlstrand använda dessa fotografier som utgångs-
punkt för sitt konstnärskap. I den första serien av arbeten 
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återvände hon gång på gång till fotografier av fadern i olika 
faser av hans liv. Genom att granska bevisen för hans ex-
istens försökte hon förena det lilla som hon hade fått veta 
med allt som hon hade föreställt sig. Fortfarande talar hon 
om hur motivet på något märkligt sätt är medvetet om sitt 
eget öde i fotografiet, och hur det förflutna och nuet sam-
existerar. Genom att transkribera bilden utvidgar Wåhl-
strand förbindelselänken mellan det förflutna och nuet.
 Wåhlstrand förstorar fotografiet, studerar varje detalj 
och använder sin fantasi för att fullborda all information 
som saknas eller skyms. Tuschlaveringarna appliceras i 
successiva skikt som gradvis fyller det vita pappret genom 
en process som konstnären liknar vid att långsamt fram-
kalla ett fotografi. 
 Det är viktigt för Wåhlstrand att tekniken liknar det 
ursprungliga motivet; det är därför hon använder en be-
gränsad palett och tuschet som redskap. Materialet är helt 
oförsonligt och eventuella misstag är oåterkalleliga, precis 
som ett fotografi fångar ett oåterkalleligt ögonblick. Även 
om hennes verk är mycket exakta har de inget av fotorea-
lismens strikthet. I stället utstrålar de transparenta lave-
ringarna ett skiftande flöde och de tycks lösas upp när de 
betraktas på nära håll. Att stanna upp och ägna tid till att 
verkligen betrakta dessa verk är mycket givande. 
 Den tid och omsorg som Wåhlstrand ägnar varje verk 
krävs av den valda tekniken, men det är också en integre-
rad del av hennes kreativa process. Det är en mödosam och 
tidskrävande, men även effektiv metod för att undersöka 
sin egen historia, som ger henne möjlighet att komma när-
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mare släktingar och platserna där de bor. All den tid som 
hon tillbringar med varje verk tillåter henne att fördjupa 
sig så fullständigt att hon känner att hon själv är i scenen, 
som om motivet på något sätt betraktar hennes framåtskri-
dande och tittar över hennes axel. Den omsorg med vilken 
varje verk är skapat är ett bevis på en djup känsla av ansvar 
gentemot motivet i sig – att på något sätt göra det rättvisa. 
Man kan känna den uppmärksamhet som givits åt kompo-
sitionen och varje enskild detalj. Det finns en inneboende 
kraft i objekt som frambringats med sådan omtanke, det är 
som om energin hos skaparen har överförts till och lagrats 
i det.
 Det kan ta upp till sex månader att slutföra ett verk och 
under den tiden arbetar Wåhlstrand isolerat. Hon omger 
sig med komplexa ljudlandskap medan hon målar och sam-
lar inspiration och energi från musik av bland andra Gustav 
Mahler, Charles Ives och John Cage som hon lyssnar till 
på hög volym. Efter ett upprepat lyssnande avtar musik-
styckets första kaotiska intryck och strukturen visar sig, 
inte helt olikt hur hennes eget verk växer fram. Vid något 
tillfälle, efter månader av intensivt detaljarbete, faller allt 
på plats och Wåhlstrand känner att hon har sett allt som 
finns att se i bilden. Efter en uppslukande produktionspe-
riod är konstverket komplett och först då släpper hon in 
någon i ateljén.
 Att översätta fotografiska ögonblicksbilder för hand till 
en mycket större skala ger både konstnären och betrakta-
ren en förhöjd närvarokänsla – det är nästan som om man 
kan kliva in i bilden. Den krävande tekniken och överdi-
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mensionerade skalan är en nästintill omöjlig kombination 
som prövar gränserna för vad som är tekniskt möjligt, en 
utmaning som Wåhlstrand påtagit sig på grund av det fokus 
som krävs. Hon väljer kontinuerligt alltmer komplexa kom-
positioner och har även börjat introducera färg i sina verk. 
 Under årens lopp har valet av motiv breddats till att 
omfatta hennes mors familj och nyligen även landskap där 
figurerna tas bort helt. Hennes starka drivkraft att utforska 
sitt förflutna gjorde det nödvändigt för henne att utveckla 
en unik teknik. Nu lämnar hon familjealbumen bakom sig 
för att tillämpa sin metod på bilder med en annan personlig 
betydelse. Sandstranden, det nyaste verket i utställningen, 
är det första motivet som har sitt ursprung i ett fotografi 
som konstnären själv har tagit och markerar därmed ett 
spännande steg i en ny riktning för Wåhlstrand.
 Gunnel Wåhlstrands verk ger uttryck åt en latent ladd-
ning som på något sätt överskrider tiden. Vanliga familje-
foton omvandlas till något universellt när de utnyttjar och 
blir del i ett kollektivt minne. Snarare än att bara bli till-
fälligt förförd av den exceptionella tekniken börjar betrak-
taren leta i sina egna minnen och reflektera över sin egen 
familj och historia. 
 Genom att samla ett brett urval av hennes befintliga 
verk kommer denna utställning att tillåta publiken att följa 
hur Wåhlstrands teknik har utvecklats då hon breddat sina 
inspirationskällor. Även om varje verk är individuellt be-
traktar konstnären varje ny målning i förhållande till de 
tidigare. 
 Detta gör möjligheten att samla så många betydelsefulla 

verk inklusive de allra senaste verken särskilt spännande. 
Gamla och nya förbindelser kommer att uppstå, dessa ger 
besökarna möjlighet att gå in i ett rum där alla definitioner 
av tid suddas ut när det förflutna och nuet löper samman. 

Bronwyn Griffith
Intendent (forskning samlingen)/Chefsregistrator
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Vid fönstret, 2003
Tusch på papper
151 x 198 cm
Samling Michael Storåkers

Uppsala, 2003
Tusch på papper 
154,5 x 125,5 cm
Magasin III, Stockholm

Långedrag, 2004
Tusch på papper 
209 x 157 cm
Magasin III, Stockholm

Nyårsdagen, 2004
Tusch på papper 
157 x 209 cm
Privat samling

Instön, 2003
Tusch på papper 
194,5 x 150,5 cm
Magasin III, Stockholm

Sydhälsö, 2003
Tusch på papper 
159 x 227,5 cm
Magasin III, Stockholm
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Institutet, 2005
Tusch på papper 
170 x 131 cm
Moderna Museet, Stockholm 

Looking at Paintings, 2008
Tusch på papper 
105,5 x 101,5 cm
Privat samling

Tore, 2007
Tusch på papper 
123 x 100,5 cm
Privat samling 

Mother Blue, 2008/2009
Tusch på papper 
170 x 125 cm
Privat samling 

White Peacocks, 2007/2009
Tusch på papper 
109 x 160 cm
Privat samling 

Mother Profile, 2009
Tusch på papper
188,5 x 137,5 cm 
Magasin III, Stockholm



14 15

Biblioteket, 2010
Tusch på papper 
131 x 168 cm
Malmö Konstmuseum

Den sista ön, 2012
Tusch på papper 
157 x 218 cm
Magasin III, Stockholm

ID, 2011
Tusch på papper 
121 x 93 cm 
Samling Gullringsbo Egendom

I Stugan, 2012/2013
Tusch på papper
186 x 130 cm 
Privat samling 

Walk, 2011
Tusch på papper 
191 x 143 cm 
Privat samling

Hällkaret, 2012/2013
Tusch på papper 
201 x 137 cm 
Privat samling
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Viken, 2013
Tusch på papper 
157 x 157 cm 
UBS Art Collection 

Lupins, 2015
Tusch på papper 
115,7 x 79,8 cm 
Privat samling

Sluttning, 2014
Tusch på papper 
239,3 x 159,3 cm 
Privat samling 

Sandstranden, 2016
Tusch på papper
156,5 x 142,5 cm
Magasin III, Stockholm

Alla angivna mått är med 
originalram.

Wave, 2015
Tusch på papper 
245 x 160 cm
Privat samling
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”Och jag kan fortfarande älska att 
man går på tå med mörkret, att man 
går med penseln runt det ljusa, man 
är i ljuset. Det är bara det att man 
ska bevara det hela tiden, bevara 
ljuset … bevara ljuset –, och så går 
man runt.” 
   G.W.
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Kom närmare konsten. Gå med i III Art Club!
 Under vårsäsongen 2017 får du som medlem inbjudning-
ar till programkvällar, fri entré till Magasin III, och vårt 
internationella nätverk ger medlemmar i III Art Club fri 
entré till utvalda konstinstitutioner världen över: Palais de 
Tokyo i Paris, Wanås Konst i Skåne, Dia Art Foundation i 
New York och Sandretto Re Rebaudengo i Turin. 
 Från och med hösten 2017 stänger Magasin III sin tradi-
tionella publika verksamhet under två år för att utforska 
alternativa sätt som en institution kan arbeta på i relation 
till sin publik. Under denna tid för reflektion kommer vi 
fortsatt att bjuda in III Art Club-medlemmar till evene-
mang och kommunicera via nyhetsbrevet. Fri entré till 
ovan nämnda internationella konstinstitutioner gäller 
oförändrat. 
 Under våren 2017 kan nya medlemskap i III Art Club 
tecknas eller förnyas för 250 kr (200 kr för studerande 
och pensionärer) och gäller då till den 31 december 2019. 
Du tecknar eller förnyar medlemskap i entrékassan på  
Magasin III under våra öppettider. När du löser ett med-
lemskap i III Art Club under våren 2017 ingår ett vykorts-
paket med sex olika motiv av Gunnel Wåhlstrand. 
 Läs mer om III Art Club, www.magasin3.com/artclub

Ny bok utgiven i samband med utställningen
Dramatikern Lars Norén har specialskrivit en text utifrån 
Wåhlstrands verk. Boken innehåller även ett förord av  
David Neuman och ett samtal mellan Gunnel Wåhlstrand 
och Bronwyn Griffith.

Publicerad av Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art i samar-
bete med förlaget Art & Theory, 2017. 100 sidor, färg. Rikt illustrerad med ett flertal  
bilder. Hårt band.
Språk: Engelska och svenska.
Bokdesign: Stefania Malmsten, Malmsten Hellberg
ISBN: 978-91-88031-44-0
Boken säljs i vår entrékassa under museets öppettider.  480 kr ordinarie pris och 
specialpris för III Art Club-medlemmar är 430 kr.
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Utställningens curatorer: Bronwyn Griffith, David Neuman
Med assistans av: Ellen Klintenberg Gedda, 

Jennifer Lindblad, Therese Kellner

Museichef: David Neuman
Biträdande chef/Chefsintendent: Tessa Praun

Assisterande intendenter: Ellen Klintenberg Gedda, 
Jennifer Lindblad, Therese Kellner

Intendent (forskning samlingen)/Chefsregistrator: Bronwyn Griffith
Intendent program och pedagogik: Sara Källström

Kommunikationsansvarig: Lisa Boström
Administrativ chef: Tove Schalin
Administratör: Erika Magnusson

Chefstekniker: Christopher Garney (utställningar), 
Thomas Nordin (samlingen)

Tekniker: Joakim Enoksen, Peter Wiklund
Tekniska assistenter: Rikard Fåhraeus, 

Sebastian Nordbeck, Max Olofsson
Praktikanter: Hedvig Furuhagen, Maja Hjort, Natalie Avigdor

Grafisk form: Sandra Praun
Texter: David Neuman, Bronwyn Griffith

© 2017 Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Översättningar: Suzanne Martin Cheadle, Hedvig Furuhagen

Bilder © Konstnären.  Får ej reproduceras utan tillstånd. 
Reproduktionsfoto: Per-Erik Adamsson, 

Jean-Baptiste Béranger, Bo Jemseby, Björn Larsson
Omslag: Långedrag, 2004 (detalj). Foto: Björn Larsson

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm, 2017

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

Familjen Robert Weils stiftelse, som är en allmännyttig stiftelse, 
har som ett av sina främsta syften att främja bildkonsten.

Ett särskilt tack till Moderna Museet, Malmö Konstmuseum 
och alla privata långivare för deras generositet.
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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, 
Wanås Konst i Skåne, Dia Art Foundation i New York och Sandretto 

Re Rebaudengo i Turin och Palais de Tokyo i Paris. 250/200 kr

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


