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Katharina Grosse på Nybroplan

Del av wizz eyelashes 18–21 september

Utställningen wizz eyelashes är en lek med både konsthistorien och Magasin III:s egen utställningshistoria. 
Verk av de konceptuella minimalisterna Sol LeWitt och Walter De Maria har installerats i närgångna möten 
med Katharina Grosses expressiva och abstrakta måleri. Alla tre konstnärer har tidigare haft soloutställ-
ningar hos oss och deras verk möts nu för första gången, i en del fall även rent fysiskt.

1968 ställde Sol LeWitt ut sin första väggteckning och introducerade ett förhållningssätt som kom att för-
ändra vårt sätt att förstå konsten idag. På Magasin III uppfördes år 2009 sju av hans väggteckningar i 
samma rum som vi skapat utställningen wizz eyelashes. För första gången visar vi nu en väggteckning av Sol 
LeWitt ur vår samling – ett verk som fem personer tecknat under fem veckors tid sommaren 2014. I utställ-
ningen ingår även två skulpturer av Sol LeWitt ur samlingen. Walter De Maria var den första konstnären 
att ha en soloutställning på Magasin III, år 1988. Tjugosex år senare visar vi nu hans installation Large Rod 
Series: Circle / Rectangle 13 på samma plats i rummet som då.

För tio år sedan målade Katharina Grosse direkt på Magasin III:s väggar, tak och golv och omvandlade  
utställningsrummet till en målning att gå in och röra sig runt i. Två av målningarna på duk som ingick i hen-
nes utställning 2004 visar vi nu igen. Utifrån bilder av en del av den stora platsspecifika målningen som då 
gjordes direkt på våra väggar och golv har hon skapat en helt ny installation med tryckta tyger som hänger 
på platsen för originalet, dolt under många års lager av väggfärg. Det känns spännande att vi tillsammans 
med Katharina valt att låta hennes nya verk delvis utgöra en slags fond åt Walter De Marias verk.

Vi är extra glada för att Katharina Grosse även har skapat en utomhusinstallation till utställningen, en  
målning i form av sex enorma sfärer. Verket är skapat för att upplevas på Nybroplan i Stockholm (18–21 sep 
2014) och därefter i Frihamnen (med start 25 sep 2014). 



Vi förändras 

“Vi är nu Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art. Det är dags för ett nytt namn, som  
bättre speglar vår verksamhet. Allt eftersom vår samling har vuxit i sitt omfång och betydelse har det blivit 
tydligare för oss att en väsentlig del av vår verksamhet bör vara att skapa relevanta återblickar i rela-
tion till vår historia, samt koppla dessa till ett utforskande av var bildkonsten befinner sig just nu. Inget kan 
bättre illustrera denna förändring än höstens utställning wizz eyelashes.”
 

David Neuman, Museichef

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Boström, kommunikationsansvarig

bostrom@magasin3.com
mob 070-772 87 22
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