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PRESSVISNING
Tisdag 29 september kl 12 med konstnären närvarande.
Vi bjuder på ett urval av caféets sortiment.
OSA senast 28 september till schalin@magasin3.com

Med start den 2 oktober visar Magasin 3 en utställning med Tal R. Han är Danmarks just nu mest internationellt uppmärksammade 
konstnär. Han beskriver sin konst som “Kolbojnik”, det hebreiska ordet för matrester:

”Jag har konstant en gryta kokande och jag kastar hela tiden i nytt material i den”.

Hans konst är färggrann och har ett medvetet naivt, abstrakt formspråk. Tal R är kanske mest känd som målare men arbetar i en 
mängd medier: skulptur, teckning, tryck, installationer, video och textil. För närvarande utvecklar han också det experimentella 
klädmärket MoonSpoon Saloon.

Utställningens curator Richard Julin berättar:

”Tal R:s konst blir i utställningsform en upptäcktsfärd i ett universum som med ett direkt uttryck firar lekfullhet, spontanitet, 
skapande och kreativitet. På Magasin 3 visar vi en unik rumslig gestaltning med nya målningar, skulpturer och en stor 
mängd andra objekt. Kort sagt ett försök att visa hela Tal R:s konstnärskap som det ter sig precis just nu.”

Tal R föddes 1967 i Israel och är uppväxt i Danmark. Han bor och har sin ateljé i Köpenhamn. Hans senaste soloutställningar 
är: Bonnefanten Museum, Holland (2008), Camden Arts Centre, London (2008), Louisiana Museum for Moderne Kunst, 
Danmark (2007). Han har en gästprofessur på Kunstakademie Düsseldorf som han ofta ”byter” med professorskollegor på 
andra konstutbildningar.

För mer information kontakta koordinator Tove Schalin: schalin@magasin3.com, 08-545 680 44, 070-270 86 35. 
Pressbilder finns att ladda ned från hemsidan. Logga in med USER: current PASS: new.
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Bilder: Tal R, Ovaria, 2008; Beach Teenager, 2009; Owl, 2009. Foto: Jochen Littkemann; Porträttfoto av konstnären. Foto: Territorium. 
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