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Kära besökare, hjärtligt välkomna till en utställning med 
verk från vår samling kopplade till en grupp enastående vo-
tivgåvor från Medelhavsmuseets samlingar.
 Jag önskar utveckla en tanke som utställningens cura-
torer, Tessa Praun och Richard Julin, nämner i sin katalog-
text – den omständighet, som man något förenklat skulle 
kunna uttrycka på följande vis: är allt runtomkring oss bara 
”elände”? Är vår värld endast fylld av orättvisor och krig? 
Är alla ”stora nyheter” endast tragiska och har det sedan 
tidernas begynnelse alltid varit så? Är den enda skillna-
den mot förr att vi idag tar del av komplexiteten i vår värld 
genom ett hypersnabbt nyhetsflöde som låter oss besöka 
orosplatser världen över på mikrosekunder? Har känslan 
av ”overload” fullkomligt tagit över?
 I denna värld av en uppenbar pågående destruktion 
finns det parallellt en otrolig skönhet. I teman som omfam-
nas av Like A Prayer existerar det både en brutalitet, bräck-
lighet, dissonans och samtidigt harmoni, underfundighet 
och som nämnts tidigare – skönhet. Det inger mig ett stort 
mått av förtröstan, att dessa motsägelsefulla uttryck kan 
agera tillsammans i en briljant sammansatt utställning. Det 
är något som bara riktigt bra bildkonst kan åstadkomma – 
jag hoppas att ni håller med mig.
 Ett genuint stort tack till Medelhavsmuseet, utställ-
ningens curatorer, alla medarbetare på Magasin III samt 
slutligen inte minst till alla fantastiska konstnärer som  
bidragit med sina exceptionella kunskaper och visioner.

David Neuman, museichef
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f.Kr.), som är lånade ur Medelhavsmuseets samlingar, har 
former av olika mänskliga kroppsdelar. De antika objekten 
kom till under etruskernas tid som tack för eller i hopp 
om botande från sjukdom eller annan åkomma. Med sin  
helande intention blir dessa objekt en påminnelse om att vi 
människor i stunder av oro söker tröst för att upprätthålla 
hoppet. Vi vill med utställningen ge en poetisk bild av kris-
tillstånd där objekten – såväl antika som samtida – kan ses 
som en sorts bön. 
 Ett stort tack till Christian Mühlenbock, t.f. museichef 
Medelhavsmuseet, för hans entusiastiska mottagande av 
vår idé till den här utställningen och för den text han har 
skrivit om etruskerna och deras tradition kring votivgåvor.

Richard Julin och Tessa Praun,
utställningens curatorer

Like A Prayer

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd 
i världen präglat av ofattbart våld, oro och sjukdomar. På 
olika vis försöker vi hantera och bearbeta sådan informa-
tion. De människor som är direkt och personligen påverka-
de tvingas ändra sina liv för att överleva och handskas med 
sin situation. En mänsklig reaktion verkar vara att ihärdigt 
hoppas på bättring och däri finna tröst. 
 Skulpturer i varierande material som glas, plast, brons, 
trä, keramik, vax, terrakotta och marmor som antyder  
eller visar olika kroppsdelar. Avgjutningar av växtlighet  
eller organiska former som tycks sprungna ur naturen. En 
serie om 83 etsningar med barbariska våldsscener som 
känns alltför aktuella idag. Utställningen Like A Prayer 
presenterar verk av svenska och internationella konst-
närer ur Magasin III:s samling tillsammans med ett urval 
etruskiska votivgåvor ur Medelhavsmuseets samlingar. 
 Verken som visas upplever vi som både sköra och  
aggressiva utforskningar av högst personliga eller kollek-
tiva erfarenheter och minnen. Vi är väl medvetna om att 
vart och ett av dessa verk har skapats i en kontext som kan 
vara en helt annan än utställningens tematik. Men vår egen 
oro för omvärlden har fått färga vår blick när vi har valt ut 
verk ur Magasin III:s samling. I vissa fall ser vi verken som 
direkta bearbetningar av livssituationer. Andra verk väljer 
vi i det här sammanhanget att tolka som abstrakta känslo-
uttryck i fysisk form inför skeenden i världen. 
 De 25 etruskiska votivgåvorna i terrakotta (ca 200 
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Etruskiska terrakottavotiver 
från Tessennano (Vulci)

Avbildningar av människor, ofta tillverkade i sten eller 
lera, är ett av de mest framträdande motiven i Medelhavs-
museets samlingar. Ofta framställs gudar, gudinnor, kej-
sare och faraoner som idealiserade porträtt, som individer 
med gudomlig makt. Mer sällan finner vi avbildningar av 
vanliga människor. Och kanske är det därför som terrakot-
taframställningarna från Tessennano är så fascinerande. 
Här finner vi inte enbart porträtt på kvinnan och man-
nen på gatan, utan också på deras lemmar och inre organ.  
Ibland representeras individen av en enda kroppsdel, av ett 
könsorgan, en hand, en fot eller ibland av ett bröst eller en 
mage. I undantagsfall framställs även lungor, livmödrar och 
i ett fall, ett hjärta. Att enstaka kroppsdelar är individuellt 
utformade utgör utan tvekan en del av samlingens unika 
fascination, åtminstone för oss som moderna betraktare. 
För etruskerna, den antika folkgrupp som skapade dessa 
föremål, hade samlingen troligen en djupare innebörd. 
 Eftersom de flesta samlingar av etruskisk votivterra- 
kotta är funna omkring eller i nära anslutning till en helge-
dom vet vi att föremålen hade en religiös innebörd. Sanno-
likt placerades de i en helgedom som en gåva till gudarna 
som tackoffer. Vi har olyckligtvis mycket knapphändig  
information om det sammanhang där terrakottavotiverna 

Etruskisk votivgåva (mage), ca 200 f.Kr. Courtesy Medelhavsmuseet, 
Stockholm. Foto: Jean-Baptiste Béranger
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från Tessennano hittades. Men enligt den italienska arkeo-
logiska myndigheten, vilka genomförde de arkeologiska 
undersökningarna, fann man föremålen i nära anslutning 
till vad som antas vara ett etruskiskt tempelområde daterat 
till de tre första århundradena före Kristus. 
 En aspekt som nästan alltid diskuteras i relation till 
terrakottavotiverna från Tessennano är deras betydelse 
ur medicinskt hänseende. Föremålen vittnar osökt om den 
anatomiska kunskapen hos etruskerna och deras läkare, vi 
kan se att de hade en basal medicinsk kunskap eftersom de 
flesta organ är korrekt återgivna. I några fall är det uppen-
bart, framför allt i framställningen av inre organ, att man 
gjort en tolkning som inte alltid är helt korrekt. Därför 
får vi ibland tolka vad votiven föreställer. Men den kanske 
mest centrala aspekten är att föremålen med största san-
nolikhet var betydelsefulla som läkande objekt. Under an-
tiken var det vanligt med så kallade ”healing sanctuaries”, 
helgedomar vars främsta uppgift bestod i att institutionali-
sera kroppsligt, och möjligen andligt, läkande. I Italien var 
liknade helgedomar vanliga i etruskernas kärnområden i 
Etrurien, Kampanien och södra Etrurien. I dessa samman-
hang är det möjligt att terrakottavotiverna offrades som 
förebyggande åtgärd, med en förhoppning om att förbli 
frisk och att få ett lyckligt och fruktbart liv. Ett alternativ 
är också att man offrade föremålen därför att man var sjuk, 
variationen av kroppsdelar kan tyda på det. Logiken är  

Etruskisk votivgåva (livmoder), ca 200 f.Kr. Courtesy Medelhavsmuseet, 
Stockholm. Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Att några av terrakottavotiverna också föreställer unga 
pojkar eller kroppsdelar från unga pojkar kan tyda på att 
helgedomen i Tessennano var en viktig plats för övergångs-
riten från barn/ungdom till man. Övergångsriter garante-
rar i allmänhet en säker och framgångsrik övergång från ett 
stadium i livet till ett annat. Den osedvanligt stora mäng-
den könsorgan markerar sannolikt en högst personlig öns-
kan om att själv bli förälder. 
 Liksom fyndet från Tessennano återfinns ofta etruski-
ska terrakottavotiver i gropar eller placerade i bergsskre-
vor eller liknande naturformationer. Det mesta tyder på att 
detta var sekundära depositioner. Under antiken var det 
vanligt att tempel regelbundet rensades från föremål, vilka 
sedan grävdes ner i nära anslutning till tempelområdet. Det 
tycks därmed som om terrakottavotiverna hade tre livsfa-
ser. Den första fasen då de tillverkades. Den andra fasen 
då de placerades i templet för att slutligen, i den tredje  
fasen, grävas ned för att återbördas till jorden och till  
moder natur. 
 Idag har föremålen fått ett nytt liv. Eller kanske var  
livet enbart satt på paus. Utställningen på Magasin III  
innebär hur som helst att föremålen revitaliseras och får 
en ny betydelse i nära samklang med nya besökare och 
nya föremål. Det mest intressanta med det är att vi där-
med kan lägga till ett nytt kapitel till föremålens spännande  
historia. 

Christian Mühlenbock,
t.f. museichef Medelhavsmuseet

enkel att ta till sig, om man var barnlös offrade man en 
penis eller en livmoder med en förhoppning om att guden 
skulle återgälda gåvan genom att frambringa en graviditet 
och ett barn. Hade man skadat foten offrade man en fot 
med en förhoppning om snar bättring. 
 Föremålen tillverkades, kanske efter instruktioner från 
tempelbesökaren, av lokala hantverkare. En del terrakot-
tafigurer är formpressade medan andra är tillverkade för 
hand. Efter produktion deponerades de inne i templet där 
de placerades på hyllor, en del är försedda med hål och 
hängdes direkt på väggen eller i ett snöre från taket. Några 
kanske placerades direkt på ett altare. På så vis ackumule-
rades stora mängder terrakottavotiver över tid och utgjor-
de, då precis som nu, en överväldigande syn. Mängdverkan 
var utan tvekan en av de avsedda effekterna med votiver-
nas placering eftersom den vittnade om templets betydelse 
som kultplats och om kraften hos guden eller gudarna vilka 
dyrkades där. Massan av föremål var också en manifesta-
tion av tempelsamfundets dåtid, nutid och framtid. Nutid 
eftersom gåvan (till gudarna eller guden) sker här och nu, 
dåtid eftersom gåvan ofelbart blir en del av offertraditionen 
på platsen och framtid eftersom syftet med gåvan också var 
en önskan om att få något beständigt i retur. 
 Vid den arkeologiska utgrävningen vid Tessennano 
fann man också en del bronsföremål. En av bronserna före-
ställer guden Apollon som ofta betraktas som ljusets och  
konsternas gud. En av hans främsta uppgifter var som ora-
kel, men han ansågs också vara jägare, musiker och läkare. 
Han representerar ungdomen och vakade över puberteten. 
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Linus Nordensson Spångberg 
Född 1984 i Malmö, Sverige. Bor och arbetar i Stockholm. 

Linus Nordensson Spångberg studerade filosofi och gjorde 
musik innan han studerade konst. Det var hans intresse för 
elektronisk musik, ljud och elektromagnetism som ledde 
honom till att skapa fysiska objekt. Hans verk förenar den-
na bakgrund med ett intresse för historia genom ett fokus 
på språkets och materialens beständighet och utveckling. 
  Uranium Glass Map (2014) skapades efter att Linus 
Nordensson Spångberg besökt ett planerat slutförvar för 
kärnkraftsavfall. Där förstod han hur radioaktivt uran 
kommer att förseglas 500 meter ner i urberget i minst  
100 000 år. För att man i framtiden ska veta var uranet för-
varas kommer det att produceras kartor på glas som ska 
placeras i olika arkiv runtom i Europa. Nordensson Spång-
berg har inspirerats av denna hisnande tanke på att försöka 
föra vidare så viktig information till ett samhälle så otänk-
bart långt in i framtiden. 
 Uranium Glass Map hänvisar oss inte till något för-
var från vår samtida civilisation. Konstnären är här ”mer 
intresserad av att ange koordinaterna till en imaginär 
plats bortom mänskligheten.”
 De två väggverken utan titel (2014) påminner om en bit 
bergvägg inuti en artificiell tunnel. Den skrovliga ytan har 
färger i olika skikt som om någon kemisk vätska har frätt 
sig in i materialet. Verken kan ses som en påminnelse om 
att inget är beständigt, särskilt inte i människans händer. 
 ”Vad händer när ett språk försvinner? Eller inte minst 

Linus Nordensson Spångberg, Uranium Glass Map, 2014. 
Foto: Linus Nordensson Spångberg
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Jake & Dinos Chapman
Födda 1966 i Cheltenham resp. 1962 i London, Storbritannien. 

Bor och arbetar i London.

De två brittiska bröderna Jake och Dinos Chapman har 
samarbetat som konstnärer sedan tidigt 1990-tal. De skulp-
terar ofta i plast och glasfiber för att skapa våldsscener som 
är groteska och humoristiska. Ett av deras mest omtalade 
verk är Hell (1999), en serie tredimensionella tablåer med 
över 30 000 miniatyrmodeller av gestalter i nazistunifor-
mer, Ronald McDonald, människoskelett och diverse djur. 
Verket illustrerar mänsklig ondska genom att kombinera 
historiska, religiösa och mytologiska referenser.
 I Distasters of War (1999) har bröderna Chapman 
utgått från ett av konsthistoriens mest ansedda verk – 
Francisco Goyas Los Desastres de la Guerra (1810–1820). 
Goyas serie etsningar skildrar de övergrepp som Napole-
ons armé utsatte den spanska befolkningen för, men även 
böndernas övergrepp på soldaterna under invasionen av 
Spanien. Bilderna omskrivs ofta som de första skildring-
arna av krig utan romantisk karaktär. 
 I sina 83 blad har bröderna Chapman gjort tillägg till 
Goyas motiv, som till exempel kaninöron på en person i för-
lagan eller ritat hakkors över ett helt motiv. De har även 
skapat fristående blad som blandar vår tids konflikter med 
surrealistiska infall och inslag av barnslig humor. De har 
även i andra verk utgått från Goyas Los Desastres de la 
Guerra. Bland annat har de gjort tredimensionella tablåer 
av varje blad med hjälp av miniatyrfigurer (Great Deeds 

en civilisation? Hur kommer framtida varelser att betrakta  
vår kultur? Att betrakta den etruskiska kulturen i för-
hållande till våra slutförvar är en skrämmande tanke.” 
Linus Nordensson Spångberg, 30 juni 2015.

Linus Nordensson Spångberg, Untitled, 2014, och Untitled, 2014. 
Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Against the Dead, 1994). Bröderna Chapman har sagt att 
de är intresserade av representation av det som inte går 
att återge och av att försätta betraktaren i ett läge av total 
moralisk panik.  
 Disasters of War visades på Magasin III våren 2007 
som en del av utställningen Jake and Dinos Chapman & 
John Currin.

Jake & Dinos Chapman, Disasters of War, 1999 (detaljer).
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Ulf Rollof
Född 1961 i Karlskrona, Sverige. 

Bor och arbetar i Stockholm och Ventura, CA, USA.

Ulf Rollof har genom sitt konstnärskap ofta arbetat med 
människans fysiska och psykiska sårbarhet. Genom vitt 
skilda material och tekniker skapar han verk som spän-
ner mellan kontraster som dekonstruktion och vitalitet, liv 
och död eller brutalitet och omsorg. Verken utgår från det 
självupplevda och baseras ofta på svåra erfarenheter som 
berör något djupt allmängiltigt mänskligt.
 Några år innan Container skapades 2001 började 
Rollof skärskåda sitt konstnärskap ur nya självbiografiska 
perspektiv och rannsaka varför han kommunicerade på det 
sätt han gjorde. 
 ”Att välja att betrakta sig själv utifrån är naturligtvis 
en smärtsam process för alla som väljer den vägen. I mitt 
fall komplicerades den själsliga smärtan utav en högst på-
taglig fysisk smärta. Idag känner jag väl till vad orsaken 
är och idag medicineras jag för min Parkinsonsjukdom. 
Jag trodde vid denna tid att smärtan skulle avta om jag 
bara jobbade hårdare i terapin. Jag hade en lång väg kvar  
att gå…
 Inom psykologin används termen ’container’ som ett 
samlande namn för den funktion oftast modern har för 
barnet som varandes den person barnet förmedlar sina 
upplevelser till. Jag valde att fysiskt försöka beskriva  
denna term i form utav ett tredimensionellt föremål. Likt 
ett barns behov av att se och kunna röra vid ngt för att 

kunna förstå världen. Jag såg min mor som den skål i  
vilken jag som barn hade lagt alla mina egna upplevelser 
utav min omvärld i.”  Ulf Rollof, 13 juli 2015. 
 Container har tidigare visats på Magasin III i utställ-
ningen Thrice upon a time, 2010. 

Ulf Rollof, Container, 2001. Foto: Jesper Nordström
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Sirous Namazi
Född 1970 i Kerman, Iran. Bor och arbetar i Stockholm.

Den 15 november 1978 plundrades Sirous Namazis familjs 
hem i staden Shiraz i sydvästra Iran under förföljelserna 
av personer med bahai’-tro. Familjens hem förstördes och 
situationen drev familjen till att gömma sig och senare att 
fly till Sverige. Namazi och hans syskon smugglades via  
Pakistan till Lund dit de kom 1986. Deras föräldrar kom till 
Sverige två år senare. 
 Sink (2014) ingår i en serie verk där Namazi återska-
pat objekt från det plundrade hemmet. Till sin hjälp har 
han haft sin familj och deras respektive minnen från tiden 
innan förstörelsen samt en del fotografier som räddats. 
Utöver handfatet som ingår i Like A Prayer finns i serien 
bland annat skulpturer i form av ett kylskåp, persienner, 
en ljuskrona och delar av en trappa i betong. De är fysiska 
fragment från ett familjehem, där de olika medlemmarnas 
minnen har skilt sig åt och Namazi har fått ta beslut om 
hur de får ta ny form som skulpturer. Tittar man nära på 
Sink upptäcker man en subtil, topografisk yta på skulptu-
ren, som i sin tur är resultatet av att Namazi valt att skapa 
verket med en tidig version av 3D-skrivare. 

Sirous Namazi, Sink, 2014. Foto: Carl Henrik Tillberg
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Sigalit Landau
Född 1969 i Jerusalem, Israel. Bor och arbetar i Tel Aviv.

 
Sigalit Landau studerade dans innan hon utbildade sig till 
konstnär. Hennes tidiga verk är videofilmer där hon själv 
utför performancer av olika slag. Kroppen, dess skörhet 
men även uthållighet, står i fokus i videoverk som Barbed 
Hula (2000), där en naken kvinna i slow motion håller 
en rockring gjord av taggtråd i rörelse på sina höfter. Ett  
annat verk där kroppen och dess gränser står i fokus är 
Standing on a Watermelon in the Dead Sea (2005). I video-
verket ser man, under vattnet i det extremt salta Döda  
Havet, hur konstnären balanserar på en vattenmelon. 
  Woman Giving Birth to Herself (2003) är skapat i 
Stockholm under en period då Sigalit Landau hade ateljé-
stipendium på IASPIS (Konstnärsnämndens internationel-
la ateljéprogram).
 Verket är tillverkat i papier-maché  (”tuggat papper”), 
som är en gammal teknik för att framställa objekt på ett 
enkelt och billigt vis. I den här skulpturen har konstnären 
använt sig av bland annat dagstidningar. Närmar man sig 
skulpturen upptäcker man att det finns ett titthål på krop-
pens baksida, genom vilket man kan se in. Landau ställde 
sig en mängd frågor under processen, bland annat funde-
rade hon på idén om att som människa kunna ömsa skinn 
och bli född på nytt.
 Woman Giving Birth to Herself visades på Magasin III 
i utställningen Thrice upon a time, 2010.

Sigalit Landau, Woman Giving Birth to Herself, 2003. Foto: Jesper Nordström
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Mona Hatoum
Född 1952 i Beirut, Libanon (brittisk-palestinsk). 

Bor och arbetar i London och Berlin.

I sina verk förenar Mona Hatoum sitt intresse för estetik 
med ämnen av såväl politisk som social karaktär. Hon föd-
des 1952 av palestinska föräldrar i Beirut, men bosatte sig 
i London 1975 sedan inbördeskriget i Libanon hindrade 
henne att åka hem från en Londonvistelse. Hennes arbeten 
fokuserar på konfliktfyllda teman som våld, förtryck och 
voyeurism, ofta i relation till den mänskliga kroppen.
  Nature morte aux grenades (2006–2007) är ett bord 
fyllt med glasobjekt som drar blicken till sig med lockande 
färger och förföriskt glänsande yta, likt stora karameller. 
Vid en närmare titt upptäcker man att objekten har former 
av olika, äldre sorters handgranater. De första handgra-
naterna som historiskt användes i strid var antikens ”fyr- 
bollar” och keramik- och glaskärl fyllda med ”grekiska 
elden”. Ett improviserat handvapen i glas som liknar en 
handgranat är ”Molotovcocktailen”, som först användes  
i spanska inbördeskriget.
 Gungorna i Balançoires en fer (1999–2000) är installe-
rade så pass tätt att det inte främjar just leken, gungningen. 
Ser man på metallgungornas kanter upptäcker man dess-
utom att de är slipade, likt knivar. 
   ”Först upplever man ett konstverk fysiskt. Jag vill att 
verket ska fungera både på sinnliga och intellektuella  
nivåer. Innebörder, konnotationer och associationer kom-
mer efter den initiala fysiska upplevelsen, när ens fantasi, Mona Hatoum, Balançoires en fer, 1999–2000. Foto: Mattias Givell
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intellekt och psyke sprakar igång på grund av vad man har 
sett.”  Mona Hatoum.
 Nature morte aux grenades visades på utställningen 
Betwixt på Magasin III 2008. Balançoires en fer visades 
under Mona Hatoums separatutställning på Magasin III 
2004.

Mona Hatoum, Nature morte aux grenades, 2006–2007. 
Foto: Jean-Baptiste Béranger

Mona Hatoum, Nature morte aux grenades, installationsvy, Magasin III, 2008. 
Foto: Martin Runeborg
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Lars Nilsson
Född 1956 i Stockholm, Sverige. Bor och arbetar i Stockholm.

”Verket kan se ut som vår föreställning om en typisk ruin 
av en klassisk skulptur, ett fragment av en upprättstående 
man, och så från andra sidan ser det ut som en splatter-
effekt i en zombiefilm snarare än ett traditionellt arbete i 
lera.” Lars Nilsson i samtal med Magasin III, hösten 2014.
 Lars Nilsson skyr inte känsliga ämnen som den manliga 
blicken, sexualitet och känslolivets mörka krafter. I instal-
lationer, målningar, filmer och fotografier sammanför han 
olika referenser och tidsperioder. En målning av den ame-
rikanske konstnären Cy Twombly, science fiction-filmen 
Avatar (2009) eller en historisk text om statsrätt kan vara 
gnistan till ett nytt verk. Sedan tidigt 1990-tal har han bl.a. 
arbetat med den skulpterade kroppen. Avgjutningar av 
hans ansikte eller huvudlösa kropp i kläder som han burit  
själv, har dykt upp i ofta provocerande eller våldsamma  
situationer. 
 Okänd man (2014) är modellerad i lera men har sedan 
gjutits av i kompositmaterial. Ytan är mattlackad för att 
efterlikna just lera. Som svar på vår fråga hur han ser på 
verket i relation till utställningens tematik skickade Lars 
oss citatet: ”Under sagotiden, efter översvämningarna och 
syndafloderna, steg beväpnade människor som förintade 
varandra upp ur jorden.” *

* Charles-Louis de Secondat Montesquieu, De l’Esprit des lois (sv. titel: Om lagarnas 
anda; bok XXIII, kap. XXIII), först publicerad 1748.

Lars Nilsson, Okänd man, 2014. Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Louise Bourgeois 
Född 1911 i Paris, Frankrike. 

Bodde och arbetade i New York till sin bortgång 2010.

Louise Bourgeois konstnärskap växte ur ett behov av att 
bearbeta sina personliga minnen och rädslor och ge dessa 
fysisk form. Hon såg konsten som en garant för mental 
hälsa. Det var inte en förhoppning om att kunna ändra på 
rådande ordning eller känslor som drev henne. Skapande-
processen var ett sätt att hålla dem i schack och förlikas 
med livets och kroppens motgångar. 
 Den mänskliga kroppen var ständigt närvarande i  
Bourgeois konstnärskap och var ofta behandlad som olika 
separata delar. Hon ansåg att olika kroppsdelar hade olika 
minnen och hennes rädsla för det förflutna var kopplade 
till funktioner i kroppen. 
 Det fysiska arbetet med sina verk beskrev hon som 
en sorts exorcism eller ett slagsmål och valet av material  
baserades på dess motståndskraft. Bakom arbetet med 
marmorn ligger därför en särskild kraftansamling, vilket 
kan vara svårt att tro när man ser benens fridfulla och gra-
ciösa pose i verket Jambes Enlacées (1990). Benen är posi-
tionerade på ett sätt som ter sig fysiskt omöjligt. Som om 
de vore frånkopplade sin kropp.
 ”Vridning är en aggressiv handling. Att vrida till en 
form har alltid betytt oerhört mycket för mig – tvättandet 
och urvridandet av gobelängerna i min barndom; vrida 
nacken av någon du inte tycker om; hysterins uppskruvan-
de stegring. I verket Jambes Enlacées är vridningen subtil. 

Jag är intresserad av hur människor vrider varandra till 
kringlor.” Louise Bourgeois, 27 juni 2002, textbidrag till 
utställningen Extensions på Magasin III 2002–2003, då 
Jambes Enlacées visades. 

Louise Bourgeois, Jambes Enclacées, 1990 (detalj). Foto: Anna Kleberg
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Peter Schuyff
Född 1958 i Baarn, Nederländerna. 

Bor och arbetar i Amsterdam.

Under 1980-talet etablerade sig Peter Schyff främst genom 
sitt måleri på konstscenen i New York. Under en svår livs-
period reste han till Nya Guinea och gav sig ut på en vand-
ring med endast ett ombyte och en fickkniv som packning. 
I djungelnätternas mörker sysselsatte han sig med att tälja. 
Nästintill sovande höll han sin fickkniv stilla och snurrade 
på en pinne i olika vinklar. På så vis skapades mönster som 
han kom att se som algoritmer eller formler. 
 Tillbaka i New York flyttade Schuyff ut från Chelsea 
Hotel där han bott i 16 år och gjorde sig av med en stor 
del av sina ägodelar. Utan framtidsplaner började han tälja 
pennor, på samma sätt som han gjort med pinnar på sina 
vandringar. Täljandet blev en sorts tillfällig livsuppgift. 
Han föreställde sig att i ett postapokalyptiskt scenario 
kunde han åtminstone tälja och kanske kunde pennorna 
fungera som en valuta – en tilltro till att det som skapats 
av hans hand på något sätt kunde förvalta hans öde. Skulp-
terandet är för Schuyff en meditation som han ägnar sig åt 
när han behöver ta en paus från måleriet. 
 Eight small totems (2006) har skapats från stockar som 
konstnären hittade på en strand utanför Vancouver. När 
Schuyff flyttade dit 2003 började han arbeta med stockar 
istället för pinnar eller pennor. Inte längre i mörker men i 
samma meditativa tillstånd och med liknande teknik tar de 
form likt totempålar. Skulpturerna formas utifrån en stark 

närvaro i nuet, samtidigt som de är frånkopplade omvärl-
dens distraktioner. 
 ”När jag arbetar tror jag att ju mindre jag tänker desto 
bättre blir det. Men jag måste vara uppmärksam. Om jag 
inte var uppmärksam skulle jag vara sovande. Inte tänka 
men hålla sig vaken!” Peter Schuyff, 6 juni 2015.

Peter Schuyff, Eight small totems, 2006 (detalj). Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Matts Leiderstam
Född 1956 i Göteborg, Sverige. Bor och arbetar i Stockholm.

I Matts Leiderstams konstnärskap utgör naturen och sta-
dens parker en återkommande utgångspunkt som  platser 
för kärleksdrömmar och köttslig lust, men även för våld 
och övergrepp. Han gjorde vaserna i samband med sin  
utställning Hedarna (1994) ”som kom till i en tid när aids-
epidemin fortfarande rasade – i början av 1990-talet då 
jag raggade grabbar i parken och där hotades från två 
håll: att smittas av HIV-viruset eller bli ’knackad’ av en 
ung nynazist. Idag ser jag tillbaka på den här tiden med en 
viss romantik/melankoli och inser att sjukdomen kom att  
dominera delar av mitt liv och min generation – jag hade 
en djävla tur som klarade mig” kommenterar Leiderstam.
 Titlarna är tagna från dåtidens kända gayporrstjärnor. 
Varje vas har en öppning i form av anus och är brända i en 
individuell färg. De är ståtliga och sköra på samma gång. 
Leiderstam gjorde dem ”som en reaktion mot 1990-tals-
tidens våld och död, men också som nostalgi i förhållande 
till tiden före aids – då man hade sex utan skydd och ’glad 
to be gay’- porrstjärnorna fortfarande levde. Men de inne-
håller också två lager till av nostalgi: ett hantverk som  
jag behärskade – jag utbildades som drejare på 1970-talet 
på Rörstrand och vasernas former hämtades från 1950- 
talets formvärld som jag beundrade. Då såg jag vaserna  
som politiska och inte alls i ett självbiografiskt ljus – det 
gör jag mer nu.” 
 I ljuset av historien kring de etruskiska terrakotta- 

Matts Leiderstam, Chuck, 1994, Doug, 1995, Pierre, 1995, Dietrich, 1995, 
Ahmed, 1994, Claude, 1994, Dick, 1995. Foto: Therese Kellner

votiverna som för 2200 år sedan offrades med förhopp-
ningar, eller i tacksamhet, kan även dessa vaser ses som en 
sorts gestaltade besvärjelser mot döden. 
 Ett urval av vaserna visades på Magasin III i Spatiotem-
poral: Verk från samlingen ’88–98, del I, 1998 och Thrice 
upon a time, 2010. 
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Per B Sundberg
Född 1964 i Stockholm, Sverige. Bor och arbetar i Stockholm.

Per B Sundberg har arbetat med keramik och glas sedan 
tidigt 1980-tal. Under åren 1994–2005 var han verksam 
vid Orrefors glasbruk där han utvecklade egna tekniker för  
arbetet med glas. I sin ateljé i Gustavsbergs porslinsfabriks 
gamla lokaler har han fortsatt sitt experimenterande med 
leror, glasyrer och användandet av funna objekt.
 Sundbergs verk väcker frågor om smak. De påminner 
ofta om vaser eller andra prydnadsföremål som man kan 
känna igen från hemmiljöer, men bryter på ett radikalt sätt 
med normer för hur sådana objekt ser ut. De senaste åren 
har han arbetat fram en mängd verk med lager av brän-
ningar med olika glasyrer på leran. Objekten som uppstår 
har uttryck som för tankarna till olika bergarter, koraller, 
mossor eller bakterieodlingar. Uttrycket är brett, från ren 
abstraktion till det rent figurativa, från det frånstötande 
till det vackra – ofta i direkta möten mellan de två ytterlig-
heterna. 
 ”När jag jobbar gör jag det intuitivt, lyhört. Experi-
menterandet och att jag inte vet vad resultatet blir i ugns-
bränningarna gör att jag får vara uppmärksam inför när 
objektet börjar dra åt något håll som tilltalar mig, säger 
någonting. De tre Objekt med hål som är med i Like A 
Prayer ser jag med egenskaper som ex. Brutalt sårad; 
Förblomning / Fylld av rom; Ett kretslopp / mot förändring 
/ täckt av parasiter i olika form av stadier / Fantasi.” 
Per B Sundberg, 29 juni 2015.

Per B Sundberg, Ett stycke natur, 2014, Objekt med hål, 2015 (detalj), och
Objekt med hål, 2014 (detalj). Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Emil Westman Hertz
Född 1978 på Bornholm, Danmark. 

Bor och arbetar i Gudhjem och Köpenhamn.

Fascination för naturens material och former ligger till 
grund för Emil Westman Hertz arbete. Han blandar skulp-
turer av vax, ben, trä och lera till spridda gåtfulla referenser. 
 Verken i Like A Prayer visar avgjutningar av växtlig-
het, en dödskalle ansatt av snäckor, bläckfiskar i bly, och 
pyramidformade föremål som befinner sig i gränslandet 
mellan det föreställande och abstrakta. Förstelnad natur, 
spår av en forskningsresa eller en ansamling artefakter för 
någon sorts ritual? Emil Westman Hertz skapar ett slags 
fragmenterade berättelser utifrån en högst personlig sym-
bolism, fylld av objekt som skulle kunna härstamma från 
en annan tid eller värld. Sammanhangen dem emellan  
följer en egen logik, som snarast kan liknas vid drömmars 
självklarhet. Det är ett säreget universum som tycks hämta 
kraft ur naturen när civilisationen är i gungning. 
 Verkgruppen The Western Lands (2012) har lånat sin 
samlingstitel från den amerikanske beatnikförfattaren 
William S. Burroughs roman The Western Lands som 
publicerades 1987. Boken beskriver bland annat egyptiska 
dödsritualer och den resa som döda själar antas göra efter  
jordelivet. ”William S. Burroughs författarskap har in-
spirerat mig mycket. Speciellt hur han införlivar visioner, 
uppfinningsrik historia och vetenskap. Det är för mig en 
sorts acceptans att allt är vad du vill att det ska vara.” 
Emil Westman Hertz, 15 juni 2015. Emil Westman Hertz, Skallehoved, 2012. Foto: Anders Sune Berg
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Maria Nepomuceno
Född 1976 i Rio de Janeiro, Brasilien. 

Bor och arbetar i Rio de Janeiro.

I Maria Nepomucenos verk bildar rep, pärlor och tråd orga-
niska former. Former som skulle kunna återfinnas i fossiler 
från juraperioden likaväl som i organ i människans kropp. 
Likt DNA-strukturer växer skulpturerna fram i en ständig 
spiralform. För Nepomuceno är denna cirkelrörelse i sym-
bios med universella kretslopp och i verken finns symboler 
för födelse, liv, död eller återfödelse.
 Det var en kritisk kroppslig erfarenhet som fick  
Nepomuceno att börja arbeta med rep som främsta mate- 
rial. När hon väntade barn låg navelsträngen tillfälligt  
virad två varv runt fostrets hals. Repet har för henne ett 
inre poetiskt släktskap med navelsträngen. I ljuset av  
tanken på repet som en livnärande tråd kan hennes verk 
ses som en tacksamhetsgest till livet självt. 
 Untitled (2009) är gjort av hamparep, ett material 
som har använts i tusentals år av ursprungsbefolkningar 
i Sydamerika. För Nepomuceno innebär materialet en för-
bindelse till hennes rötter. Hon arbetar utifrån en önskan 
att skapa en känsla av att färdas från vår kulturs början  
till nuet. 
 ”I mitt arbete vinner alltid naturen. Växter, djur, land-
skap, kosmos, människor… en hybrid av naturens alla ut-
tryck är kärnan i detta verk. Verket, Untitled, skapades 
2009 med manuella tekniker för sömnad och flätning och 
är utformat helt i spiralform. Spiralen är en symbol för 

samordningen mellan människan och naturen. Det är en 
öppen form som expanderar till oändlighet medan den 
drar ihop sig inåt.” Maria Nepomuceno, 7 juli 2015.
 Skulpturen har tidigare visats på Magasin III i Maria 
Nepomucenos separatutställning Always in a Spiral, 2009. 

Maria Nepomuceno, Untitled, 2009. Foto: Jesper Nordström



40 41

Eitan Ben-Moshe
Född 1971 i Haifa, Israel. Bor och arbetar i Tel Aviv.

”Jag tycker att museer behöver vara mer som tempel vars 
gudar är skönhet, ande och galenskap.” Eitan Ben-Moshe.
  Eitan Ben-Moshe skapar verk som kan liknas vid levan-
de organismer, futuristiska existenser eller shamanska  
föremål. Han skapar former som delvis är svåra att defi-
niera. De tycks inte höra hemma i någon specifik tidsperiod  
utan mera vara besläktade med skeenden inom science  
fiction som kan äga rum i nuet, det förgångna, framtiden 
och parallella världar samtidigt.
  För några år sedan ägnade sig Eitan Ben-Moshe åt sitt 
projekt Ozone Flute. Hans alter ego, Tailor, konsulterade 
spirituella personer i olika städer. Utifrån deras direktiv 
om så kallade sjuka platser, där de upplevde att den urbana 
energin var blockerad, placerade konstnären ut små egen-
tillverkade flöjter. På väggar, träd,   en brevlåda, ett stuprör 
eller under en bro – flöjternas placering fick markera tänk-
ta ärr i ett försök att läka såren.
  Även skulpturerna i utställningen Like A Prayer under-
söker konstens möjlighet till helande. Skapade i olika sor-
ters glas, kristaller och epoxilim, utstrålar de både styrka 
och skörhet. De kan lätt gå sönder samtidigt som de är  
farligt vassa. I ovissheten om morgondagen ligger både 
enorm kraft och stor oro: ”I Tel-Aviv […] skapar den inten-
siva värmen, […] i kombination med det pressade politiska 
klimatet, en intensitet som kan smälta en diamant. Mitt 
arbete försöker neutralisera detta våld.” Eitan Ben-Moshe. Eitan Ben-Moshe, The Escapist, 2012. Foto: Eitan Ben-Moshe
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Verkförteckning

I utställningen visas 25 etruskiska votivgåvor, ca 200 f.Kr., 
ur Medelhavsmuseets samlingar.

Alla övriga verk ur Magasin III:s samling.

Eitan Ben-Moshe

Crystal Flower, 2012
Pyrex-glas, kristallglas, rent glas, alunkristaller, plast, akrylfärg, 

fiskelina, epoxilim, 175 x 70 x 60 cm

Nothing New, 2012
Pyrex-glas, kristallglas, rent glas, alunkristaller, plast, 3D-utskrift, 

akrylfärg, fiskelina, epoxilim, 125 x 65 x 110 cm

El Al, 2012
Pyrex-glas, kristallglas, rent glas, alunkristaller, plast, akrylfärg, 

fiskelina, epoxilim, 180 x 60 x 60 cm 

The Escapist, 2012
Pyrex-glas, kristallglas, rent glas, alunkristaller, plast, akrylfärg, 

fiskelina, epoxilim, 47 x 40 x 30 cm

Louise Bourgeois 

Jambes Enlacées, 1990
Rosa marmor, stål, 106 x 150 x 50 cm

Jake & Dinos Chapman 

Disasters of War, 1999
Portfolio med 83 etsningar, varje blad 24,5 x 34,5 cm

Mona Hatoum 

Balançoires en fer, 1999–2000
Ohärdat stål, 206 x 137 x 50 cm

Nature morte aux grenades, 2006–2007
Installation med kristall, ohärdat stål, gummi, 95 x 208 x 70 cm

Emil Westman Hertz 

Skallehoved, 2012
Brons, 21 x 15 x 17 cm

Blodmeridian (TheWestern Lands), 2012
Brons, 17 x 11 x 3 cm

Blodmeridian (The Western Lands), 2012
Brons, 30 x 10 x 3 cm

 
Blodmeridian (The Western Lands), 2012

Brons, 101,5 x 17,5 x 19 cm
 

Blomst (The Western Lands), 2012
Brons, 10 x 3,5 x 4 cm

The Western Lands (The Western Lands), 2012
Lera, 9,5 x 7,5 x 7,5 cm 

The Dead King (The Western Lands), 2012
Brons, 42 x 15 x 16 cm

Horn (The Western Lands), 2012
Brons och skiffer, 45,5 x 30 x 15,5 cm

Transformation (The Western Lands), 2012
Brons, 51 x 15 x 6 cm

Bly Blæksprutter, 2013
Bly, varierande dimensioner

Sigalit Landau 

Woman Giving Birth to Herself, 2003
Järn, papier-maché, dörrkikhål, trä, 161 cm x 130 cm x 130 cm
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Matts Leiderstam 

Chuck, 1994
Glaserad keramik, höjd 22,5 cm, diameter 8 cm

Dick, 1995
Glaserad keramik, höjd 21,5 cm, diameter 11,5 cm

Pierre, 1995
Glaserad keramik, höjd 19 cm, diameter 9,5 cm

Doug, 1995
Glaserad keramik, höjd 18,5 cm, diameter 9,5 cm

Dietrich, 1995
Glaserad keramik, höjd 19 cm, diameter 10,5 cm

Ahmed, 1994
Glaserad keramik, höjd 27 cm, diameter 9 cm

Claude, 1994
Glaserad keramik, höjd 20,5 cm, diameter 10 cm

Sirous Namazi 

Sink, 2014
3D-utskrift, ABS-plast, podium, 166 x 57 x 57 cm

Maria Nepomuceno 

Untitled, 2009
Hamparep och pärlor, varierande dimensioner

Lars Nilsson

Okänd man, 2014
Komposit, 162 x 44 x 33 cm

Linus Nordensson Spångberg

Uranium Glass Map, 2014
Uranglas, UV-lampa och sladd, 14 x 46 x 33 cm

Untitled, 2014
Epoxi och sprayfärg på frigolit, 60 x 42 x 5 cm

Untitled, 2014
Epoxi och sprayfärg på frigolit, 60 x 42 x 5 cm

Ulf Rollof 

Container, 2001
Vax (från Madame Tussauds), nickeltitanpigment, 50 x 110 x 110 cm 

Peter Schuyff 

Eight small totems, 2006
Nutkacypress, varierande dimensioner

Per B Sundberg 

Ett stycke natur, 2014
Stengods, 21 x 34 x 12 cm

Ett stycke natur, 2014
Stengods, 21 x 30 x 11 cm

Objekt med hål, 2015
Stengods, 20 x 14 x 14 cm

Objekt med hål, 2015
Stengods, 50 x 30 x 30 cm

Objekt med hål, 2014
Stengods, 59 x 28 x 28 cm
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* Inbjudan till vernissage på Magasin III.
* Månatligt nyhetsbrev med inbjudningar till evenemang 
 för medlemmar och nyheter från oss.
* Fri entré till Palais de Tokyo i Paris, Frankrike. 

När du löser medlemskap i entrén på Magasin III under 
hösten 2015 får du även en multipel av Pipilotti Rist i be-
gränsad upplaga, framtagen unikt för medlemmar i III Art 
Club. Det är en screenwipe där Pipilotti Rist har valt ett  
favoritmotiv från sitt verk Tyngdkraft, var min vän som 
hon skapade för Magasin III:s samling 2007. Multipeln går 
inte att köpa separat, utan ingår endast då man löser ett 
nytt medlemskap. Observera att upplagan är begränsad. 
 Programverksamheten på Magasin III kan du endast  
delta i som medlem i III Art Club.
 Läs mer om III Art Club: www.magasin3.com/artclub

Multipel av Pipilotti Rist, 2014.
Foto: Pål Allan

Kom ännu närmare. Gå med i III Art Club!
 Som medlem i III Art Club kommer du närmare konsten, 
konstnärerna och vårt arbete. Vi månar om upplevelsen, 
innehållet och riktiga möten.
 Varje månad får du ett nyhetsbrev med inbjudan till  
kommande program. Där tar vi även med dig bakom kulis-
serna och berättar om det som händer på Magasin III just 
nu. Vårt nätverk sträcker sig långt utanför Stockholms 
konstscen och det vill vi gärna dela med dig. Som med-
lem har du även fri entré till utvalda konstinstitutioner  
i världen.
 Medlemskap kostar 250 kr/år (200 kr/år för studerande 
och pensionärer) och gäller 1 år från och med den månad 
du blir medlem. Medlemskap tecknas i entrén på Magasin 
III under våra öppettider.

Som medlem i III Art Club får du:
* Fri entré till Magasin III.
* Inbjudan till exklusiva evenemang endast för klubb- 
 medlemmar; artist talks, visningar, föreläsningar 
 och mingel. 
* Vid utvalda tillfällen kommer vi att mötas på andra 
 platser runtom i Stockholm.
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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 delta i våra unika klubb-evenemang, 
programkvällar och specialvisningar. Du får fri entré till Magasin III 

och Palais de Tokyo, Paris. 250/200 kr (giltigt ett år).

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


