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Kära besökare,

Hjärtligt välkomna till en fantastisk utställning med den 
enastående konstnären Christine Ödlund. 
 Vår institution har följt Christines arbete under många 
år. Vi har länge siktat på att vi en dag skulle genomföra ett 
ambitiöst projekt, med ett välriktat fokus på Christines 
praktik, som  ett av Skandinaviens mest unika konstnär-
skap.
 Christines uttryck är så mångfacetterat och komplext 
att det är ytterst svårt att greppa alla dimensioner av hen-
nes utforskande konst. I just detta finns en del av hennes 
storhet – att det oförståeliga konfunderar. Man måste gå 
tillbaka till verket för att ta det till sig en gång till. Det ger 
möjligheten att fundera vidare kring fenomen som är så 
magiska, ibland rentav på gränsen till revolutionerande.
 En mer lysande kombination än Christine i samspråk 
med Magasin III:s chefsintendent Richard Julin är svår att 
uppnå – Richard har som alltid erhållit ett starkt stöd av 
hela sitt team och i synnerhet av assisterande intendenten 
Therese Kellner.
 Det är med extra stor glädje som vi på Magasin III delar 
med oss av Christine Ödlunds högst personliga värld.

Till Christine, det allra ödmjukaste – tack.

David Neuman
Museichef
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 Till utställningen på Magasin III har Christine gjort en 
mängd nya verk som visas tillsammans med alster från de 
senaste åren. Det här är en utställning att uppleva flera 
gånger och närma sig på flera sätt. Utöver konsten – ta  
gärna del av programmet kring utställningen och den bok  
vi publicerar i september. Dessutom kan du lyssna på 
Christines nya skiva, som även den kommer ut under  
hösten 2016. Apropå att lyssna på Christine är alla citat 
som följer i texterna på kommande sidor från henne – frag-
ment ur samtal vi haft under skapandet av utställningen 
Aether & Einstein.  

Richard Julin
Curator för utställningen

Christine Ödlund
Aether & Einstein

Christine Ödlund är en konstnär och person som har tagit 
sig till platser långt bort, både fysiskt och mentalt. Hen-
nes konst tycks få näring av ett nyfiket sökande, både bakåt 
och framåt i tiden, på långa resor och i ateljén. En gång 
för många år sedan stötte vi på varandra av en slump på 
ett litet museum i Tokyo. Christine var där och filmade en 
performance av en konstnär från Seattle. För inte så länge 
sedan gick vi runt i byggnaden Goetheanum utanför Basel 
i Schweiz och pratade om Rudolf Steiner. Långt innan vi 
kände varandra bodde Christine en längre tid i regnskogen 
i Costa Rica. Sökandet och erfarenheterna som hon hittills 
samlat tar sig uttryck i hennes mångfacetterade konstnär-
skap. Hon är kompositör av elektroakustisk musik, teck-
nar, målar, gör film och skapar tredimensionella objekt och 
installationer av varierande slag. 
 Christine Ödlund rör sig mellan naturvetenskap och 
metafysik, något som antyds i utställningens titel, Aether & 
Einstein. Två utmärkande områden som sticker ut som in-
fluenser i hennes skapande är den filosofiska läran teosofi 
och det neurologiska tillståndet synestesi. Under Helena 
Petrovna Blavatskys ledning fick den moderna teosofin, där 
andlighet och vetenskap kopplas samman, stor spridning 
under slutet av 1800-talet. Synesti innebär att en person 
kopplar samman sinnen, till exempel att höra färger eller 
se ljud. Samverkan mellan sinnen finns med som en röd 
tråd i utställningen. 
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Xylem Floem, 2016

Inspirationen till verket kommer delvis ur den viktorian-
ska vurmen för ormbunkar och växthus som skapades spe-
ciellt för dem under den andra hälften av 1800-talet. Instal-
lationen som är gjord för utställningen på Magasin III är 
ett konstnärligt laboratorium där kommunikation under-
söks, bland annat mellan människor och växter. Formen på  
verket kan läsas som en tredimensionell ljudkurva. Den 
övre delen består av vivarier med ormbunkar och andra 
växter i. I den undre delen kan man ta sig in. Här finner 
man hjärtat av experimentet: tre behållare för växtröt-
ter. I den största behållaren spelas ljud för rötterna. I de 
två mindre behållarna tas ljud upp. Samtida forskning har  
visat att vissa växter kan producera högfrekventa, klickan-
de ljud med sina rötter. Dessa växter reagerar även på vissa 
ljudfrekvenser och sträcker sig mot ljudets källa.

”När industrialismen började påverka människors hälsa 
letade man sätt att lugna nerverna med musik och skapade 
platser där man kunde få lugn och ro. Det byggdes trädgår-
dar, gärna med konstgjorda grottor, där man kunde ta en 
cigarett och slappna av bland ormbunkar.”

Digital skiss av Xylem Floem, 2016, oktober 2015
Christine Ödlunds modell av Xylem Floem, 2016, oktober 2015
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Colored Light in Far-Red Eyes (In Ten Parts), 
2015–2016

Blyglasfönstren är tillverkade i traditionell teknik, som 
varit vanlig i Europa sedan högmedeltiden. Då gjordes 
fönstren för de stora katedralerna. Då liksom nu möjlig-
gör de klara färgerna i glaset att ljuset i rummet färgas. 
Fönstren innehåller vetenskapliga kemiska symboler och 
symboler inspirerade av teosofisk ockult kemi. Verkets 
titel refererar till ljus som ligger extremt långt ut på den 
synbara röda delen av färgspektrumet, mellan rött och  
infrarött ljus. 

”Växter kan se genom färger. De förstår vad blått, grönt 
och rött ljus betyder i världen och kan orientera sig efter 
det.”

Måleri och teckningar

Christine Ödlunds konst börjar i idén och inte i materialet 
eller en teknik. Samtidigt är själva gestaltningen central 
när den väl sker. I utställningen visas tre stora målning-
ar. Storleken möjliggör för betraktaren att komma i nära 
kontakt med konsten, att omslutas av den. Två målningar, 
Plant Perception 1 & 2 (2015) är kartor över växternas 
perception. Den tredje, Nahuku (2016), med hawaiianskt 
namn, visar en lavatunnel omringad av ormbunkar – en  
parallell till verket Xylem Floem. 

Colored Light in Far-Red Eyes, 2015, installationsbild från Tunnel Vision/
8th Momentum Nordic Biennial, Moss, Norge, 2015
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Aspects of Plant and Man (2016) är ett verk i nio delar; 
målningar som är gjorda med plantpigment på papper. 
Varje färg är utvunnen ur en växt; den gröna är brännässla, 
den blå utvunnen ur indigoväxten. Även plantpigment med 
getapel, johannesört, mahogny och krapprot finns i verket. 
Motiven i målningarna är växtstudier som påminner om 
mikroskopbilder – ett tema som går igen i filmen med väx-
ters rörelse i utställningen. 

Föregående uppslag:
Plant Perception 1, 2015.  Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/Momentum 8
Plant Perception 2, 2015. Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/Momentum 8
Vänster: Aspects of Plant and Man, 2016 (detalj)
Höger: Aspects of Plant and Man, 2016 (detalj)
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Ockulta legeringar (2016) är ett verk i åtta delar som här 
presenteras som två partitur. Verket är tuschteckningar 
där vi ser abstrakta former haka i varandra. Tecknen är 
inspirerade av den teosofiska rörelsens kemiska symboler 
för olika grundämnen. Dessa symboler återkommer i de 
blyinfattade glasfönstren. 

Ockulta legeringar, 2016 (detaljer)
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Cloud Chamber (2014–2016) är fyra stora blyertsteck-
ningar som tillsammans bildar ett landskap där vi kan ana 
en bergstopp och ljus som strålar i geometriska mönster. 
Framför allt de mörka ytorna i verket påminner om him-
lafenomen som polarsken, som i sig sker i jordens magne-
tosfär. Strecken i rutmönstren kan läsas som partitur som 
kan översättas till ljud.

Acid Rock (2014) är ett spektrogram, ett tredimensionellt 
diagram av en akustisk analys. Det visar musik av det brit-
tiska rockbandet Led Zeppelin. 

”I ett tidigare konstverk spelade jag musik för brännässlor. 
Jag återskapade ett experiment från 1970-talet där man 
spelade musik av Led Zeppelin och Ravi Shankar för väx-
ter. De växter som exponerades för Led Zeppelin mådde 
inte så bra medan de andra utvecklades prima.”

Verken Världarnas krig (2013) och Antimateria (2013) 
rör subatomära rörelser. De använder sig rent visuellt av 
två olika presentationssätt: ett vetenskapligt och ett meta- 
fysiskt, som parallellt berör samma sak.

Urtica Dioica (2013) är en art i familjen nässelväxter. Teck-
ningen är en studie av denna växtart, som många konstverk 
av Christine Ödlund kretsat kring. 

De äldsta verken i utställningen är två akvareller från 2010 
med titlarna The Plant Drummer och Stress Call of the 
Stinging Nettle. Båda verken är partitur som spelats som 
musik vid olika tillfällen. 

”Stress Call of the Stinging Nettle beskriver vad som hän-
der när en brännässla attackeras av en fjärilslarv och hur 
växten kommunicerar med sina artfränder i närheten.” 

Föregående uppslag: Cloud Chamber, 2014–2016 (detalj)
Denna sida: Acid Rock, 2014
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Världarnas krig, 2013

Nästa uppslag:
Stress Call of the Stinging Nettle, 2010 (detalj)
Christine Ödlunds modell av Astral Flight Adapter, 2016, november 2015
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Astral Flight Adapter, 2016

De oktagonala formerna i installationen kommer från  
pelarnas form i byggnaden magasin 3. Verket innehål-
ler en antydd spiralrörelse. Installationen är tillverkad  
i masonit, som gör att den påminner om en arkitektur-
modell i kartong. Utställningens största objekt är samtidigt 
det som medvetet befinner sig på ett idéstadium. 

”Xylem Floem är kopplad till Astral Flight Adapter. Allt 
som händer i det ena verket filtreras och kommer ut som 
ljud och rörlig bild i det andra. Det finns ett flöde från  
vivarierna in till utställningsrummets mitt.”
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Animationer

I time lapse-filmen Cryptogami (2016) ser vi växter röra 
sig 900 gånger snabbare än i verkligheten. Det här gör 
att vi människor kan uppfatta växternas danslika rörelser 
och ormbunkens karakteristiska spiral när den vecklar ut 
sig. Filmen är inspelad i Christine Ödlunds ateljé när hon  
arbetat med ormbunkar i flera konstverk. Genom att titta 
på dem i mikroskop samt med datorns hjälp tydliggöra  
deras rörelsemönster låter hon även oss komma närmre 
växterna. Filmens titel syftar på begreppet kryptogamer 
som Carl von Linné använde för alla växter som saknar 
ståndare och pistiller. Ordet betyder ”gömt bröllop” och 
kommer från grekiskans kryptos gameein.
 I en annan film, Mesmer Conduit (2016), ser vi magne-
tiska kroppar i rörelse, likt växterna i en sorts dans. Verket 
är inspirerat av föregångaren till den moderna hypnosen, 
Franz Mesmer och hans teorier om energiöverföring mel-
lan allt levande, animal magnetism.  

Musik och ljud

I utställningen finns tre olika ljudloopar. De löper paral-
lellt och har olika längder. De ger en unik ljudbild i rum-
met som aldrig upprepar sig. Två av ljudlooparna är del 
av andra verk, Xylem Floem och Astral Flight Adapter. 
En tredje ljudloop är ett fristående ljudverk med titeln  
Solenoid (2016).

Christine Ödlund har arbetat med ljud sedan hon utbildade 
sig till elektroakustisk tonsättare på Elektronmusikstudion 
EMS i Stockholm. Hennes konst berör ofta ljud och hon ar-
betar med det på två olika vis som ibland kopplas samman: 
faktiskt ljud som immateriella konstverk och representa-
tion av ljud i form av ljudkurvor eller partitur. 
 Christine har gett ut ett antal skivor och hennes  
musik har spelats i en mängd sammanhang, tolkad av oli-
ka musiker och ensembler. Hennes första fullängdskiva  
Phenomena gavs ut på iDEAL Recordings 2008. Under 
2016 kommer en uppföljare. 

Nästa uppslag:
Cryptogami, 2016, stillbilder ur time lapse-video
Astral Flight Adapter, 2016, stillbilder ur video
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Verkförteckning

Acid Rock, 2014
Blyerts på papper, 147 x 188 cm

Courtesy konstnären

Antimateria, 2013
Blyerts, tusch och akvarellpenna på papper, 76 x 56 cm

Samling Magasin III

Aspects of Plant and Man, 2016
Pigment av brännässla, johannesört, mahogny, indigo, getapel och krapprot 

samt bindemedel på papper. Nio målningar, varje 77,5 x 59,5 cm
Courtesy konstnären

Astral Flight Adapter, 2016
Blandteknik, 537 x 493 x 391 cm

Courtesy konstnären

Cloud Chamber, 2014–2016
Blyerts på papper, kvadruptyk i 32 delar, varje panel 232 x 157,5 cm 

Courtesy konstnären

Colored Light in Far-Red Eyes (In Ten Parts), 2015–2016
Tio blyinfattade fönster monterade i två ramar, båda 145 x 145 cm

Courtesy konstnären

Cryptogami, 2016
Time lapse-video, 24 min., loop

Courtesy konstnären

Mesmer Conduit, 2016
Video, 31 min., loop

Courtesy konstnären

Nahuku, 2016 
Pigment och bindemedel på duk, 297,5 x 205 cm

Courtesy konstnären

Ockulta legeringar, 2016 
Tusch på papper.  8 delar monterade i två ramar, båda 113 x 113 cm

Courtesy konstnären

The Plant Drummer, 2010  
Akvarellpenna och blyerts på papper, 107 x 227 cm

Samling Michael Storåkers

Plant Perception 1, 2015 
Pigment och bindemedel på duk, 297,5 cm x 205 cm

Courtesy konstnären

Plant Perception 2, 2015 
Pigment och bindemedel på duk, 297,5 cm x 205 cm

Courtesy konstnären

Solenoid, 2016
Ljud, 43 min., loop

Courtesy konstnären

Stress Call of the Stinging Nettle, 2010 
Akvarell och blyerts på papper, 85 x 197 cm

Samling Michael Storåkers 

Urtica Dioica, 2013
Gouache och penna på papper, 73,5 x 53 cm

Samling Magasin III

Världarnas krig, 2013
Gouache, tusch och penna på papper, 114 x 221,5 cm

Samling Magasin III

Xylem Floem, 2016
Blandteknik, 436 x 498 x 299 cm

Courtesy konstnären
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Biografi

Christine Ödlund är född i Hägersten, Sverige, 1963. Hon 
bor och arbetar i Stockholm.

Christine Ödlunds konstnärskap har ett brett register med 
rötter i flera fält. Hon studerade komposition på Elektron-
musikstudion EMS i Stockholm efter att först ha studerat 
på fotografilinjen på Konstfack 1992–1995 och videokonst 
vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1995–1996. Sedan  
sin första separatutställning 1995 på galleri Ynglinga- 
gatan 1 i Stockholm har hon skapat otaliga möten mellan 
konst, vetenskap och musik. Hon har regelbundet haft  
separatutställningar på gallerier och har medverkat på  
musik- och filmfestivaler i Sverige och internationellt. 

Christine Ödlunds första separata museiutställning var 
på Trondheim kunstmuseum 2014. Hennes verk har  
under senare år visats i grupputställningar på bl.a. 8th 
Momentum Nordic Biennal of Contemporary Art, Moss, 
Norge (2015), 5th Marrakech Biennale (2014), Stedelijk 
Museum, Amsterdam (2013), Lunds konsthall (2013), MOT 
– Museum of Contemporary Art Tokyo (2012) och Moderna-
utställningen på Moderna Museet (2010). 2011 var hon 
nominerad till Dagens Nyheters kulturpris, ”för att hon 
är en spiritist som i sin konst sammansmälter kosmiska  
energier med naturvetenskapens senaste rön, och för att 
hon utforskar livets mysterier.” (DN, 2011-03-04)

2008 gav hon ut sin första fullängdsskiva Phenomena med 
elektroakustisk musik på iDEAL Recordings och under 
hösten 2016 släpps ett nytt soloalbum. Hon har även med-
verkat på en rad samlingsalbum. 

Christine Ödlund finns representerad med ett större antal 
verk i Magasin III:s samling och i andra institutionella sam-
lingar så som Trondheim kunstmuseum, Moderna Museet, 
Statens konstråd och Skissernas Museum. 
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Under 2016 får du även en multipel av Christine Ödlund, 
framtagen unikt för medlemmar i III Art Club, när du löser 
eller förnyar ett medlemskap. Multipeln är ett objekt, 
som kan användas som ett bokmärke, med en detalj ur  
Christine Ödlunds tuschteckningar Ockulta legeringar 
(2016). Observera att multipeln inte går att köpa separat 
och att upplagan är begränsad. 
 Programverksamheten på Magasin III kan du endast del-
ta i som medlem i III Art Club.
 Läs mer om III Art Club: www.magasin3.com/artclub

Multipel av Christine Ödlund, 2016

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 kom-
mande program. Där tar vi även med dig bakom kulisserna 
och berättar om det som händer på Magasin III just nu. 
Vårt nätverk sträcker sig långt utanför Stockholms konst-
scen och det vill vi gärna dela med dig. Som medlem har du 
även fri entré till utvalda konstinstitutioner i världen.
 Medlemskap kostar 250 kr/år (200 kr/år för studerande 
och pensionär) 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, 
 ateljébesök och mingel.
* 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. 
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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 

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


