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Introduktion

I betraktarens öga är en grupputställning som består av 
verk ur Magasin III:s samling där konstnärer har avbildat 
andra eller sig själva, och har inspirerats av hur konstnä-
rerna har närmat sig sina motiv. Utifrån en idé av intendent 
Olga Krzeszowiec Malmsten har vi valt verk där betraktan-
det har skett både intimt och på avstånd; i samförstånd och 
i smyg; redovisande, blottande eller ömt.
 Sedan starten 1987 har Magasin III byggt upp en om-
fattande samling som ständigt växer. Det är en ynnest att 
ha det här materialet att tillgå; det är material att såväl 
återkomma till som att upptäcka. Det finns obegränsade 
möjligheter att djupdyka in i den och presentera verk i nya 
konstellationer och sammanhang.
 Nya intryck bjuder in till nya sätt att titta i och på sam-
lingen. Det kan handla om så vitt skilda impulser som  
aktuella skeenden i vår omvärld eller ett enstaka nyförvär-
vat verk. Vi som arbetar med att curera utställningar be-
traktar och reflekterar över verken utifrån konstnärernas 
praktik, metod och intention (i den mån vi känner till den), 
utifrån en bredare konstkontext och vår samtid i stort,  
liksom med hjälp av vårt eget högst subjektiva seende.  
Därför påminner I betraktarens öga oss om hur även vår 
egen praktik vilar på betraktande.
 Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till hela tea-
met på Magasin III som har arbetat intensivt och engagerat 
för flera parallella samlingspresentationer. Chefstekniker 
Thomas Nordin och tekniker & konservator Erik Rask har
med stor omsorg installerat konsten i salarna. Jag vill spe-



 Betraktandet kan ta sig uttryck på olika sätt och rym-
mer motstridiga känslor och perspektiv. Att faktiskt se  
någon kan bekräfta dennes existens, och drivkraften bakom 
denna handling måste antas komma ur någon form av nyfi-
kenhet eller intresse för den man betraktar. Den observe-
rande blicken kan likväl upplevas blottande och påträngan-
de om den överträder en (emellanåt svårdefinierbar) gräns. 
 Hur vi iakttar oss själva och andra är således en kom-
plex fråga, något som vår samtid tvingar oss att ta ställning 
till dagligen. Verken i den här utställningen har tillkommit 
ur otaliga drivkrafter och skilda sammanhang. Gemensamt 
finns utforskandet av sig själv och andra. Betraktandet,  
som varit en metod för konstnärerna, överlämnas nu i  
museibesökarens – nästföljande betraktares – öga.

Olga Krzeszowiec Malmsten
Intendent

ciellt tacka Olga Krzeszowiec Malmsten för att ha formule-
rat denna grupputställning innan sin föräldraledighet, och 
även Sofia Ringstedt som mitt under förberedelserna med 
säker hand tagit vid som vikarierande intendent.

Tessa Praun
Museichef & chefsintendent

I betraktarens öga

I spektrets ena ände är fotografier objektiva data, i den  
andra änden bitar av psykologisk science fiction.
– Susan Sontag

Citatet ovan refererar till fotografiets tvåfaldiga egenskaper 
– som dokument över det avbildade och likaså en yttring 
av upphovspersonens innersta. Merparten av samlings-
presentationen I betraktarens öga består av fotografiska 
porträtt, men även teckning, skulptur och rörlig bild som 
skildrar avbildningar – porträtt om man så vill – utifrån oli-
ka former av betraktande. Vi ser exempel på introspektiva 
och psykologiskt undersökande självporträtt; avbildningar 
baserade på en närhet och ett ömsesidigt förtroende mel-
lan konstnär och den avbildade, men även det nyfikna och 
voyeuristiska observerandet på avstånd av individer och 
deras sammanhang.



Rineke Dijkstra
Född 1959 i Sittard, Nederländerna. Verksam i 
Amsterdam, Nederländerna.

Alltsedan det tidiga 1990-talet har Rineke Dijkstra arbetat 
med fotografiska porträtt. Genomgående i hennes arbete 
finns den konsekventa skildringen av individer i olika ske-
enden av transition, i synnerhet av ungdomar i gränslandet 
mellan barndom och vuxenvärld. I Dijkstras storskaliga 
gestaltningar utforskas tillstånd som rör den betraktades 
sårbarhet och självmedvetenhet – tillstånd som ofta ställs 
på sin spets under en porträttsession.
 Det fotografiska porträttet Amy, The Krazyhouse, Li-
verpool, England, December 23, 2008 hör till serien The  
Krazyhouse. Serien är ett projekt som består av både foto- 
grafi och rörlig bild och är en fortsättning på Dijkstras  
engagemang i Liverpools ungdomsscen. Grunden till pro-
jektet var ett intresse för nattklubben som spelplats för 
ungdomars sociala liv. Ungdomar som till vardags var be-
sökare på klubben kom att bli avbildade av Dijkstra i en  
studio som byggdes upp i den faktiska klubben och som 
kunde användas under dagtid. Projektet resulterade i en  
serie porträtt och videoverk i vilka dessa ungdomar po-
serar och dansar inför kameran till sin egenvalda musik. 
Trots att det inte är direkt synligt i de fotografiska por-
trätten kom musikens och dansens roll att bli en metod 
för Dijkstra att hitta in i tillstånd av förändring hos ungdo-
marna. Det försiktiga och självmedvetna kroppsspråket till 
klubbmusikens toner kom under arbetets gång att skifta. Amy, The Krazyhouse, Liverpool, England, December 23, 2008, 2008. 

Arkivbeständig bläckstråleutskrift, 96,5 x 75 cm.



Adam Broomberg
Född 1970 i Johannesburg, Sydafrika. Verksam i London, 
England.

I sin praktik fokuserar Adam Broomberg på porträtt- 
fotografiets egenskaper. Under perioden 1998–2021 sam-
arbetade Broomberg med Oliver Chanarin under namnet 
Broomberg & Chanarin. Konstnärsduon undersökte foto-
grafiets roll i förmedlingen av krig och det mänskliga lidan-
det. Efter ett 23 år långt samarbete gick duon skilda vägar 
i ett uppmärksammat dödförklarande av sitt partnerskap.
 Projektet Glitter in My Wounds, en serie porträttfoto-
grafier med tillhörande poetiska texter, är ett samarbete 
mellan Broomberg, transaktivisten Gersande Spelsberg 
och poeten CAConrad. Tillsammans har de utforskat frågor 
om transformation, identitet och avbildning. I sina porträtt 
har Broomberg influerats av fotograferna Helmar Lerski 
och August Sander, verksamma under tidigt 1900-tal och 
med vitt skilda föreställningar om fotografiets möjligheter 
till avbildning. Broomberg inspirerades av projektet Meta-
morphosis Through Light – Lerskis omfattande porträtt-
serie av en man, utförd under en enda dag och med endast 
speglar och solljus som ljuskälla. Under en nio timmar lång 
session fotograferades Spelsberg upprepade gånger med 
samma teknik som Lerski använde 1936. I serien om 100 
fotografier blir det upprepade betraktandet av den avbil-
dade tydligt. Kan ett av dessa porträtt mer sanningsenligt 
än det andra fånga den avbildades karaktär, eller omöj-
liggör fotografiets begränsningar en djupare psykologisk  
skildring?

Glitter in My Wounds #8, 2021. C-typ, handtryckt, 50 x 40 cm.
Glitter in My Wounds #10, 2021. C-typ, handtryckt, 50 x 40 cm.
Glitter in My Wounds #1, 2021. C-typ, handtryckt, 50 x 40 cm.



Tom Friedman
Född 1965 i St. Louis, USA. Verksam i Massachusetts, USA.

Konst är för mig ett sammanhang där du kan sakta ned  
betraktarens vardagliga upplevelse för att få dem att  
tänka på saker som de inte har tänkt på tidigare. Eller för 
att tänka på ett nytt sätt. – Tom Friedman

Tom Friedman är en konceptuell konstnär som främst  
arbetar med installation och skulptur. Med vardagens ting 
som material och en minutiös men samtidigt lekfull metod 
får Friedman oss att se vår omgivning på nya sätt. Genom 
konsten vill han skapa en plats att sakta ned på, ett utrym-
me för att reflektera över och omvärdera vår omvärld.
 Verket I’m Not Myself (2009) är ett fotografiskt kollage 
som består av 250 självporträtt av konstnären. Friedman, 
som ofta arbetar med att ompröva det vi uppfattar som 
självklart, har här använt sin egen avbildning för att ex-
perimentera med och omdefiniera självporträttet. De små, 
utskurna ansiktena har skrynklats ihop och förvrängts 
till skiftande ansiktsdrag. Den repetitiva bearbetningen  
initierar små förskjutningar i självporträttet, och i vidare 
bemärkelse personen det föreställer. De otaliga variatio-
nerna av samma fotografi öppnar tillsammans med verkets 
titel lekfullt upp för frågan huruvida man någonsin kan 
vara någon annan än sig själv.

I’m Not Myself, 2009. Bläckstråleutskrifter på papper, 125 x 125,5 cm.



John Coplans
Född 1920 i London, Storbritannien. Verksam i New York, 
USA, fram till sin död 2003.

Kroppens naturliga åldrande har betydelse i mitt arbete. 
Kroppens reaktion på åldrandet känns personligen och kan 
observeras av alla. Sinnet, däremot, är en annan historia. 
– John Coplans

John Coplans var skolad målare, men kom att arbeta som 
konstskribent och recensent under många år innan han 
återigen bytte bana till fotografi som sitt främsta medium. 
Vid 58 års ålder påbörjade han ett utforskande av såväl 
kropp som psyke genom att fotografera sin egen nakna 
kropp – ett omfattande projekt som blev hans fokus under  
de resterande 35 åren av hans liv. Coplans självporträtt 
skildrar en åldrad kropp där det storskaliga formatet och 
de detaljerade studierna möjliggör ett närgånget och ut-
lämnande betraktande. Valet att aldrig skildra ansiktet 
gör den avbildade kroppen generisk, liksom nakenheten  
avlägsnar kroppens tidsspecifika markörer.
 Coplans var influerad av feministisk teori och idén om 
den manliga blicken. Han utforskade manlighet, en tillhö-
righet som han hävdade tillskrivits honom genom slumpen 
snarare än som ett aktivt val. Med sina närgångna och ut-
lämnande porträtt ville Coplans manifestera ett existen-
tiellt snarare än ett sexuellt uttryck. Hans arbete var lika 
mycket ett utforskande av psykets inre som en studie över 
förgängligheten och tidens fysiska påverkan på kroppen.

Self Portrait (Frieze No.2, Four panels), 1994. Silvertryck, 190,5 x 315 cm.



Lotta Antonsson
Född 1963 i Varberg, Sverige. Verksam i Berlin, Tyskland.

Lotta Antonsson hör till den generation konstnärer som 
kom att utbilda sig under 1990-talet och vars arbete är 
influerat av postmodernistisk och feministisk teori. Efter 
studier i fotografi på Konstfack i Stockholm flyttade hon 
till USA, där hennes praktik kom att undersöka ämnen som  
utsatthet, objektifiering och sårbarhet utifrån den unga 
kvinnans perspektiv.
 Antonssons senare arbeten tar sin utgångspunkt i sam-
lat fotografiskt material från 1960- och 1970-talen, som 
bearbetas, klipps isär och åter fogas samman i kollage. 
Kvinnokroppen, det motiv som Antonsson ständigt åter-
kommer till, uppstår ofta fragmenterat och sammanlänkat 
med organiska naturmaterial såsom snäckor, stenar och  
drivved.
 I verket Monika (2021) har Lotta Antonsson använt  
betraktandet både som metod och form. Antonsson har 
täckt 1960-talsikonen Monica Vittis ögon och tänder med 
fluoritstenar. Den avbildades blick är skymd, och det tidi-
gare så perfekta leendet kan numera liknas vid ett grin.

Monika, 2021. Kollage med fluoritstenar, 33 x 52 cm.



Annika Elisabeth von Hausswolff
Född 1965 i Göteborg, Sverige, där hon också är verksam.

Sedan det tidiga 1990-talet har Annika Elisabeth von 
Hausswolffs fotografi haft en central roll på den svenska 
konstscenen. I sitt omfattande arbete har hon konsekvent 
utforskat frågor som rör våld, kriminologi, patriarkala 
strukturer och psykoanalys. von Hausswolffs fotografier 
skildrar iscensatta situationer, inte sällan med en antydan 
om det undermedvetna närvarande. Hennes senare arbete 
involverar även funnet fotografiskt material som kraftigt 
bearbetas och komponeras samman i nya motivvärldar. 
Annika Elisabeth von Hausswolffs konstnärliga uttryck  
beskrivs ofta som suggestivt och mångbottnat, där det som 
skildras i bild kan vara lika talande som det som har ute-
lämnats för betraktarens blick.
 Det sista självporträttet är den gemensamma titeln på 
tre polaroidbilder ur en större fotografisk serie som ska-
pades 2007 för Sveriges Allmänna Konstförening. von 
Hausswolff bjöds in att ta fram ett fotografi som skulle bli 
en förlaga till en multipel, men valde i stället att skapa 400 
unika bilder av samma motiv – sig själv. Hon beskrev själv 
handlingen som en tvångsmässig upprepning av ett motiv 
som hon har hämtat ur sin egen bildvärld. Resultatet blev 
ett samspel mellan en introspektiv undersökning av det 
egna jaget och dess förskjutningar.

Samtliga: Det sista självporträttet, 2007. Polaroidfotografi, 13 x 10,5 cm.



Philip-Lorca diCorcia
Född 1951 i Hartford, USA. Verksam i New York, USA.

Philip-Lorca diCorcia har sedan 1980-talet utmanat det fo-
tografiska mediet med omsorgsfulla kompositioner i gräns-
landet mellan dokumentära och konstruerade situationer.
 I en av diCorcias mer uppmärksammade serier, Heads 
(2000–2001), är de avbildade personerna anonyma indi-
vider i massorna på Times Square i New York. Från en 
byggnadsställning arrangerade diCorcia blixtljus som akti-
verades med en radiosignal i samma stund som han tryckte 
på kamerautlösaren. Kameran fångade enstaka förbipasse-
rande eller mindre grupper utan att de var medvetna om 
konstnärens närvaro. Vi ser dem i privata ögonblick, för-
sjunkna i tankar, då stadens puls och ljud har sållats bort. 
De stillsamma och intima närbilderna ser ut att vara tagna 
nattetid eller inomhus på en teaterscen, men de har blivit 
till i fullt dagsljus. Under projektets gång togs över 3 000 
bilder, varav endast 17 valdes ut till serien. Resultaten är 
högst verkliga, men likväl noggrant förberedda ögonblicks-
bilder. Med denna metod utforskar diCorcia möjligheten 
att fånga det karakteristiskt individuella och det som gör 
oss människor mer lika än olika, utan något möte eller 
samförstånd med de porträtterade.

Head #13, 2000. Fujicolor Crystal, arkivbeständigt tryck monterat på plexi, 
120 x 151 cm.



Santiago Sierra
Född 1966 i Madrid, Spanien, där han också är verksam.

Det intressanta är också att när någon… när du inte ser 
någons ansikte, så blir deras position mer aktiv, du måste 
tänka till varför hon inte visar ansiktet. Och i en värld full 
av bilder blir denna bild, som på sätt och vis är en antibild, 
full av betydelser, eftersom personen måste skapa det man 
inte ser. – Santiago Sierra

Santiago Sierra arbetar med performance- och installa-
tionsverk som berör social ojämlikhet, strukturellt våld 
och rasism. Med enkla men radikala handlingar belyser 
hans verk samhällets diskriminerande maktförhållanden, 
orättvisa arbetsvillkor och de processer som möjliggör och 
drar nytta av dem.
 I 89 HUICHOLES skildras ryggtavlor av människor 
ur huicholfolket, en nordamerikansk ursprungsbefolk-
ning som i dag lever i trakterna kring den amerikansk-
mexikanska gränsen. Likt många andra ursprungsbefolk-
ningar utsätts de för tvångsförflyttningar och kämpar för 
rätten att bibehålla sin kultur. Många huicholer arbetar 
under bedrövliga, riskfyllda arbetsförhållanden och mot 
låg ersättning, inte sällan på tobaksodlingar. I verket upp-
märksammar Sierra en annars osynliggjord grupp, samti-
digt som de avbildade bibehåller sin identitet, och därmed 
integritet, genom att vända ryggen mot betraktaren.

89 HUICHOLES, 2006. Svartvita fotografier, varierande mått.



Danh Vo
Född 1975 i Ba Ria, Vietnam. Verksam i Berlin, Tyskland, 
och Mexico City, Mexiko.

Danh Vos konceptuella praktik rör sig mellan det själv-
biografiska berättandet och den kollektiva historieskriv-
ningen. I sitt material använder han sig ofta av sitt eget 
privata arkiv för att skildra större, historiska skeenden. 
Hans arbete utgår ofta från ready-made och funna eller be-
arbetade objekt med många lager av mening – vare sig det 
är genom deras historiska kontext, tidigare tillhörighet, el-
ler genom sin roll som universella ikoner. Genom att sätta 
dessa objekt i nya sammanhang undersöker Danh Vo deras 
tillskrivna historiska och politiska betydelser och symbo-
liska värden.
 I Portrait of a Hand ser vi konstnärens egen farmor/
mormor posera på en stol. Med porträttet visar Vo att man 
kan närma sig samtidens såväl som historiens stora poli-
tiska förlopp genom att se människorna som utgör dem.
 Vos familjehistoria, som är kantad av både krig och 
flykt, utgör en viktig del av hans konstnärliga material.  
Genom att förflytta objekt från sitt privata sammanhang 
blir de till verk laddade med tankar om migration, förflytt-
ning och (o)trygghet.

Portrait of a Hand, 2010. Fotogravyr, 93 x 69 cm.



Miroslav Tichý
Född 1926 i Nětčice, dåvarande Tjeckoslovakien. 
Verksam i Kyjov, Tjeckien, fram till sin död 2011.

Miroslav Tichý är främst känd för sina särartade fotogra-
fiska skildringar av kvinnor i sin hemstad Kyjov. Han var 
från början en klassiskt skolad målare vid Konstakade-
min i Prag, men kom att avbryta sina studier på grund av 
kommunistregimens ockupation av Tjeckoslovakien 1948. 
Den politiska kris som landet ställdes inför i samband med 
ockupationen sammanföll med en personlig kris för Tichý. 
Han ställde sig vid sidan om samhället och fortsatte egen-
händigt med sitt konstnärliga arbete.
 Under 1960-talet gick Tichý över till att arbeta med  
fotografi. Han använde sig oftast av en billig bakelitkamera 
som han byggde om med hjälp av funna objekt. Så småning-
om kom han att arbeta med helt egentillverkade kameror 
som han skapade av kartong, plywood och trådrullar, för-
seglade med asfalt. Kameralinserna av funnet glas bearbe-
tades med tandkräm för att få rätt matthet, och framkall-
ningen gjordes av Tichý själv, nattetid på hans innergård. 
 De fotografiska verken har många paralleller till hans 
tidigare måleriska arbete. I fokus finns fascinationen för 
den kvinnliga kroppens anatomi, men även för det sam-
manhang som Tichýs omedvetna modeller befinner sig i. 
Tichýs självvalda roll som någon som står utanför och på 
håll betraktar samhället gick igen i hans fotograferande. 

Samtliga: Undated (1960–1995). Silvergelatintryck.

Untitled (MT inv. no. 2-105), 17,8 x 12,7 cm.
Untitled (MT inv. no. 5-10-49), 17,8 x 10,9 cm.
Untitled (MT inv. no. 5-6-180), 11,9 x 13 cm.
Untitled (MT inv. no. 5-7-68), 23,2 x 17,8 cm.

Bearbetade:  
Untitled (MT inv. no. 5-10-92), 22,2 x 17,7 cm.
Untitled (MT inv. no. 5-7-94), 27,8 x 13,8 cm.

Monterat på vitt papper:
Untitled (MT inv. no 5-12-145), 20,5 x 10,8 cm.

Monterat på kartong och bearbetat papper:
Untitled (MT inv. no. 5-2-7), 23,9 x 21,5 cm.

Monterat på kartong och textil:
Untitled (MT inv. no. 5-2-20), 30,6 x 27,2 cm.



Maya Attoun
Född 1974 i Jerusalem, Israel. Verksam i Tel Aviv, Israel, 
fram till sin död 2022.

Maya Attoun var en multidisciplinär konstnär. På senare 
tid arbetade hon i storskaliga installationer som satte sam-
man väggmålningar, tryck, skulpturer, ready-made och 
ljudkonst. Teckning var ofta en bärande komponent i hen-
nes verk, oavsett huvudsakliga medium. Attouns bildvärld 
sätter kroppens motstridigheter i fokus, där vi möter både 
skönhet och sjukdom, människor och djur.
 I teckningen Inner Beauty skildras en gestalt som håller 
upp ett kranium. Motivet är inramat av en mörk massa som 
reser sig både uppifrån och nedifrån med tentakelliknan-
de trådar som letar sig in i figurens hår och kraniet i dess 
hand. Där vi borde se ett ansikte anas ett mörker i dess 
ställe. I verket finns anspelningar på Shakespeares berät-
telse om Hamlet, som i kraniet såg sin egen dödlighet, samt 
den grekiska mytologins Medusa, som förstelnade dem 
som mötte hennes blick. Verkets titel antyder ett intro- 
spektivt utforskande, ett utbyte som sker utan betrakta-
rens deltagande. Det omöjliga i att den ansiktslösa gestal-
ten möter det livlösa kraniets blick blir påtagligt.

Inner Beauty, 2007. Bläckteckning på papper, 39 x 64 cm.



Kyung-Me
Född 1991 i Georgia, USA. Verksam i New York, USA. 

Kyung-Me är en tecknare och illustratör. Med sin omsorgs-
fulla metod, inspirerad av den franske tecknaren Gustave 
Doré såväl som japanska träsnitt, skapar hon detaljrika 
och drömlika rumsligheter. Hennes noggranna process ger 
henne åtkomst till en fokuserad plats i sig själv i vilken hon 
finner lugn.
 I teckningen Half Mourning IV avbildas objekt, frag-
ment och mönster som ter sig både samstämmigt kompo-
nerade och stundvis konkurrerande. Rummet är inrett med 
motstridiga tidsmarkörer. Genom att använda sig av ett lin-
järt perspektiv presenterar hon en igenkännlig motivvärld 
med en blick som kan upplevas främmande för det betrak-
tande ögat. Frånvaron av centralperspektiv öppnar upp för 
att ta in detaljerna enskilt innan helheten kan skönjas. Det 
betraktande ögat tillåts vandra fritt mellan objekten till 
synes utan vägledning. Det svarta klädesplagget på sängen 
påminner om såväl den mänskliga frånvaron i rummet som 
verkets titel, vilken antyder ett sorgearbete.
 Även i Ghost 1 och Ghost 4 skildras en sovrumsmiljö, 
men denna gång med en man i verkets mittpunkt. Genom 
bevittnandet av mannens nakna ryggtavla och bortvända 
blick i den intima sovrumsmiljön konfronteras vår egen 
blick med hans utsatthet.

Half Mourning IV, 2018. Bläckteckning på Arches akvarellpapper, 45,7 x 61 cm.
Ghost 1, 2018. Bläckteckning på Arches akvarellpapper, 20,6 x 29,9 cm.
Ghost 4, 2018. Bläckteckning på Arches akvarellpapper, 25,4 x 35,6 cm.



Eitan Ben Moshe
Född 1971 i Haifa, Israel. Verksam i Tel Aviv, Israel. 

White Shoes handlar om en scen jag ofta ser i mitt kvar-
ter (Shapira). Jag tycker om att kika in genom främlingars 
fönster och har stirrat in genom fönstren i kvarterets små 
lägenheter i gatuplan där flyktingar bor. Ofta är det fat-
tigt och enkelt, men nästan alltid har något par splitternya 
skor placerats synligt. Ett sådant par, vita, stannade kvar 
i minnet. – Eitan Ben Moshe

Eitan Ben Moshe arbetar med skulptur och installation som 
kan liknas vid futuristiska existenser eller levande organis-
mer. Hans motivvärld, bestående av en blandning av funnet 
och skapat material, är ofta svår att tillskriva en viss tid 
eller plats. I stället är hans arbete ofta förankrat i science 
fiction och sammanhang där tid och rum är odefinierbara. 
 Verken White Shoes och Albino Heart från 2017 be-
handlar olika fall av kollision – situationer som frusit i  
tiden och gett utrymme för nya världar som formats i 
dess spår. Ljuslådorna innehåller lager av skärvor – såväl 
funna som 3D-utskrivna objekt, noggrant sammansatta av 
Ben Moshe så att de ömsom reflekterar, ömsom blockerar  
lådornas ljus. Genom den delvis skymda sikten får betrak-
taren ta del av fragment som tillhör konstnärens fiktiva 
värld – en antydan om att seendet allt som oftast är ofull-
komligt. De suggestiva ljuslådorna skildrar en föreställd 
verklighet som tillhör andra individer och som Ben Moshe 
närmat sig likt en voyeur genom att observera på avstånd. White Shoes, 2017. Blandteknik, 153 x 141 x 16 cm. 

Albino Heart, 2017. Blandteknik, 100 x 110 x 52 cm.



Christian Boltanski
Född 1944 i Paris, Frankrike, där han var verksam fram till 
sin död 2021.

Det som driver mig som konstnär är att jag tycker att alla 
är unika, ändå försvinner alla så snabbt. […] Vi hatar att 
se de döda, men vi älskar dem ändå, vi uppskattar dem.
– Christian Boltanski

Christian Boltanski var en autodidakt konstnär som främst 
arbetade med installationer. Han arbetade med personliga 
och funna material i verk som pendlade mellan det indivi-
duella och kollektiva narrativet. Ett återkommande tema i 
hans konstnärskap är människans förgänglighet, där min-
nen av förlust och orättvisor belyses i mötet med betrakta-
ren. I bekräftandet och erkännandet av mänskligt lidande 
återfinns en ständig jakt på och hyllning till livet självt.
 I Entre temps (ordagrant översatt till ”mellan tiden”) 
får vi se konstnärens ansikte i livets olika stadier och i 
en oändlig cykel – ett självporträtt där han gång på gång  
betraktar sig själv och undersöker tidens påverkan. Kan 
ett fotografi fånga en människa, en själ, ett liv? Trots upp-
repade försök återstår endast fragment av det som varit.  
I verket påminns vi om att vi aldrig kan komma åt livets 
hela mening. Livet är det som sker däremellan.

Entre temps, 2003. Videoinstallation, 3:00 min.
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