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Där är solen alltid synlig, Margaret. Dess breda skiva 

kretsar precis över horisonten, och sprider en evig glans.  

[…] Nordpolens särdrag kan sakna motstycke och de fenomen  

himlakropparna orsakar i dessa oupptäckta ödemarker är unika.  

Vad ska man inte förvänta sig i ett land med evigt ljus?  

Jag kanske där upptäcker den makalösa kraft som drar till sig  

kompassnålen, och kan kanske bringa ordning i tusentals  

observationer av himlakroppar under den här resan och för 

alltid sammanjämka de skenbara avvikelserna.

(Mary Shelley, Frankenstein eller Den moderne Prometeus, 1818, 

svensk övers. Måns Winberg 2013)

Maya Attoun var en exceptionell konstnär. Hon var också en 
exceptionell person, begåvad med stor känslighet och ori- 
ginalitet, och ovanligt nyfiken, med intressen inom så vitt skilda 
områden som mystik och historia, vetenskap och populär- 
kultur. Maya var förutom en begåvad tecknare dessutom en 
multidisciplinär konstnär i ordets vidaste bemärkelse och 
hon arbetade med skulptur och installation samt ljud och  
video med lika säker hand som hon tecknade. Hon var modig i  
livet såväl som i konsten hon skapade. Spänningen mellan det 
privata och det fysiska, mellan den imaginära och kulturella 
sfären, låg alltid till grund för hennes konst. Personligen tror 
jag att det som främst utmärkte henne var hennes förmåga att  
svetsa samman världar som ligger långt ifrån varandra, och 
att använda dessa förbindelser för att väva ett nytt narrativ 
och skapa konstverk som tillför nya betydelser, både till det  
esoteriska och det vardagliga.

INTRODUKTION

Till minne av Maya Attoun 
(1974–2022)



Maya träffade David Neuman, museichef emeritus och 
styrelseordförande för Magasin III Museum for Contempo-
rary Art, första gången redan år 2000. David följde därefter 
utvecklingen av hennes konstnärskap och förvärvade även 
verk av henne till museets samling. Första gången jag själv 
arbetade med Maya var 2013 och jag hade sedan dess sett 
fram emot möjligheten att få arbeta med henne igen. Våra tre 
vägar korsades 2019, när vi bjöd in henne att skapa en separat- 
utställning på Magasin III Jaffa. Maya tog med oss på en resa 
där vi fick uppleva hennes sammansmältning av idéer och 
bilder; en resa in i denna värld och till dimensioner bortom 
den, till det förflutna och framtiden, föreställd och manifes- 
terad under svåra omständigheter, under en global pandemi,  
i kombination med social distansering och frekventa ned-
stängningar. Men Maya slutförde första delen av resan och 
öppnade sin utställning Solar Mountains & Broken Hearts på 
Magasin III Jaffa i mars 2021.

I utställningen vidareutvecklade Maya ämnen som hon hade 
arbetat med de senaste åren. Mary Shelleys berömda roman 
Frankenstein har varit en grund för många av Mayas insik- 
ter, ageranden och verk under de senaste åren. Med romanen 
som utgångspunkt även för utställningen gick Maya in i både 
Shelleys och sin egen kulturella, historiska och intellektuella  
bakgrund. Trådar som drogs från den gotiska världen hos 
Shelley knöts inte enbart till Mayas eget liv, 200 år senare, 
utan ännu längre bort, till en okänd framtid, där konstnären 
föreställde sig den sista kvinnliga astronauten på jorden.

Nu när den första delen av resan har avslutats går vi vidare, 
i Mayas fotspår, till den andra delen: utställningen som visas 
här, i Stockholm, Sverige. Och vi gör det trots Mayas ovänta-
de bortgång i juli 2022 till följd av sjukdomsrelaterade kom-
plikationer. Maya finns inte längre med oss. Men vi genomför  
denna resa i hennes frånvaro, till hennes minne.

På det första mötet vi tre hade i Tel Aviv berättade Maya för 
David och mig om en resa hon drömde om att göra till det 
avlägsna norr, som i Shelleys bok. Drömmen såg ut att kunna 
bli verklighet genom en inbjudan till ett vistelseresidens inom 
IASPIS (International Artists Studio Program in Sweden). 
Hon såg fram emot vistelsen i Stockholm på samma sätt som 
Robert Walton, upptäcktsresanden som berättar historien om 
Victor Frankenstein och varelsen denne hade skapat, emotsåg 
sin resa till Nordpolen. De ovan citerade raderna är hämtade 
från just denna beskrivning av längtan till det avlägsna norr, 
som lyser i sitt nordliga sken, likt solen vars efterlängtade ljus 
försvinner och återvänder, igen och igen. 

Och på något sätt, om än förkrossade över förlusten av en  
extraordinär konstnär och person, finner vi en viss tröst i att 
veta att Maya Attouns verk presenteras här precis som hon 
hade planerat – inför en ny publik som ännu inte har mött dem.

Karmit Galili, verksamhetschef & intendent Magasin III Jaffa



Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman



Och morgon kom, och gick – 
Och kom igen, men aldrig blev det dager

Och människorna glömde sina lustar,
Inför den stundande förödelsen.

Och allas hjärtan, stelnade av frost,

Blott rördes till en självisk bön om ljus.

(Lord Byron, ”Mörkret”, 1816, svensk övers. Adolph Törneros)

1815 hade vulkanen Tambora i Indonesien ett utbrott, det 
kraftfullaste vulkanubrottet någonsin på hundratals år, vilket 
orsakade globala klimatavvikelser: himlen täcktes av vulka- 
niskt damm som hindrade solljuset, svart nederbörd föll och 
temperaturen sjönk så pass mycket att året efter utbrottet 
blev känt som ”året utan sommar”.

Under denna icke-sommar samlades flera vänner i en 
villa som Lord Byron hyrde vid Genèvesjöns strand, bland 
dem Percy Bysshe Shelley, hans älskarinna Mary Godwin 
(sedermera känd som Mary Shelley, efter att de två hade 
gift sig) och John Polidori. Medan en storm rasade utanför 
underhöll de sig själva genom att skriva skräckhistorier.  
Mary Shelley hade skrivit en berättelse som blev grunden till  
Frankenstein (1818), som anses vara den första romanen inom  
science fiction-genren. Polidori skrev en vampyrberättelse  
som senare publicerades med titeln The Vampire (1819),  
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ett banbrytande verk inom vampyrlitteraturen, medan Lord  
Byron hade skrivit sin apokalyptiska dikt ”Mörkret” (1816), 
som beskrev jordens och människans undergång.

Utifrån denna klimatkulturella händelse byggde Maya Attoun 
(1974–2022) ett kosmiskt landskap som löper längs en egen 
tidsskala och förlägger det naturliga och övernaturliga, det 
mänskliga och monstruösa, och det jordiska och sublima 
på samma nivå. Solara berg kastar sina skuggor över golvet 
medan en himlakropp, projicerad på väggen, tilltar och avtar 
i regelbundna intervaller om 24 minuter och 24 sekunder, 
och skapar en platsspecifik temporalitet, unik för detta verk 
och rummet det upptar. På en vägg intill finns teckningar av 
en katastrof – en som redan har inträffat, eller som precis 
är på väg att inträffa – med vulkanutbrott och framvällande 
damm, nedtrampade ormbunkar, fåglar med stympade lem-
mar, händer som försöker hålla i något. Det katastroflandskap 
Attoun skapade kan inte bindas till en specifik tid och plats. 
Även om det genljuder av vulkanutbrottet 1815 relaterar 
det lika mycket till en framtida tid, här på jorden eller på en  
annan planet, precis före katastrofen eller i dess omedelbara  
kölvatten. En katastrof vars omständigheter förblir oklara; 
det är ett landskap som skapar en cirkulär tidsdimension i 
rummet och projicerar det förflutnas skuggor på framtiden.

Nästan helt frånvarande i utställningen är människan. Hon 
som med största sannolikhet kommer att falla offer för en 
sådan katastrof, men också är den som driver fram den. Det 
finns  antydningar  om  människans  närvaro i himlakroppen, 



CRY – CybeRnetic Year, 2020. Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman



Solar Plexus, 2020. Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman

formad som en basketboll, och i teknologin som möjlig- 
gör solpaneler, men framför allt återfinns den i det extremt 
noggranna arbete som har lagts ned i teckningarna. Alla 
tre verkserier är minutiöst utförda i grafit. För Attoun var 
teckningen dock inte bara en teknisk bedrift utan snara-
re ett sätt att överföra energi. Hennes fyra solara berg –  
Solar Plexus – kan därför ses som solpaneler som omvandlar 
mänsklig energi till konst. Införlivad i denna teckningsteknik 
finns möjligheten till radering – det krävs mycket mindre än 
en katastrof av samma storlek som ett vulkanutbrott för att 
radera de tecken som Attoun mödosamt har tecknat. Ett  
enkelt suddgummi duger. Detta är också den teknik som  
används i CRY – CybeRnetic Year, ett animerat verk som 
skapats genom systematisk radering av teckningen.

I Solar Mountains & Broken Hearts, utställningens eponyma 
serie teckningar, fortsatte Attoun att utarbeta det lexikon av 
bilder hon utvecklade under flera år – knutar, basketbollar, 
händer, siffror och bokstäver, alkemiska symboler, spelkort 
och tarotmotiv – en ikonografi som blandar litteratur, musik, 
popkultur, vetenskap och teknologi. Attoun såg sitt arbete 
som en del av en gotisk tradition som inte skiljer det vackra 
från det skrämmande. Hon intresserade sig för människans 
återkommande katastrofer och skapade verk utifrån det 
som människan har producerat, det som överträffar henne i  
storhet. Laddningen i Attouns teckningar signalerar de kon-
tinuerliga vedermödorna för ett brustet mänskligt hjärta.

Karmit Galili, verksamhetschef & intendent Magasin III Jaffa



Solar Mountains & Broken Hearts, 2020

I januari 2018 öppnade Magasin III Museum for Contemporary 

Art, Stockholm, en permanent utställningssatellit, i Jaffa/Tel 

Aviv, Israel.

Magasin III Jaffas program innehåller både internationella 

och lokala samtidskonstnärer och har presenterat separat- 

utställningar av Haim Steinbach, Sheila Hicks, Cosima von Bonin, 

Tal R, Maya Attoun, Polly Apfelbaum och nu senast David Adika.

Lokalen ligger på 34 Olei Zion, i ett bostadsområde rikt på  

historia och kulturell mångfald, som gränsar till Jaffas berömda 

loppmarknad. Magasin III Jaffas unika arkitektur gör att förbi- 

passerande kan se utställningarna utifrån, dag som natt. 

Tvärsöver gatan ligger bokhandeln Magasin III Jaffa Books, 

som är en integrerad del av Magasin III Jaffas verksamhet och 

har fokus på regionala artists’ books.

OM MAGASIN III JAFFA



Solar Mountains & Broken Hearts – 2 of Aether, 2020 Solar Mountains & Broken Hearts – Ace of Love, 2020



Solar Mountains & Broken Hearts – Ace of Hope, 2020 Solar Mountains & Broken Hearts – 10 of Aether, 2020



Solar Mountains & Broken Hearts – Ace of Sorrow, 2020 Solar Mountains & Broken Hearts – 8 of Hope, 2020



Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman



Solar Plexus, 2020
Solar Plexus, 2020. Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman
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Installationsvy, Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel. 
Foto: Noam Preisman



Maya Attoun föddes 1974 i Jerusalem, Israel. Hon avled 2022.

Attoun levde och arbetade i Tel Aviv. Hon hade både en BA 
och MA från Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem.

Maya Attoun var en multidisciplinär konstnär som enga- 
gerade sig i en dialog mellan tankeprocesser, intuitiva gester, 
material och bilder. Hennes arbete omfattade en mängd 
olika medier såsom muraler, teckningar, tryck, skulpturala 
föremål, ready-made och ljud. Genom dessa reflekterade hon 
över modernitet, populärkulturens historia och skärnings- 

BIOGRAFI

Maya Attoun. Foto: Mia Gourvitch

punkten mellan myt, berättelse och vetenskap. Attoun  
undervisade vid Bezalel Academy of Art and Design, Multi- 
disciplinary Art Faculty, Shenkar College for Engineering 
and Design, och vid School of Visual Theatre.

Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar i 
Israel och internationellt. Separat- och duo-utställningar: 
Magasin III Jaffa, Tel Aviv, Israel (2021); Jerusalem Print 
Workshop, Jerusalem, Israel (2019); Jewish Museum, Lon-
don, England (2018); Givon Art Forum, Tel Aviv, Israel (2018); 
Haifa Museum of Art, Haifa, Israel (2017); Givon Gallery, 
Tel Aviv, Israel (2016); Fleisch Gallery, Rom, Italien (2012); 
separatutställning med kortlistade kandidater till Natan 
Gottesdiener Foundations Israeli Art Prize, Tel Aviv Muse-
um of Art, Israel (2009). Därtill medverkade Attoun i grupp- 
utställningar på Ashdod Museum of Art, Ashdod, Israel; 
MACT/CACT Museum and Center of Contemporary Art in 
Canton Ticino, Bellinzona, Schweiz; Tel Aviv Museum of 
Art, Tel Aviv, Israel; Manofim Festival, Jerusalem, Israel; 
Maria & Vadim Zakharov Gallery, Berlin, Tyskland; Mormon 
University, Jerusalem, Israel; 6:e och 7:e Drawing Biennial, 
Jerusalem, Israel; Redtory Museum of Contemporary Art, 
Guangzhou, Kina; Israel Museum, Jerusalem, Israel; Kallio 
Kunsthalle, Helsingfors, Finland; Magasin III Museum for 
Contemporary Art, Stockholm, Sverige.



CRY – CybeRnetic Year, 2020 
Stop motion-animation,  
24:24 min. loop
Varierande mått
Samling Magasin III, Stockholm
Installationsvy Magasin III Jaffa
Foto: Noam Preisman

Solar Plexus, 2020
Blyerts på MDF, trä, färg 
500 x 110 cm
Samling Magasin III, Stockholm
Installationsvy Magasin III Jaffa
Foto: Noam Preisman

 

 

Solar Mountains & Broken Hearts 
– Ace of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm
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Solar Mountains & Broken Hearts 
– Ace of Love, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

 

Solar Mountains & Broken Hearts 
– Ace of Hope, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– Ace of Sorrow, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains &  Broken Hearts, 
2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm



Solar Mountains & Broken Hearts 
– 8 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 8 of Hope, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 10 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 9 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 2 of Aether, 2020 
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 3 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 5 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm

Solar Mountains & Broken Hearts 
– 6 of Aether, 2020
Blyerts på papper
72 x 41,5 cm 
Samling Magasin III, Stockholm
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