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PRESSMEDDELANDE
ANNIKA VON HAUSSWOLFF
Ich bin die Ecke aller Räume
9 februari – 8 juni 2008
Curatorer: David Neuman och Tessa Praun

I vår visar Magasin 3 Stockholm Konsthall med glädje en stor presentation av Annika von Hausswolff,
ett konstnärskap Magasin 3 stöttat under många år. Sedan 1990-talet har hon utvecklat ett bildspråk
som förmedlar motsägelsefulla känslor som obehag och nyfikenhet inför oväntade vardagliga
situationer och makabra historier. I hennes noggrant iscensatta fotografier är den mänskliga kroppen
ofta närvarande eller har lämnat spår efter sig: nakna övergivna kroppar i natursköna miljöer,
övertäckta livlösa kroppar, barn med motorsåg eller minnen av människors närvaro i form av
dammtussar, stolar eller skjortor. Med utgångspunkt i bekanta motiv och konsthistoriska referenser
befinner sig Annika von Hausswolffs verk i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta.
Under senare år har hennes bildvärld allt mer tagit fysisk form i utställningsrummet genom att hon
skapat objekt och arbetat med rekvisita.
I utställningen visas ett femtiotal verk, alla ur Magasin 3:s samling, tillsammans med en storskalig
installation som skapats specifikt för konsthallen.
Artist’s book
Under våren presenteras en omfattande publikation om Annika von Hausswolffs konstnärskap där
hon med sin egen kamera dokumenterat utställningen på Magasin 3. Boken kommer att innehålla
även en oeuvre-del som listar alla von Hausswolffs verk.
Annika von Hausswolff är född 1967 och bor och arbetar i Göteborg. Sedan 1990-talet har hon
deltagit i en mängd separat- och grupputställningar på institutioner som Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris; Hasselblad Center, Göteborg; ARKEN Museum for Moderne Kunst, Köpenhamn;
Hamburger Bahnhof, Berlin och Fotomuseum Winterthur. På 1999 års Venedigbiennal representerade
Annika von Hausswolff Sverige i den Nordiska Paviljongen. Hon har tidigare visats på Magasin 3
som del av grupputställningarna ”Weegee, Jane & Louise Wilson & Annika von Hausswolff” (2000),
”Extension” (2002) och senast i ”Verk ur Magasin 3 Stockholm Konsthalls samling” (2005).
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