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Conny Karlsson
I Am Other

Galleri Sprinkler visar en ny installation av den göteborgsbaserade konstnären Conny Karlsson.Han vill i sina 
arbeten initiera en diskussion kring normer och värderingar, hur dessa styr vår vardag och sätt att agera i en ge-
mensam social struktur. Med den rörliga bilden utforskar han identiteten; dess mekanismer och tillblivelse, han 
använder sig av en subjektiv historieskrivning och lägger fokus på hur könstillhörighet och roller konstrueras. I 
hans verk blandas dokumentärt material med den fiktiva berättelsen och genom att återvända fragment av film, 
text och bild skapar han nya perspektiv och betydelser.

I Am Other

Jag vägrar att vara den ensamma,
rädda,
utsatta
och tragiska transpersonen.
Jag vägrar vara ett offer.

I verket I Am Other vill jag närma mig något jag kallar social, politisk och intim identitet och synligöra den 
suddiga gränsen dem emellan. Det som intresserar är när den privata personen tvingas bli ett politiskt sub-
jekt, då något annat alternativ inte finns. Är det alltid den som har tillgång till ett språk som i sin tur har ett 
övertag, som på så sätt tilldelas en maktposition? I olika samarbeten låter jag personer arbeta med en ”bild” 
som förväntas representera dem. 

Videoverket I Am Other (Candy & Me) är ett samarbete med Andy Candy, journalist, sakkunnig i transfrå-
gor och själv transperson. Vi utgår från Peter Hujars bild Candy Darling on her Deathbed från 1974, före-
ställande Candy Darling, en känd transsexuell kvinna från kretsarna kring Warhol, Verket innehåller passa-
ger från Darlings dagböcker och Andy Candys egna sjukhusjournaler. Filmen visas i ett intimt rum, där man 
bjuds in att sitta vid sängkanten. I det yttre rummet på Galleri Sprinkler visas fotografier, som får fungera 
som en fiktiv "loge".

 

_



Conny Karlsson är född 1974 i Västervik. Han tog sin Master of Fine Arts på Konsthögskolan Valand 2002. Karls-
son har under de senaste åren visat sina verk både i Sverige och internationellt. Nu senast på utställningen 
"Long Distance Runner" på Den Frie Udstillingsbygning i Köpenhamn samt med ett projekt under "Night" på 5th 
Berlin Biennial tillsammans med "Produktionsenheten". Han är under hösten även aktuell med en separatut-
ställning på Galleri My Living Room i Athen.

Galleri Sprinkler 16 augusti - 28 september 2008
Vernissage lördag 16 augusti kl 14
Pressvisning fredag 15 augusti kl 11, konstnären finns på plats
Galleri Sprinkler ligger i Näsby, på sydöstra Öland och är öppet när Näsby Café är öppet dvs varje dag utom 
måndagar i augusti  samt helger i september kl 12-17. Under Skördefesten speciella öppettider, se hemsidan.

Information finns att hämta på:
www.nasbycafe.com
eller kontakta Bengt Olof Johansson, curator för Galleri Sprinkler, på tel 070 771 30 81 eller
bojson@bojson.se

Galleri Sprinkler är ett rum för samtidskonst med ambitionen att visa konst med en stark relation till den plats rummet ligger 
på. Det vill säga i Näsby, i en speciell glesbygd, i ett extremt landskap, i turistlandet Öland. Galleri Sprinkler, som är inrymt i 
en f.d. svinstia i samma lada som Näsby Café, erbjuder fina förutsättningar att i lugn och ro ta in konsten, landskapet och 
hela situationen. Galleri Sprinkler vill vara en möjlighet till dialog om det konsten handlar om; att på ett precist sätt förstå 
något om oss själva och den värld vi lever i. Både för oss som bor här och för besökare.


