
Midsommardagen 23 juni 2007 kl 14 invigs Galleri Sprinkler och ut-
ställningen Roman Road av Tuija Lindström. 
Utställningen pågår t o m Skördefesten, den 30 september.

Tuija Lindström är en av våra mest namnkunniga konstnärer/fotografer som gjort en 
mängd utställningar både utomlands och i Sverige. Bland annat sommaren 2004 då 
hon visade en retrospektiv utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm. Hon har 
också varit professor på Fotohögskolan i Göteborg i mer än ett decennium. Tuija som 
bor norr om Näsby, sydöstra Öland, befinner sig för närvarande i London på ett IA-
SPIS-stipendium. Hon kommer dock hem för att närvara på vernissagen.

Utställningen Roman Road består av tre stora svart/vita bilder, ett antal runda i mindre 
format samt en video tagen i London. Roman Road är ett tillägg till bildserien Sleeping 
Bodies men den följer dock inte samma diskurs, utan försöker mer aktivt visualisera det 
tillstånd en bild av en sovande kropp förmedlar. De runda fotografierna är bilder från 
“växtriket” som Tuija experimenterat fram från olika detaljer ur Davids och Ghirlandaios 
målningar t ex i vapensigill. De runda bilderna kan ses som titthål till de sovandes till-
stånd.

   
Blue Eyes, ur serien Sleeping Bodies, 1995/2004  Annuncition, ur serien Roman Roads, 2007

Galleri Sprinkler är ett nytt 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 gles-
bygd, 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.

Mer information och pressbilder finns att hämta på:
www.nasbycafe.com
eller kontakta Bengt Olof Johansson på tel 070 771 30 81 eller
bojson@bojson.se
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