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Sally von Rosen
Slow Shopping

Vernissage fredag 11 okt kl 18–21
Sally von Rosen återskapar bilder och handlingar, hämtade från hennes lekfulla, absurda, och dramatiska
iakttagelser, som hon placerar i spänningen mellan det obehagliga och komiska. Hon arbetar framförallt med
performance, installation, och video där hon leker med idéer om att adoptera objekt, hur vi behandlar materiella
ting och hur de får oss att bete oss.
Verket Slow Shopping, som visas i Peepshow 11 okt – 3 nov, handlar om våra beteenden som materiella ting
skapar och utgår från Jane Bennetts teorier om nymaterialism och ’thing-power’. Von Rosen tolkar Bennetts
teorier om ’thing-power’ så att även objekt är levande och kan dela egenskaper med människor, djur, och växter.
Slow Shopping är en performanceinstallation som inkluderar en tyst auktion via email av en väska placerad
bakom en glasruta. Väskan betraktas som ett husdjur och genom auktionen kommer husdjuret att få en ny
ägare. Den nya ägaren åläggs att signera ett kontrakt som ställts samman av en jurist – ungefär som ett kontrakt
vid köp av en häst – där man tar över äganderätten och lovar att ta hand om väskan. Om objekt kan vara
levande, så leker von Rosen med idén om att din väska är ett husdjur och därmed kräver omvårdnad och en
promenad, ungefär som du går ut och går med din hund – så kan du också gå ut och gå med din väska.
För att delta i den tysta auktionen, skicka ditt bud via email till contact@sallyvonrosen.se, högsta budet vinner
väskan när utställningen är över. För mer information gå till sallyvonrosen.se.
Sally von Rosen är utbildad vid Göteborgs konstskola, Göteborgs universitet, Valands konsthögskola,
Konsthögskolan vid Umeå universitet och konsthögskolan i Wien. Hon har tidigare i år ställt ut vid Galleri RÝMD i
Reykjavik, Bildmuseet i Umeå och Galleri Andersson/Sandström i Stockholm.
Sally von Rosen (f. 1994 i Göteborg) är verksam i Berlin, Tyskland.
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Opening Friday Oct 11th at 6–9pm
Sally von Rosen reproduces images and actions, found in her playful, absurd, and dramatic observations, which
she places in the tension between the uncanny and comic. She focuses on performance, installation, and video
where she plays with ideas on adopting objects, how we treat material things and how they make us act.
The piece Slow Shopping, viewed at Peepshow Gallery 54 11th of Oct - 3 of Nov 2019, concerns our actions
around material things with Jane Bennett’s theories on new materialism and thing-power in mind. In Bennett’s
theories on thing-power von Rosen interprets that also objects are alive and can share characteristics with
humans, animals, and plants. Slow Shopping is a performance installation including a silent auction via email of
one bag that is placed behind a glass window. The bag is viewed as a pet and through the auction the pet will
get a new owner. The new owner has to sign a contract drawn up by a lawyer, similar to a contract for buying a
horse, stating ownership and a promise to care of the bag. If objects can be alive, von Rosen is playing with the
idea of your bag being a pet and thereby demanding care and a stroll around town, much like you take your dog
for a walk – you can also take your bag for a walk.
To participate in the silent auction send your bid via email to contact@sallyvonrosen.se, the highest bidder wins
the bag when the exhibition is over. For more information please visit sallyvonrosen.se.
Sally von Rosen is educated at Gothenburg School of Art, Gothenburg University, Valand Academy, Umeå
Academy of Fine Arts, and Academy of Fine Arts Vienna. Her previous exhibitions this year includes Gallery
RÝMD in Reykjavik, Bildmuseet in Umeå, and Gallery Andersson/Sandström in Stockholm.
Sally von Rosen (b.1994 Gothenburg, Sweden) is based in Berlin, Germany.

