
TC hemma på mammas gata 

 

Hemmaplan. Långasjökonstnären Tommy ”TC” Carlsson ställer ut på Galleri 

Garvaregården tillsammans med Larissa Stenlander.  

Foto: Privat (Jan-Erik Fransson)  
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Han har ställt ut i Danmark, Tyskland och Usa. Men nu är konstnären Tommy ”TC” Carlsson 

tillbaka på hemmaplan och ställer ut några av sina verk på ”sin mammas gata”, bara ett 

stenkast från det egna hemmet i den tidigare affären (Karlsönerna) i Långasjö. 



– Det blev en fantastisk första helg. Vi hade 140 besökare under lördagens vernissage och 

ytterligare ett 40-tal på söndagen, och det är bara Sven Ljungbergs utställning som har lockat 

fler på vernissagen, berättar Britta Fransson som driver Galleri Garvaregården i Långasjö. 

Märkliga synvillor 

Tillsammans med Larissa Stenlander från Stockholm visar nu TC smakprov från sin långa 

konstnärsbana och det är första gången som konstnärsparet ställer ut på galleriet i Långasjö. 

Det är en utställning där som vanligt hans minst sagt fascinerande flerskiktade oljemålningar i 

så kallad schumningsteknik, där vardagliga ting står i fokus och där målningarna skapar 

märkliga synvillor. 

Det rör sig om målningar av allt från enkla brädlappar till fågelholkar och postlådor som 

förevigats på duken och förvandlats till målningar som ser så verklighetstrogna ut att folk 

skulle kunna försöka posta ett brev i den avbildade postlådan. 

–  Tommy berättade också att han försöker göra det hela med finesss så att målningarna 

föreställer saker som inte riktigt existerar. Till exempel finns det ju inga fågelholkar med en 

varningsskylt om besöksförbud för katter, skrattar Britta och visar upp ett av hans verk på 

utställningen. 

Stolt över bygden 

Och att det finns en stolthet och ett intresse i den egna hembygden för Tommy TC Carlssons 

måleri, det rådde det heller inga tvivel om i helgen: 

–  Normalt sett har vi alltid fler besökare utifrån som kommer hit på våra vernissager, men 

den här gången var det precis tvärtom. Det var många Långasjöbor som kom hit och tittade, 

och flera av dem som aldrig ens hade varit här tidigare, berättar Britta Fransson. 
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