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Women’s neck. Från Jesper Peterssons fotoprojekt Yes 
Baby! som visas i början av augusti på Ystads Saltsjöbad. 
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KonStFoto
På Saltan
I utställningen visas ett axplock bilder ur fotoprojektet Yes 

Baby! där fotograf Jesper Petersson utforskar människans 
eviga jakt på skönhet och status och hur det i vår tid har 

lett fram till ett näst intill ouppnåeligt och oåtkomligt skön-
hetsideal och extrem kroppsfixering. Som om vi lever i ett för-
hållande där vi svarar på den andras behov med Yes Baby! (Ja 
älskling!) utan att reflektera över våra egna behov och innersta 
känslor. Jespers foton pekar på hur vi ”bygger” våra kroppar 
och bilder av oss själva för att tillfredsställa andra och hur vi 
tror att andra vill att vi ska vara, bete oss eller bli sedda.

Vi säger alla Ja, eller nej trots att vi egentligen inte vill…eller 
vet vi verkligen vad vi vill?

Jesper Petersson, född 1979 i Halmstad, är en internationellt 
erkänd fotograf som har utvecklat sin passion för fotografi till 
konst. Det hela startade redan i tioårsåldern när Jesper fick en 
kamera som present och alltsedan dess har han utforskat och 
studerat fotografi. Hans första egna fotoprojekt (1999) var en 
fotobok kallad PalS. Sedan dess har han producerat ett flertal 
böcker, projekt och deltagit i flera separat- och grupputställ-
ningar. Hans fotostil har skapat en efterfrågan på hans arbeten 
både inom Sverige och i andra delar av världen. Idag arbetar 
Jesper med flera av Sveriges mest välrenommerade tidnings-
magasin, reklambyråer och flera stora företag. Han har ofta 

internationella uppdrag och hans fotokonst har funnit samlare 
både här hemma och utomlands.

de freo gallery jobbar aktivt med att kunna erbjuda samma 
personliga känsla och möte, som de själva upplever när de be-
söker sina artister runt om i världen. Dessa möten kan upple-
vas på de olika gallerierna i Berlin, Göteborg, Pietrasanta eller 
Simrishamn.

I Simrishamn hittar man galleriet på Regeringsgatan 19. För 
mer info: www.defreogallery.com

Den 1-7 augusti visar de freo gallery en utställning med fotokonstnären Jesper PMan Petersson 
på Ystads Saltsjöbad.

Art photography 
An exhibition of photographs by Jesper PMAN Petersson will be held at 

Ystads Saltsjöbad from the 1 to 7 August. The pictures have been chosen 
from the photograph project Yes Baby! in which Jesper tries to define 
beauty and our fixation with the body - in his eyes it has reached an impos-
sible level that has swamped our feelings and needs in an attempt to im-
press or fit in.

Jesper was born in Halmstad in 1979, and is an internationally renowned 
photographer. He became interested in photography at a very early age 
and has worked on 9international as well as international projects. The 
exhibition has been arranged by de freo gallery; the latter have activities in, 
amongst others, Berlin, Gothenburg, Pietrasanta and Simrishamn. The Sim-
rishamn gallery is at Regeringsgatan 19. For more info visit www.defreogal-
lery.com.


