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KULTUR. Efter år är målet 
nått. Människans strävan 
efter perfektion har fått en 
egen fotoutställning.

”Yes Baby” är namnet på 
fotografen Jesper Peterssons 
nya utställning som näs-
ta vecka ställs ut på galleri 
Defreo i Göteborg.

Temat är kroppsfixering. 
Syftet är att illustrera kra-
ven vi människor ställer 
på oss själva och vårt utse-
ende, berättar Halmstad-
bon Petersson som tagit de 
annorlunda bilderna.

Stor fixering
– Jag vill visa på det extre-
ma i jakten på det felfria. 
Det finns en så stor fixering 
i dag, att vi ska vara duktiga 
på alla plan och hela tiden 

sträva mot perfektion.
– Det gäller även våra 

kroppar.

Piercing och fitness
Bilderna i ”Yes Baby” är 
starka. I de svartvita foto-
grafierna finns människor 
som på olika sätt strävar 
efter det perfekta utseen-
det. Allt ifrån fantasifullt 
piercade kvinnor till man-
liga kroppskulptörer syns 
på bilderna.

Ambition är att få männis-
kor att tänka till om fenome-
net fixering.

–  Vid första anblicken är 
tanken att bilderna ska vara 
häftiga och grafiskt tillta-
lande. Men under ytan finns 
något annat jag gärna vill 
att betraktaren ska upple-
va. En slags obehagskänsla 

över det extrema bilderna 
förmedlar,

Drömprojekt
Nästa projekt för Petersson, 
som snart går in på sitt tio-
ende år som professionell 
fotograf, blir att syna sig 
själv i sömmarna.

–  Då ska mina egna krav, 
min egen prestationsångest 
upp i ljuset. Det blir säkert 
jobbigt att granska sig själv 
på det sättet, men spännan-
de på samma gång. Jag kan 
knappt bärga mig att sät-
ta igång med det projektet, 
säger Jesper Petersson.

Fotograf 
gör upp med 
kroppsfixering

Mellan raderna. Jesper Peterssons beskriver sina bilderna  ”Yes Baby” som grafiska och 
estetiskt tilltalande med ett budskap under betraktens första lager. ”Det ska komma en känsla av 
obehag när man går under ytan”, säger han. Foto: aXeL JoHnsson

sticker ut. ”Line of man” är ett av bidragen till fotoutställningen.  Foto: JesPer Petersson

”Yes Baby” går upp i göteborg
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”Det ska kom-
ma en känsla av 
obehag” 
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Vi vet att många  
småföretagare lever ett 

otryggt liv.  
Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 31 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Medlemsavgift 1
30 kr/månad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna 
dig trygg även om du skulle bli arbetslös. 

Försäkra dig i sveriges största a-kassa  
för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- 
eller branschorganisation, du måste också vara 
medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad 

arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök  

www.smakassa.se och bli medlem.


