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BEHÖVER BARA FÅ HA DET LITE TYST OMKRING MIG (II) 

Jessica Johannesson (född 1980) är konstnär, uppvuxen i Dalsland men boende och verksam i 

Göteborg. Masterexamen i Textil konst från Högskolan för Design och Konsthantverk. Innan HDK 

studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i Genusvetenskap. 2015 

var hon IASPIS-stipendiat under ett år i London och 2017 fick hon Göteborg Stads kulturstipendium. 

I Jessicas konst bygger tråden historier och verken kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens och 

kropp. Hon undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur. Mycket i 

de färdiga verken, men även i hennes arbetsprocess, handlar om kontroll och avsaknaden av kontroll. 

En central del i Jessicas konstnärskap är tillvägagångssättet i byggandet av hennes skulpturer, hon 

har utvecklat en teknik som gör det möjligt att skulptera med tråden. Undersökningen som hon kallar 

”Fyller tomrummet med stygn” är en ständigt pågående och närvarande process i det konstnärliga 

arbetet.  

Om sitt arbete med ”Behöver bara få ha det lite tyst omkring mig” skriver hon: ”Jag kan inte längre 

bortse ifrån hur jag bygger upp mina skulpturer, hur tiden och sammanhangen formar dem. I mina 

händer sitter erfarenheten och i min kropp finns en tillit, det är en styrka. Varje skulptur är uppbyggd 

av tråd, ofta tunn och ömtålig tråd. För varje tråd, knut eller stygn som tillförts så har skulpturen 

blivit starkare och stabilare. Från början endast en skör tråd, sedan efter hundratals 

sammanfogningar, en form som bär sig själv.” 

”Det jag försöker gestalta i mina färdiga verk och skulpturer är så tätt sammankopplat med hur 

tillvägagångssättet och processen med byggandet av skulpturerna går till. Ett skapande av försvar, 

syfte och tillhörighet. Det skapas beståndsdelar som läggs på hög, samlas och sedan sätts ihop. Hur 

det sköra blir till styrka, men också hur det sköra alltid kommer tillbaka och då måste hanteras med 

erfarenhet, varsamhet och påminnelse av att det går över. Att det alltid går över, någon gång.” 


