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JOHANS PORTRÄTT
PROVOCERAR OCH
BERÖR BRITTERNA
Johan Andersson blev rekordung finalist i ansedda BP Porträttpris 2007
och har placerat sig bredvid ansedda brittiska konstnärer såsom Sir Peter Blake,
Cornelia Parker, Sarah Lucas och Tracey Emin.
Denne 24-åring från Trollhättan har intagit Londons konstvärld med storm.
TEXT EMELIE KRUGLY HILL
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J

ag hoppar av vid tunnelbanestationen South Kensington en
gråmulen kväll. Där fastnar jag
framför en billboardaffish signerad Johan Andersson, namnet
klingar urtypiskt svenskt och portättet
av en ung man med intensivt gröna
ögon fångar min uppmärksamhet. Jag
står där en bra stund.
Nästa dag ringer jag konstnären
bakom porträttet som jag inte kan sluta
tänka på.
Det är så vår historia tar sin början,
Johans egen resa tar sin början på
80-talet någonstans på den väsgötska
landsbygden. Tystnaden och närheten
till naturen formade på många sätt
denne unge man till den han är idag.
- Det är där jag hör hemma, där finns
mitt ursprung och jag tänker alltid på
det, att vad som än händer är det där
jag har mina rötter, säger Johan. Hans
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JOHAN ANDERSSON

blick är intensiv, det märks att Johan
Andersson är van vid att betrakta sin
omvärld på ett alldeles speciellt vis.
Pappa var snickare och en stor inspiration. Han ritade ofta seriefigurer och
kretade träfigurer tillsammans med sin
son. Även mamma, ursprungligen från
Sri Lanka, är kreativ.
Han kom till Engelska Bedfordshire
som 8-åring, Johans mamma hade
träffat en ny man som lever i Storbritannien. Det var en rejäl omställning för
en pojke som vuxit upp i de västgötska
skogarna och dessutom nyligen förlorat
sin pappa i cancer.
- Det var förstås en väldigt omvälvande tid och jag minns hur jag blev
retad över min svenska brytning i
skolan, berättar Johan. En del av mig
var arg också, för jag inte kunde förstå varför min pappa hade tagits ifrån
mig. Det skulle ta många år innan den
ilskan vände.
Målningarna, som ofta är kontroversiella, utmanar de fördomar som finns i
samhället. Porträtten är ofta förvrängda och befinner sig i gränsland mellan
dröm och verklighet och vill provocera
och utmana betraktaren.
- Jag har alltid varit intresserad av
människor och skapelsen av människan.
Det finns en historia bakom varje människa och detta är något som fascinerar
mig. Den kreativa processen är andlig,
och min tro som kristen har stor betydelse för mitt arbete.
Johan berättar om ett magiskt
ögonblick i hans liv, då han som 14-åring
upptäcker oljefärger, något som han genast behärskade och ett porträtt av den
brittiske målaren Lucian Freud växte
fram. Den dåvarande bildläraren trillade
nästan av stolen.
Någonstans ifrån detta ögonblick
har Johan gått från klarhet till klarhet.
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2007 kammade han hem finalplatsen i
BP Portrait Award (BP Portrait Award
är en årlig porträtt tävling på National
Portrait Gallery i London). Det var på
många sätt ett livsavgörande ögonblick.
21 år gammal blev han den yngsta
konstnären någonsin att nå topp tre i
denna ansedda tävling.
Plötsligt började konstvärlden i London
prata om Johan Andersson. Konstkritiker skrev spaltmetrar i de nationella
tidningarna The Times, The Guardian
och London Evening Standard.
2008 tog han sin examen från välrenommerade skolan Central Saint Martins College of Art and Design. Samma
år tilldelades han Jerwood Contemporary Painters Prize.
Johans verk har blivit utställda på både
prestigefyllda London och Edinburgh
National Portrait Galleries och Victoria
and Albert Museum.
Barcelona, Basel, Paris, New York,
Chicago, Miami och Los Angeles är
andra städer där Johans kontroversiella målningar har gjort avtryck.
Målningarna av vänner och människor
han möter under sina resor runtom
i världen säljer med startpris från
£5000 (ca 56 000 kronor)
I nuläget har Johan Andersson
påbörjat ett större projekt som kommer
att mynna ut i en soloshow i sommar.
På nytt vill den unge konstnären hylla
människors olikheter och utmana vår
uppfattning om skönhet. Tolv människor,
alltifrån tortyr-offer, transvestiter till
människor födda med fysiska handikapp
porträtteras. Johan hoppas få välgörenhetsorganisationen ”Changing Faces”,
ombord, och som arbetar med att ge
stöd och information till människor som
av olika anledningar har fått ansikte,
händer eller sin kropp vanställd.
Johan använder gärna sitt arbete
för att stödja välgörande ändamål och
donerar ofta målningar till auktioner.
Senaste porträttet, ”Hollie”, auktionerades ut på Victoria and Albert Museum
för att hjälpa Breakthrough Breast
Cancer och var en del av den Brittiska
tabloiden The Sun’s 40 årsjubileum av
sina klassiska topless-tjejer på sidan
tre. Nyligen deltog Johan Andersson i
tv-serien ”Art of Survival” som kommer
att gå ut i etern i slutet av sommaren
på tv-kanalen Sky Arts. Tv-serien är en
dokumentär resa från Aten till Edinburgh där deltagarna blir beslagtagna
på kontokort, mobiltelefoner och andra
värdehandlingar för att att enbart
överleva på sin konstnärliga talang och

Ålder: 24
Bor: South Bermondsey i sydöstra London.
Familj: mamma och tre syskon, två systrar och en bror.
Född: Trollhättan.
Genombrott: 2007 nådde Johan topp tre i det
ansedda BP Porträttpriset.
Framtidsplaner: Att fortsätt resa och på sikt
flytta till Stockholm och synas på gallerier där.
Om sin egen konst: Jag är spontan i mitt sätt
att arbeta med färger och vill inte begränsa mig som konstnär. Man kan säga att mina porträtt är ett samspel mellan
ordning och kaos. Jag vill utforska obehagliga aspekter och
underliggande spänningar.
Hemsida: www.johanandersson.com

sälja sina färdigheter i utbyte mot mat,
logi och resor. Denna 4000 kilometer
långa resa på fem veckor som mot
slutet resulterar i en utställning , satte
spår hos Johan.
- Det var en helt fantasisk och på
många sätt omskakande upplevelse
som utsatte oss för extrema påfrestningar, såsom att till exempel inte äta
eller sova på flera dygn, berättar han.
Trots att han levt i Storbritannien
i 16 år är den västgötska dialekten
fortfarande påtaglig och Johan har
bevarat den svenska stoltheten. Han
saknar också den rena luften, människorna och kulturen.
Min plan är att flytta till Sverige
när tiden känns rätt, säger Johan och
fortsätter;
Det är där jag hör hemma, där finns
mitt ursprung och jag tänker alltid på
det, att vad som än händer är det där
jag har mina rötter. Det är något jag
alltid framhäver när jag träffar nya
människor, att jag är svensk och det
är där jag har mitt hjärta.
Till unga svenska konstnärer som
funderar på att ta steget och flytta till
London säger han;
- London är en vibrerande stad och
en fantastisk plattform för konstnärer, omfamna den kulturella krocken,
och var inte rädd att utforska den och
våga vara den du är, våga vara unik,
säger Johan Andersson. n
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