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Den tjeckiske fotografen Jan Saudek (f. 1935) har sedan 1960-talet skapat 
iscensatta studiofotografier; teatrala självporträtt och porträtt av poserande 
modeller, framförallt kvinnor och barn. 

I denna bok presenteras Saudeks konstnärskap i sex relativt fristående 
kapitel. Här diskuteras fotografiets förbindelse med teatern, fiktionens 
status som en annan och karnevalsk värld, upphovsmannens begär och 
begäret efter en upphovsman, konstens funktion som en arena där subjek-
tet – fotografen, modellen, betraktaren – låter sig prövas och omprövas, 
barngestaltningen och dess specifika problematik, samt förhållandet mel-
lan visuellt och verbalt i Saudeks arbete. 

Sara Flagge ger med sin studie en mångfacetterad bild av fotografierna, 
fotografen och hans intresse för den avklädda kroppen, för poserandet 
och agerandet, för det egna rollspelet, för fotografiet både som sceniskt 
uttryck och som porträtt, för erotiken, för rampljuset.

                               Sara Flagge, f. 1978, är konstvetare och har varit 
                               verksam som doktorand och lärare vid Lunds 
                               universitet. 6 × Saudek. Aspekter på ett konstnärskap
                               är hennes doktorsavhandling.
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