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1.0 Inledning  

Självporträtt är ett porträtt, skapat av konstnären genom att använda sig själv som 

motiv. Vanligtvis görs detta genom att teckna eller måla av sin egen reflektion i 

en spegel.
1
 Likt spegeln ger kameran en reflektion och uppsatsens fokus kommer 

därmed att vara fotografiska självporträtt. Mänskliga kameleonter kommer i 

uppsatsen att användas som ett begrepp för att beskriva konstnärer som 

genomgående eller regelbundet avbildat eller avbildar sig själva. 

Självframställningar kommer att undersökas genom mediet av fotografi och 

uppsatsen kommer därmed att belysa tre skilda sätt att arbeta med fotografisk 

självframställning. Ett urval bilder från tre postmoderna konstnärer kommer 

därför att analyseras med hjälp av semiotisk bildanalys.  

Intresset för mänskliga kameleonter och ämnet självporträtt grundar sig i mitt eget 

fotograferande. Med detta som grund har en nyfikenhet växt fram, en nyfikenhet 

för dem som själva skapar, framträder och betraktar. Därmed en nyfikenhet för de 

konstnärer som använder sig själva som uttrycksmedel för sin konst. Uppsatsens 

fokus ligger inte på varför fotograferna använder sig själva som motiv i sina bilder 

(även om detta i sig skulle vara väldigt intressant) då detta skulle vara omöjligt 

utan omfattande intervjuer med fotograferna, samt stor psykologisk kunskap. 

Uppsatsens fokus kommer istället att ligga på hur fotograferna använder sig av sig 

själva som motiv i sina bilder. Därmed också på hur uttrycken hos de olika 

fotograferna skiljer sig åt, eller vilka likheter som går att finna i deras 

framställningar. 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att med fokus på likheter och olikheter, undersöka olika typer 

av självframställning. Genom de tre konstnärerna Cindy Sherman, Hannah Wilke 

och Jan Saudek ska självframställningar undersökas. Detta för att visa på olika 

strategier, att fotografiskt använda sig själv som motiv i porträtt. Vidare ska 

undersökas om och hur detta skapar identitet, men även hur den visuella retoriken 

påverkar framställningen. Syftet är därmed att se om det går att finna likheter och 

skillnader mellan de tre valda fotografernas sätt att framställa sig själv i bild. 

 

                                                        
1 Artlex, Konstlexikon på internet, http://www.artlex.com/ (2010-11-09) 

http://www.artlex.com/
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1.1.1 Frågeställningar 

 Avspeglar bilderna identitet i postmodern tid eller identitetsproblematik i 

samtiden? 

 Kan bilderna uppfattas som självporträtt även om konstnären iklär sig en roll 

som någon annan? 

 Hur konstruerar fotograferna bilden av sig själva i fotografiska självporträtt? 

1.1.2 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning ligger i att främst fokusera på att genom bildanalyser 

undersöka begreppet självframställning. Detaljerade biografiska uppgifter om 

fotograferna är därför inte av någon större vikt för arbetet och kommer inte heller 

att göras. Däremot kan verken och omständigheterna kring dem, komma att tas 

upp. 

1.2 Forskningsöversikt  

Jag har valt att göra forskningsöversikt på fältet självporträtt och 

självframställning, detta för att undvika sidospår till mitt valda ämne. Därför har 

jag även valt att i så stor mån som möjligt fokusera på fotografi. Även de 

specifika fotograferna kommer att finnas representerade bland en del av 

materialet, detta främst på grund av att de i flera fall visat sig förekomma som 

exempel i befintliga texter under ämnet. 

Richard Brilliant skriver i sin text ”Portraiture” om självframställning och 

porträtt och tar även upp mediet fotografi och hur porträtt genom mediet av 

fotografi förändrats. Brilliant skriver om hur den moderna porträttörens 

förhållningssätt till ämnet visar en förkärlek för karaktärisering. Denna 

karaktärisering går inte att beskriva och sker ibland till priset av bildens 

identifierbarhet. Enligt Brilliant innebär detta att porträttets existens äventyras 

och att det nödvändiga sambandet mellan bild och porträtt försvinner.
2
 Tirza 

Latimer skriver i artikeln ”Women and photography” om hur kvinnor använt 

sig av kameran inom konsten. Enligt Latimer har kameran i ett historiskt 

perspektiv visat sig vara behjälplig i den postmoderna kritiken kring den 

bildbaserade kulturen. En bildbaserad kultur som kameran också bidragit till att 

                                                        
2 Brilliant, Richard, "Portraiture", Encyclopedia of Aesthetics, red. Michael Kelly, Oxford Art 
Online, http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0413, (2011-01-17) 

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0413
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skapa.
3
 Duncan Thomson skriver i artikeln ”Portraiture” om porträtt som en 

reflektion av sociala situationer där porträttet kan ses som ett resultat av 

interaktionen mellan skaparen och motivet. Han påstår också att den sorts 

interaktion som skapas inte är möjlig i någon annan konstform. Porträtt kan 

också ses som ett sätt att memorera något eller någon.
4
 Ina Loewenberg skriver 

i artikeln ”Reflections on Self-Portraiture in Photography” om hur kvinnor 

genom uttryck av självporträtt behåller kontrollen över den egna 

representationen. Den kontrollerade representationen innebär bland annat att 

hon verkligen avbildas som ett subjekt och inte ett objekt.
5
 Duncan Thomson 

berör i sin artikel ”Self-portraiture” självporträtt ur en historisk kontext. I sin 

artikel belyser han det faktum att nästan alla konstnärer, framförallt 1900-talets 

konstnärer, vid något skede i sin karriär porträtterat sig själv. Däremot innebar 

1900-talet en förändring som främst beror på att konstnärerna lämnat de 

traditionella formerna för självporträtt och istället börjat använda sig av nya 

medier. Genom de nya medierna har konstnärerna bland annat använt sina egna 

kroppar för att hantera bland annat frågor kring genus och sexualitet.
6
 Amelia 

Jones skriver i artikeln ”The Eternal return: Self- Portrait Photography as a 

Technology of Embodiment” om hur subjektivitet etableras men även om hur 

mening skapas i relation till många olika representationer av den mänskliga 

kroppen.
7
 Sara Flagge behandlar i sin avhandling 6x Saudek: aspekter på ett 

konstnärskap olika aspekter av Saudeks konstnärskap. Kapitel tre och fyra 

handlar om livet i centrum och ett ständigt påkallande på uppmärksamhet. 

Avhandlingens tredje kapitel behandlar upphovsmannen Jan Saudek och begär, 

avhandlingens fjärde kapitel behandlar subjektets spelplan; fotografen, 

modellen och betraktaren. Kapitlen vidgar problematiken genom att se till 

                                                        
3 Latimer, Tirza, "Women and photography", Grove Art Online, Oxford Art Online, 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T2022250, (2011-01-17) 
4 Thomson, Duncan, "portraiture", The Oxford Companion to Western Art, red. Hugh 
Brigstocke, Oxford Art Online, 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t118/e2107, (2011-02-11) 
5 Loewenberg, Ina, ”Reflections on Self-Portraiture in Photography”, Feminist Studies inc, 
1999, (årg. 25:2), s 398-408 
6 Thomson, Duncan, "self-portraiture", The Oxford Companion to Western Art, red. Hugh 
Brigstocke, Oxford Art Online, 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t118/e2409, (2011-01-17) 
7 Jones, Amelia, ”The ”Eternal return”: Self- Portrait Photography as a Technology of 
Embodiment”, Chicago Journals, 2002 (årg. 27: 4), s 947-978 

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T2022250
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t118/e2107
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subjektet – den som skapar, den som poserar och den som betraktar.
8
 Leena-

Maija Rossi belyser i sin artikel ”Att re-turnera blicken” såväl postmodernism 

som den re- turnerade blicken. Rossi diskuterar även Cindy Sherman och sättet 

på vilket konstnären framställer sig själv i bild.
9
 Douglas Crimp skriver i texten 

”The Photographic Activity of Postmodernism” om representation och närvaro 

samt postmodernismens spridning och mångfald i form av fotografi.
10

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

Begreppet identitet kommer i uppsatsen att användas, detta främst genom 

fotografernas sätt att iscensätta olika identiteter. Viktigt att poängtera är att detta 

inte nödvändigtvis innebär att de iscensätter den egna identiteten.  

1.3.1 Introduktion till Queerteori och poststrukturalism 

Uppsatsens teoretiska grund kommer att vara genus med fokus på identitet. 

Teorier kring identitet kommer att belysas utifrån ett poststrukturalistiskt 

queerperspektiv. Queerteori bygger på den poststrukturalistiska filosofins 

uppfattning om en hel, odelbar och självgenererad individ. Subjektet uppfattas 

som orsak till sig självt, det vill säga som en substans till vilken man kan lägga till 

eller dra ifrån egenskaper utan att något väsentligt förändras. Kön, sexualitet, 

nationalitet och familjeförhållanden är exempel på egenskaper som kan läggas till 

eller dras ifrån utan att subjektet förändras. Centralt för queerteori är att betrakta 

sexualitet som socialt, historiskt och geografiskt konstruerat vilket också innebär 

att självet är en produkt av sociala processer.
11

 Fanny Ambjörnsson skriver i 

boken Vad är Queer? att queerperspektiv bygger på en poststrukturalistisk 

uppfattning av hur samhället hänger ihop. Grundläggande för denna uppfattning 

är därför förståelse av sanning, betydelse, språk, identiteter och makt.
12

  

Poststrukturalismen (1960- 1970-tal) innebar en skepsis mot den traditionella 

vetenskapens tro på en objektiv och universell sanning. Influenser kom bland 

annat från strukturalismen och innebar att betydelse alltid skapas i relation till 

något annat. Betydelse är därför av relativ karaktär eftersom den ständigt är 

                                                        
8 Flagge, Sara, 6x Saudek: Aspekter på ett konstnärskap, Diss, Lunds universitet, 2009, s 68-
115 
9 Rossi, Leena-Maija, ”Att Re-turnera blicken”(1993), red. Anna Lena Lindberg, Konst, kön och 
blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 2008, s 211-226 
10 Crimp, Douglas, ”The Photographic Activity of Postmodernism”, October, 1980, (årg. 15), s 
91-101 
11 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, 2006, s 63 
12 Ambjörnsson, Fanny, Vad är Queer?, 2006, s 48 
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beroende av skillnad.
13

 Genom att använda sig av enkla, lättförståeliga och 

erkända egenskaper hos en person eller grupp och sedan låta dem representera alla 

innebär att stereotyper skapas. Genom att överdriva, förenkla och fixera, 

reduceras personen till en fast och förutsägbar figur, som då blir en stereotyp. 

Därmed skapas även en begränsning, detta genom att stereotypen reducerar och 

osynliggör.
14

  

1.3.2 Queerteori och Genustrubbel 

Queerteori är ett förhållningssätt till sexualitet och identitet och bygger på att 

ingenting i en persons identitet är fastställt.
15

 Genus är inte en beteckning för en 

konkret individ, utan är en rörlig punkt där kulturellt och historiskt specifika 

relationer sammanfaller.
16

 Gauntlet förklarar Butlers teori genom att beskriva en 

persons identitet som en förening av sociala och kulturella företeelser kring och 

om en person.
17

 Den binära fördelningen mellan kvinnor och män bidrar också till 

att skapa klyftan mellan manlighet och kvinnlighet, som är en social konstruktion 

i samhället. Genom att orsaka genustrubbel utmanas de traditionella 

uppfattningarna om manligt och kvinnligt samt sexualitet.
18

  

Genom att se genuskonstruktionen som oberoende av kön blir genus i sig en fritt 

flytande artefakt.
19

 Genus är performativt, vilket innebär att genus inte uttrycks i 

handlingar, gester eller tal. Istället skapar det performativa genus illusionen att det 

finns en inre genuskärna och skapar effekten av en sann feminin essens eller 

läggning. Genus skapas som en ritualiserad upprepning av konventioner, en ritual 

som delvis är socialt framtvingad.
20

 Genus är någonting komplext som alltid 

skjuts upp, så att det aldrig helt är vad det är, vid någon given tidpunkt.
21

 Gauntlet 

förklarar Butlers teori som att vi inte har någon genusidentitet som styr vårt 

beteende, utan tvärt om, att beteendet är allt som en persons genus är. Genus är 

därmed vad du gör vid en specifik tidpunkt, snarare än ett universellt vem du är.
22

 

                                                        
13 Ambjörnsson, 2006, s 41 
14 Ibid., s 75 
15 Gauntlet, David, Media, gender and identity: an introduction, 2008, s 145 
16 Butler, Judith, Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, 2007, s 60 
17 Gauntlet, 2008, s 147  
18 Ibid., s 147  
19 Butler, 2007, s 56 
20 Butler, Judith, Könet brinner!: Texter i urval av Tiina Rosenberg, red. Tiina Rosenberg, 2005, 
s 181 
21 Butler, 2007, s 67 
22 Gauntlet, 2008, s 150 
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Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är 

performativt skapad genom just de uttryck som sägs vara dess effekter.
23

 Självet 

konstrueras och dekonstrueras ständigt i den dagliga interaktionen och därigenom 

är inte heller identiteten något som vi själva kan styra över helt och hållet. För att 

sammanfatta Butlers idéer med tolkning av Gauntlet: Det finns ingen 

genusidentitet, bara genus och genus är performativt.
24

  

1.3.3 Att re-turnera blicken  

Centralt för postmodern kultur samt teori, är att se individen som ett flerfaldigt 

snarare än som ett enhetligt subjekt. Kulturen ifrågasätter det patriarkala systemet 

som bygger på binära motsatser och detta skulle därför kunna karakteriseras som 

en kulturell auktoritetskris.
25

 Enligt Leena-Maija Rossi har postmodernismen 

inneburit att ett kvinnligt rollspelande subjekt uppkommit, ett subjekt som spelar 

på befintliga klichéer, stereotyper och konventioner. Genom att kulturellt spela på 

olikheter och särarter skapas en kontrast mot det annars traditionella, vilket gör att 

hon inte tilldelas någon objektstatus. Kvinnor har i det postmoderna aktivt börjat 

ta mer plats, detta bland annat genom att fotografera sig själva. Befintliga 

maktstrukturer i anslutning till genus är också nära knutna till hur 

representationen av kön utförs. I relation till nya medier ger detta upphov till helt 

nya frågor, frågor som exempelvis om och hur kamerans blick förändras när den 

fokuseras av en kvinna.
26

 Då den som ser genom kameran är ett medvetet subjekt, 

som inte begränsas av sitt sociala och kulturella kön, skulle det också kunna 

innebära att blicken kan förändras. Abigail Solomon-Godeau betonar att det 

biologiska könet inte automatiskt bestämmer vad det är för slags bild som skapas 

framför och bakom kameran. Hur betydelse konstitueras i fotografi påverkas av 

ett antal olika nivåer, bland annat genom betraktarens kön och attityder samt 

allmänna konventioner om hur sexualitet ska avbildas.
27

  

Kvinnlighetens maskerad representerar olika sätt att vända blicken bort från själva 

bilden och istället mot de sociala och kulturella strukturer som skapar bilder och 

seendets konventioner. Maskeraden innebär att kvinnor genom att spela på 

avstånd och närhet, seende och vetande har möjlighet att förända seendets 

                                                        
23 Butler, 2007, s 78 
24 Gauntlet, 2008, s 152-153 
25 Rossi, 2008, s 213 
26 Ibid., s 213 
27 Ibid., s 213  
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konventioner. Därigenom kan hon bilda sig en föreställning om ett begär 

definierat av män och därmed också manipulera det.
28

 Genom att använda 

kvinnligheten som en förklädnad, skapas en möjlighet för kvinnan att medvetet 

etablera ett avstånd till bilden av sig själv. Om förklädnaden förändras tillräckligt 

ofta förändras också grundvalarna för den manliga blicken. Detta då det är svårare 

att objektivisera en ständigt föränderlig bild.
29

 Kvinnors kulturella status är 

därmed inte konstant utan snarare föremål för förändring. Blicken kan förändras 

genom användningen av bilder som påminner oss om att vi själva är konstgjorda 

och konstruerade.
30

  

1.4 Metod 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens huvudämne; fotografi bestämdes omedelbart.  Genom att göra en 

sökning bland befintligt material beslutade jag att uppsatsens underämne skulle 

vara något som väckte min egen nyfikenhet. Underämnet skulle vara något som 

jag sedan tidigare ställde mig frågande till, men som samtidigt skulle vara 

intressant för en bredare läsarkrets. Ett minne av en upplevd fascination vid ett 

besök på Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk och en utställning med 

Cindy Sherman, blev grunden. Betraktandet av framställningar, som alla visade 

sig föreställa henne själv iscensättandes olika roller fick mig att fundera kring 

självframställning. Fotografiska självframställningar som konstnärligt uttryck och 

personerna bakom konsten intresserade mig. Det vill säga konstnärerna som gång 

på gång ändrar skepnad genom att ständigt använda sig själv som motiv, utan att 

bildresultatet blir detsamma. Människorna framför och bakom kameran, 

kameleonterna, väckte mitt intresse, som sedan växte och ledde mig vidare till 

uppsatsens ämne.  

Uppsatsens inledande del genomfördes med övriga uppsatsen i noga beräknande. 

Teorier lämpliga för det valda ämnet och det insamlade materialet valdes ut, detta 

med Göran Sonesson och Anders Marners semiotiska modell som grund.  

Insamlat material - så väl fotografiska självframställningar och porträtt som 

information om fotograferna och deras verk samt identitet och postmodernism - 

                                                        
28 Rossi, 2008, s 214 
29 Ibid., s 214-216 
30 Ibid., s 226 
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kommer tillsammans med de semiotiska analyserna att sammanställas för att 

forma uppsatsens resultat. Analyserna kommer sedan i uppsatsens avslutande 

kapitel att jämföras sinsemellan. Detta för att hitta likheter och olikheter mellan de 

olika konstnärernas självframställningar som sedan kommer att diskuteras i 

slutdiskussionen. 

1.4.2 Analysmodeller 

Uppsatsen bygger på en grund av semiotisk analys enligt Göran Sonesson och 

Anders Marner. Modellen som kommer att användas i uppsatsen presenteras av 

Anders Marner i Tilde: Rapport nr. 12.
31

 Även visuell retorik och retoriska tilltal 

enligt Waern et al i artikeln Bild och föreställning: om visuell retorik kommer att 

användas. Varje bildserie kommer att analyseras individuellt, detta sker först 

översiktligt och sedan mer insnävat med fokus på en utvald bild. Den utvalda 

bilden ska på ett karaktäristiskt sätt representera bildserien som helhet, eller på 

något sätt avsluta bildseriens handling. Bildanalyserna ska resultera i en bättre 

förståelse av bildernas skilda uttryck, samt erbjuda ett grundmaterial för att 

besvara uppsatsens frågeställning. I bildanalyserna kommer jag bland annat att 

använda mig av retoriska tilltal, hänvisning till det referentiella rummet och 

konnotationer. Därigenom kommer även verken att kopplas intertextuellt till olika 

genrer och traditioner.  

Bildanalyserna kommer inte att utfördas identiskt, vilket inte skulle vara möjligt 

då bilderna inte är identiska. Däremot är fokus och utgångspunkter liknande för 

samtliga bilder, även om en viss skiftning av valda element kan äga rum. 

Analysernas huvudfokus kommer att läggas på de två betydelseskikten piktoralt 

och plastiskt - där piktoralt primärt behandlar bildens uttryck och innehåll och det 

plastiska ger betydelseinnehåll direkt från bildens yta, oavsett vad bilden 

föreställer - detta för att upptäcka viktiga element i bildytan samt betydelserna av 

dem.
32

 För att nå förväntade och icke förväntade föreningar och 

sammanställningar i bilderna är konstnärernas eventuella användande av visuell 

retorik av betydelse.  

 

                                                        
31 Marner, Anders, ”Tema: Bildanalys Upplevelse, tolkning, analys och samtal – 
bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet ”, Tilde, 2009, (Nr. 12)  
32 Ibid., s 13 
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1.4.3 Material, urval, källor, källkritik 

C-uppsatsens primärmaterial består av bilder av de tre fotograferna Cindy 

Sherman, Hannah Wilke och Jan Saudek. Fotograferna har trots olikheter i sina 

konstnärliga uttryck, självframställning gemensamt. Samtliga poserar 

genomgående eller i stor utsträckning framför sin egen kamera. Det fotografiska 

urvalet ser ut på följande sätt: Cindy Sherman med bildserien Untitled Film Stills, 

Hannah Wilke med bildserien Intra-Venus samt Jan Saudek med bildserien 

Pornographer. Urvalet pekar dels på specifika fall med bilder som är unika för 

fotografen, dels på bilder som i sig är karaktäristiska för fotografens uttryck. I 

båda fallen ska de visa på ett för fotografen representativt sätt att framställa bilden 

av sig själv. 

1.5 Disposition  

I uppsatsens första tre kapitel presenteras de tre fotograferna och deras bilder 

genom bildanalyser, vilket sker individuellt i vars ett kapitel. De tre kapitlen 

kommer att beröra frågeställningens andra punkt: huruvida bilderna kan uppfattas 

som självporträtt då konstnären iklär sig en roll som någon annan. Bilderna 

kommer i dessa kapitel även att knytas till tidigare presenterade teorier. 

Kapitelindelningen ser ut efter följande: Den rollspelande fotografen i dess olika 

skepnader (Sherman), den personliga iscensättaren (Wilke) och den iscensättande 

fixeringen och spelet med den egna bisarra fantasin (Saudek). I de tre kapitlen 

kommer även frågeställningens tredje punkt: hur fotograferna konstruerar bilden 

av sig själva i sina fotografiska självporträtt att behandlas. De tre första kapitlen 

följs av ett fjärde där frågeställningens första punkt: huruvida bilderna avspeglar 

identitet i postmodern tid eller identitetsproblematik i samtiden, är i centrum. I det 

fjärde kapitlet kommer även de tre fotografernas uttryck att jämföras, vilket främst 

kommer att ske genom den information som erhållits i de tidigare kapitlen. 
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2.0 Resultat 

2.1 Cindy Sherman - Den rollspelande fotografen i dess olika skepnader 

2.1.1 Bildanalys av bildserien Film Stills 

Genom att studera bildernas piktorala element ser vi frysta filmscener och 

kvinnorna i dem. Promenerandes i storstaden (Untitled Film Stills #21, 1978, se 

bild nr. 4), i hemmet (Untitled Film Stills #3, 1977, se bild nr. 6), i dansstudion 

(Untitled Film Stills #15, 1978, se bild nr. 2) eller på resa (Untitled Film Stills, 

#58, 1980, se bild nr. 7). Med egenskaper som t ex den fina flickan (Untitled Film 

Stills #13, 1978, se bild nr 1) eller den utsatta och sårbara (Untitled Film Stills 

#92, 1981, se bild nr. 5 och Untitled Film Stills # 132, 1984, se bild nr. 3). I min 

analys har jag valt att fokusera på bilden Untitled Film Stills #3 (se bild nr. 6) då 

bilden är en typisk Shermanframställning av en stereotyp kvinnoroll. I bildrummet 

ser vi en kvinna, vars placering är till höger i bildrummet. På den vänstra sidan 

finns en vägg där en hylla är upphängd, vilket tillsammans med karakteristiska 

föremål så som kastrull, diskmedel och diskställ antyder att kvinnan befinner sig i 

ett kök. Kvinnans ena arm tar stöd mot bänkskivan framför henne, den andra är 

placerad mot magen. Kvinnans ansikte är vänt mot oss men blicken riktas flyktigt 

förbi. 

Bilden är ett svartvitt fotografi där formerna trots den mjuka mänskliga kroppen är 

kantiga. Detta genom kvinnans strama pose samt föremålen som är placerade 

runtomkring henne. Den diagonala linjen som skapas genom kvinnans vänstra 

arm tillsammans med den slutna rörelsen av den högra, leder blicken in mot 

kvinnan samt ramar in henne. Även kastrullens handtag leder oss i en diagonal in 

mot kvinnan. Kvinnans blick riktas bort från oss och som betraktare får jag en 

känsla av att vara en tredje betraktande part. Blicken samt de uppskjutna axlarna 

antyder en nedstämdhet som mynnar ut i en rädsla och ger betraktare en känsla av 

att kvinnan försök ta skydd. Den tydliga frånvaron i kvinnans blick bidrar till att 

skapa en närvaro hos kvinnan, vilket sker bland annat genom de linjer som leder 

oss in mot huvudmotivet -kvinnan. Relationer mellan plastiskt och piktoralt 

skapar en feminin mystik, detta genom att blanda kantiga kraftfulla linjer och 

former med den mjuka och försiktiga kroppen som kvinnan i bilden bidrar med. 

Det är tydligt att blicken samt placeringen av kvinnan i ett kök ska ge oss 

associationer till en för kulturen stereotyp kvinnoroll och därmed också en 
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identitet. Kvinnans placering i hörnet samt hennes kroppshållning antyder rädsla, 

visserligen mer av en association än en hänvisning. Nedstämdheten skulle också 

kunna tyda på ett missnöje över den egna situationen och behöver inte alls 

innebära rädsla för något fysiskt. Vidare hänvisar bilden till ett referentiellt rum, 

detta genom att bilden väcker nyfikenhet kring kvinnan och hennes situation. Hur 

kommer det sig att hon befinner sig i den situation som hon gör? Bilden syftar till 

att uppmärksamma ett samhällsproblem, ett kulturellt problem som betraktaren 

ska identifiera sig med, men även ta avstånd till. Bilden refererar även till en 

eventuell fortsättning där betraktaren ställer frågor till materialet, frågor om vad 

som egentligen händer efter denna snabba glimt ur kvinnans liv. 

Bilden Untitled Film Stills #3 (se bild nr. 6) uppvisar en ikoniskt emotionell 

funktion, vilket bidrar till att skapa blandade känslor hos betraktaren.  

Betraktarens känslor kan variera beroende på vad det avbildade påminner denne 

om.
33

 Rent retorikmässigt spelar bilden på betraktarens känslor, därmed uppvisar 

bilden tecken på det retoriska tilltalet patos. Det retoriska tilltalet är medel, med 

vilket avsändaren försöker förklara, övertyga och övertala. Patos i sin tur är det 

tilltal som berör oss känslomässigt.
34

 Sherman använder sig av detta i sin 

komposition genom att iscensätta sig själv i en klassisk kvinnoroll som de flesta 

av oss känner till. Sherman drar genom den frånvarande men ändå närvarande 

blicken in oss i det som utspelar sig, därigenom berör bilden oss känslomässigt 

med sitt patos. Bildens tema-rema relation är också något som blir extra tydligt då 

vi betraktar bilden närmare. Tema står för det bilden berättar för oss, det vill säga: 

En kvinna i ett kök, missnöjd, ledsen kanske till och med rädd. Däremot bildens 

rema får oss att fundera mer kring scenen som utspelar sig, med andra ord det som 

sägs om det bilden berättar. Genom det betraktade scenariot skapas föreställningar 

om kvinnan. Har hon förvisats till köket eller tar hon helt enkelt skydd där på 

grund av rädsla?  

Bilden kopplar genom sitt uttryck och utförande betraktaren till en annan 

tidsålder. Bilden är visserligen skapad på 1970-talet, men vid första anblick känns 

kvinnan och köket taget från 1940-talets hem med små kök och trångboddhet. 

Genom en jämförelse med det likartade köket i bilden Untitled från Nordiska 

                                                        
33 Waern et al, ”Visuell retorik”, Bild och föreställning: om visuell retorik, 2004, s 64 
34 Ibid., s 60 
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museets arkiv (se bild nr. 19), blir det uppenbart att Shermans bild även kan 

placeras i en västerländsk kontext. Bilden knyter därigenom också an till en 

konstruktionsart av dokumentär art. Bildernas funktionsart är konstbilder som 

ställs ut på museum och gallerier över hela världen. Museum of Modern Art i New 

York har exempelvis 14 av Shermans bilder.
35

 Bilderna färdas från sändare till 

mottagare genom en mängd olika medier, fotoböcker, utställningar, skrifter och 

undersökningar kring genus men kanske främst genom internet.  

2.1.2 Vidare tolkning, uttryck och betydelser 

Sherman tar i bildserien Untitled Film Stills fasta på några enkla, lättförståeliga 

och erkända egenskaper som finns hos enskilda eller olika grupper av kvinnor. 

Precis som jag tidigare beskrev i teoridelen låter hon sig sedan, genom sina 

självframställningar representera dessa kvinnor som en form av stereotyp. 

Sherman överdriver, förenklar och därigenom fixerar bilderna att handla om en 

förutsägbar figur. Mer om detta kommer diskuteras i uppsatsens sista kapitel.
36

 

Genom att fotografiskt porträttera sig själv behåller Sherman kontrollen över den 

egna representationen, och styr på så vis hur hon som kvinna ska avbildas. Hon 

presenterar därigenom sig själv som ett subjekt, vilket står i kontrast till det 

klassiska porträttet. Porträttet är snarare en konstnärs återgivning av subjektet och 

skapar ofta en avbildning av ett objekt snarare än ett subjekt, vilket Sherman 

undviker genom sina självframställningar.
37

  

I Shermans bilder ser vi exempel på kvinnlighetens maskerad som innebär att på 

olika sätt vända blicken bort från själva bilden och istället rikta den mot sociala 

och kulturella strukturer som skapar bilder men även seendets konventioner. 

Shermans bild Untitled Film Stills #3 (se bild nr. 6) spelar på avstånd och närhet 

men även seende och vetande. Här möjliggörs för betraktaren att bilda sig en 

föreställning om ett begär som definierats av män, och ger därmed också 

möjligheten att manipulera detta begär.
38

 Genom att använda kvinnligheten som 

en förklädnad blir det därmed möjligt för Sherman att genom självframställning 

medvetet etablera ett avstånd till bilden av sig själv, men även till bilden av 

kvinnan i allmänhet. Om förklädnaden förändras tillräckligt ofta förändras också 

                                                        
35 Museum of Modern Art New York, Museikatalog på internet, 
http://www.moma.org/explore/collection/index (2010-12-10) 
36 Ambjörnsson, 2006, s 75 
37 Loewenberg, 1999, s 399 
38 Rossi, 2008, s 214 
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grundvalarna för den manliga blicken. Detta då det är svårare att objektivisera en 

ständigt föränderlig bild.
39

  

Leena-Maija Rossi skriver i sin artikel ”Att re-turnera blicken” om Sherman som 

en professionell maskeraddeltagare i stånd att iklä sig vilken roll som helst. 

Bildserien Untitled Film Stills är en nedbrytning av den stereotypa kvinnobild 

som sänds ut av amerikanska medier, det vill säga bilder där kvinnan är sin bild. 

Bilderna visar en konsekvent frånvaro av kvinnor som subjekt, en frånvaro som 

skulle kunna förväxlas med närvaro. Bilderna utgör ett tydligt eko från en 

tradition etablerad i Hollywoodfilmer, som uppvisar ett redan etablerat sätt att 

uppleva kvinnan och hennes roll.
40

 Sherman beskriver sin konstnärliga produktion 

som både rollspel och självdokumentation och genom att använda sig själv som 

modell och källmaterial visar hon att det finns ett obegränsat antal sätt för kvinnor 

att representera bilden av sig själva. Genomgående för Shermans verk är att hon i 

sina dokumentationer och iscensättningar fokuserar kameran på kvinnor som är 

närvarande men ändå frånvarande, vilket också blir tydligt i bilden Untitled Film 

Stills #3 (se bild nr. 6).
41

  

Kvinnliga konstnärer har ett särskilt incitament för att skapa självporträtt: att 

kontrollera sin egen representation. Konstnären ges på så vis stora möjligheter 

eftersom denna själv på ett unikt sätt är tillgänglig och mottaglig som ämne. 

Genom att gestalta sig själv ges Sherman därmed möjlighet att visa upp sig själv 

precis så som hon själv önskar.
42 

 

Sherman producerar vad vi skulle kunna kalla anonyma självporträtt. Hon 

använder sig själv som en tom målarduk, som en everywoman. I det fotografiska 

arbetet har hon aldrig hänvisat till sin egen individualitet, trots att en viktig del av 

att förstå hennes arbete är att erkänna det som självporträtt.
43

 Sherman avbildar 

enbart sig själv, hon tycks aldrig ha behovet av att använda sig av någon annan 

som modell, vilket gör henne till sin egen själs modell.
44

 I sina verk avbildar 

Sherman sig själv inträdande roller av redan existerande feminina stereotyper. 

Bilderna har inte skapats för att avslöja konstnärens inre själv utan visar istället 

                                                        
39 Rossi, 2008, s 214-216 
40 Ibid., s 216 
41 Ibid., s 220-221 
42 Loewenberg, 1999, s 400 
43 Ibid., 1999, s 401 
44 Ibid., 1999, s 401 
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självet som en inbillad konstruktion, vilket gör att benämningen för självporträtt 

har förändrats.
45

 Personerna i verken är inte Sherman själv utan endast roller som 

hon antar, vilket görs möjligt genom kulturen, som hon är en del av. De 

förklädnader som Sherman väljer att anta väljer hon precis på samma sätt som 

människor regelbundet gör i sin vardag.
46

  

Maktstrukturer i anslutning till genus är också nära knutna till hur representation 

av kön utförs. I relation till nya medier ger detta upphov till nya frågor, frågor 

som exempelvis om och hur kamerans blick förändras när den fokuseras av en 

kvinna.
47

 I uppsatsens avslutande kapitel kommer detta att diskuteras vidare. 

Centralt för bildserien Untitled Film Stills är en uppfattning om hur samhället är 

uppbyggt. Förståelse av sanning, betydelse, språk, identiteter och makt är 

förekommande i samtliga bilder och grundar sig i poststrukturalism och 

queerteori.
48

 I bildserien Untitled Film Stills tillämpar Sherman genom att 

laborera med stereotyper och identiteter i nutid ett poststrukturalistiskt tänkande 

och därigenom även ett queerperspektiv. 

2.2 Hannah Wilke - Den personliga iscensättaren 

The INTRA-VENUS nude shows Wilke within - intra - the veins of Venus, a lust 

for living in the artist’s blood.
49

  

Citatet ger en kort men tydlig sammanfattning av Hannah Wilkes bildserie Intra 

Venus och betydelsen av denna. I bildserien ses Wilke, sjuk och skadad i en intimt 

laddad position. Genom sina vågade och erotiska självframställningar gestaltar 

Wilke sin egen kropp som den är och visar därigenom att även hon, är den hon 

är.
50

 

2.2.1 Bildanalys Intra-Venus  

Bilderna föreställer ett sjukdomsförlopp där betraktaren får följa Hannah Wilkes 

eget lidande från beskedet om cancer tills det att sjukdomen tar hennes liv. 

Analysen kommer att fokusera på Intra-Venus #7 (se bild nr. 8), detta då bilderna 

skiljer sig mycket från varandra både kompositionsmässigt och uttrycksmässigt 

och en mer övergripande analys blir därför svår att genomföra. Intra-Venus #7 (se 

                                                        
45 Crimp, Douglas, 1980, s 99 
46 Ibid., s 99 
47 Rossi, 2008, s 213  
48 Ambjörnsson, 2006, s 48 
49 Frueh, Joanna, ”The Erotic as Social Security”, Art Journal, 1994 (årg. 53:1), s 67 
50 Ibid., s 67 
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bild nr. 8) är varken i början eller slutet av sjukdomsperioden utan någonstans i 

mitten och det är därför just denna bild valts för analys. Bilden föreställer en 

medelålders kvinna, kvinnan ligger ner på rygg i en lätt diagonal placering. Själva 

bildrummet är avbildat i ett liggande format, som hjälper till att skapa en lugn 

komposition. Det avbildade rummet lägger fokus på kvinnan som tydligt utgör 

bildens huvudmotiv. Bilddjupet är i sig grunt, vilket beror på att bilden är skapad 

med blixt. Trots detta utgör underlaget på vilket kvinnan ligger (gissningsvis en 

madrass på en säng), kuddarna på vilka kvinnan vilar huvudet och kvinnokroppen 

bildens bakgrund, mellangrund och förgrund. Det avbildade rummet är neutralt 

och om man bortsett från kvinnans hudfärg är de olika bildplanen helt vita. 

Kvinnans hud är trots hennes tillstånd av sjukdom relativt mörk vilket står i stark 

kontrast till allt det vita omkring henne. Hudtonen visar även tecken på blekhet, 

detta i panna, haka och runt ögonen men även blåmärken på kroppen gör att 

kvinnan upplevs som sårbar. Bildens former är mjuka, vilket yttrar sig genom den 

mänskliga formen samt det mjuka underlag som kvinnan vilar på. Även om bilden 

innehåller tre olika avbildningsplan är bilden som tidigare beskrivit en något platt 

komposition med motivet placerat i mitten av bildytan samt komponerad 

framifrån/ovanifrån eftersom kvinnan ligger ner.  

Vi får i bildserien följa Wilkes sjukdomsförlopp från början till slut och vi får 

också se vad detta gör med hennes kropp. Mellan och genom bilderna får vi 

därigenom ta del av en tydlig berättelse, en berättelse om Wilke själv.  

Med sjukdomsförloppet tydligt framför oss går att fråga sig hur Wilke skulle ha 

porträtterat sig själv i bild innan beskedet om sjukdomen kom, om hon vetat vad 

hon skulle behöva genomgå. Skulle avbildandet se annorlunda ut?  Efter döden 

följer givetvis någon form av begravning, detta vet vi eftersom vi är väl medvetna 

om livsvärldens förväntade organisation. Fortsättningen på bildserien skulle 

kunna bli oändlig då vi genast funderar kring anhöriga, bearbetning osv. 

Betraktarens rörelse från avbildbarhetsrummet till bildens referentiella rum sker 

då betraktaren identifierar sig med händelseförloppet. Döden talar till de flesta 

människor och över alla Wilkes bilder i bildserien Intra-Venus ligger en svart 

skugga, ett spår av döden. Betraktaren av bilden är den som kan se och känna 

bildernas förmedlande budskap, men bilderna är säkerligen också ett sätt för 

Wilke att bearbeta vetskapen om döden. Men även ett sätt att bearbeta de 
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förändringar hon och hennes kropp genomgår i processen. I bilden Intra-Venus #4 

(se bild nr. 10) ser vi Wilke iförd slöja, i en komposition som ikoniskt 

symboliserar den heliga Maria. Detta är en madonnaframställning likt dem vi sett 

i det klassiska måleriet och som för in symboler för helighet och andlighet i 

bildserien Intra-Venus. Bildernas retorik antyder redan innan vi närmar oss 

komposition och sammansättning icke förväntade framställningar. Sjukdom är 

något de flesta människor upplever personligen, inte genom att betrakta en 

främmande människas lidande. Wilkes blick, rakt in i kameran, är också något 

oväntad. I hennes blick finns en säkerhet som vi inte alls förväntar oss, vilket kan 

upplevas som ett retoriskt grepp. Temat är döden och förgängligheten, däremot 

bildens rema är sjukdom, lidande och oro, men som ändå mynnar ut i en säkerhet 

och acceptans. Relationen mellan tema och rema är oundviklig, även om dess 

relation i situationer som denna ofta glöms bort. Vi vill ofta tala om döden som 

något plötsligt, livet tar slut och så enkelt är det. Däremot är det långt ifrån alltid 

som döden inträffar på detta vis. Wilke uppvisar i bildserie Intra-Venus att döden 

också kan innebära en hel del lidande. Därigenom innehåller bildserien en stor dos 

av sanning och dokumentation.  

Bilden Intra-Venus #1 (se bild nr. 9) föreställer Wilke, fortfarande med hår och 

med en glad uppsyn. Hoppet finns kvar och genom att naken posera med ett 

blomsterarrangemang ovanför huvudet, likt Venus, är bilden Intra-Venus, #1 (se 

bild nr. 9) en intertextuell hänvisning till Sandro Botticellis målning Birth of 

Venus (se bild nr. 17). I bildserien finns även hänvisning till det 

poststrukturalistiska och populärkulturen, detta bland annat genom bilden Intra-

Venus, #Untitled (se bild nr. 11). 

Bilderna antyder en viss funktionsart, de ger intryck av att vara en personlig 

dokumentation och bilderna ger en glimt av något som egentligen är privat. 

Bilderna visas istället offentligt, i konstsammanhang på museum över hela 

världen för en stor och bred publikgrupp. Bildernas funktionsart är binär, dels är 

de konstbilder som aktiverar en plastisk betydelse, där färg, form och innehåll har 

en stor betydelse. Bilderna skulle även kunna ses som reportage och 

dokumentärbilder, där referenten aktiveras genom dennes egna erfarenheter. 

Bildernas cirkulationsart är via galleri och museum runt om i världen, men även 

via Internet och kanske främst genom konstnärens egen hemsida, fotosidor och 
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debatter. Vi är inte beredda på att se det som Wilke (genom att dokumentera sig 

själv) har för avsikt att visa oss, ämnet sjukdom och död är kodat och är därmed 

också laddat med normer. Betraktaren kan därför ha svårt att betrakta bilderna då 

de väcker oväntade känslor som denne inte vet hur han/hon ska hantera. Bilderna 

står för en bekantgöring som innebär att betraktaren kan känna igen förloppet från 

sitt eget liv. Det kan röra sig om personliga erfarenheter från en sjukdom, eller en 

anhörig som drabbats, därav drabbar och påverkar bilderna betraktaren.
 
 

2.2.2  Vidare tolkning, uttryck och betydelser 

Bildserien Intra-Venus visar oss förbjudna subjekt, där Wilke exponeras skallig 

och naken, med en kropp som genomgått stora förändringar. Genomgående i 

Intra-Venus serien är att vi betraktar en kvinnas ansikte, där uttrycket förändras 

genom sjukdomsförloppets gång.
51

  

I bildserien spelar genus en betydande roll, därmed inte sagt att det avbildade 

genus nödvändigtvis är betecknande för Wilke som individ, utan fungerar snarare 

som något allomfattande. Kulturella och historiska relationer sammanfaller istället 

och bildar det genus som går att finna i Wilkes avbildningar, detta genom att 

bildserien visar betraktaren hur den avbildade kvinnan, Wilke, förändras.
52

 Kring 

den avbildade kvinnan finns det sociala och kulturella företeelser, det vill säga 

sjukdomen, som tydligt påverkar gestaltningen och hjälper därmed också till att 

skapa hennes identitet.
53

 Genom att avbilda sig själv skallig och naken närmar sig 

Wilke sitt material, det vill säga den egna kroppen, för att skapa personliga och 

kulturella uttalande.
54

  

Den kroppsbaserade konsten tog sig uttryck under 1970-talet, främst genom 

performance, fotografi och i film. Den kroppsbaserade konsten definierades av 

konstnärens egen kropp och användandet av denna som material eller form. 

Användandet av den egna kroppen som uttryck blev som ett varumärke för Hanna 

Wilkes verk, men även ett sätt att för henne som konstnär att separera sig från den 

manliga konsten. Denna form av separation gav kvinnliga konstnärer friheten att 

arbeta subjektivt: att jobba av och genom sig själva. Bland annat avbildandet av 

                                                        
51 Tierney, Hanne, ”Hanna Wilke: The Intra-Venus Photographs”, Performing Arts Journal inc, 
1996, (årg. 18: 1), s 44 
52 Butler, 2007, s 60 
53 Gauntlet, 2008, s 147  
54 Tierney, 1996, s 49 
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den nakna kroppen pekar tydligt på de skillnader som finns mellan manliga och 

kvinnliga erfarenheter. Wilke exponerar genom sina gestaltningar den kvinnliga 

kroppen, detta genom traditionella poser av den kvinnliga figuren. I bilden Intra-

Venus #Untitled (se bild nr. 11) poserar Wilke likt Marilyn Monroe, kvinnan som 

i allra högsta grad ses som en kvinnlig symbol och ett konventionellt sexobjekt. 

Bildens anspelning på populärkulturen blir därav tydlig och genom bilden gör hon 

dessutom narr av det traditionella.
55

 

Genom bildserien Intra-Venus förflyttas blicken från den avbildade kvinnan och 

istället mot kontexten och den bakomliggande orsaken till bildseriens skapande, 

det vill säga sjukdomen.
56

 Genom att förklä sin sjuka kropp i traditionella poser 

manipulerar Wilke föreställningen om ett manligt begär och etablerar också ett 

avstånd till bilden av sig själv. Den kvinnliga maskeraden, men även blicken gör 

att bilden Intra-Venus #7 (se bild nr. 8) liksom övriga bilder i bildserien, vänds 

bort från den sexualiserade bilden av kvinnan. Istället riktas betraktarens fokus 

mot det som Wilke utsätter sin sjuka kropp för, samt varför hon gör det. Därmed 

förändras också den manliga blicken eftersom det uppstår en problematik att 

objektivera en föränderlig bild som manipuleras av ett flyktigt subjekt – den 

flerfaldiga kvinnan.
57

  

Bildserien Intra-Venus har av Wilke själv benämnts som läkande och medicinskt 

och är ett resultat av konstnärens kärlek till sig själv och sin egen kropp. Bilderna 

uppvisar en självkärlek som även går att återfinna i Wilkes tidigare verk. Genom 

att fokusera på självet i bildserien Intra-Venus sa sig Wilke ha fått den kämpaglöd 

och kraft som hon behövde för att kämpa mot sin sjukdom. Trots sin kamp avled 

Wilke år 1993.  

I bildserien Intra-Venus möter betraktaren en skadad Venus, skadad av cancer och 

dess behandlingar. Kroppen genomborras av intravenös rör och med bandage som 

visar spår från en misslyckad benmärgstransplantation. Betraktaren möts av 

Wilkes förändrade kropp, en kropp som på grund av förändringar inte längre 

upplevs som ett feminint ideal.
58
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Bildserien Intra-Venus visar Wilke, – internt (intra) – genom venerna av Venus, 

och visar hennes starka lust för att leva. Trots sina vågade och erotiska 

självframställningar gestaltar inte Wilke kvinnans kropp som ett erotiskt objekt 

utan bekräftar istället, genom att gestalta sin egen kropp som den är, att även hon 

är den hon är. Det som skulle kunna ses som en kroppslig otrygghet resulterar 

istället i en oväntad erotisk och social trygghet.
59

 Wilkes bilder är skapade av och 

till henne själv, men även för andra kvinnor i hennes situation. Bilderna hänvisar 

till Erotiskt – för – kvinnor, där kvinnan är producent och konsument och där 

självframställning påvisar en positiv narcissism med ett tydligt budskap: hon är 

den hon är. Bildserien Intra-Venus (1992-1993) är ett hävdande av ett erotiskt 

testamente, och är också det sista Wilke som konstnär skapar innan sin död år 

1993.
60

 

2.3 Jan Saudek - Den iscensättande fixeringen och spelet med den egna fantasin 

2.3.1 Bildanalys av Pornographer  

Samtliga fyra bilder utspelar sig i ett och samma rum, där varje bild är en del av 

ett berättande drama. De första tre bilderna föreställer tre personer, två kvinnor 

och en man som interagerar tillsammans (se bild nr. 12, 13 och 14). Undantaget är 

i den fjärde och sista bilden där den ena kvinnan helt lämnat bildrummet och den 

andra kvinnan nästan är helt ute ur bildytan (se bild nr. 15). På samtliga bilder 

finns en tydlig förgrund, mellangrund och bakgrund. Förgrunden utgörs av mattan 

som veckar sig på lite olika sätt i de fyra bilderna. Mellangrunden utgörs av 

huvudmotivet, det vill säga de agerande personerna som centreras genom en 

upphöjning. Slutligen har vi bakgrunden, som utgörs av det resterande rummet, 

den bakre väggen och mellanrummet mellan motiv och vägg. I bakgrunden finns 

även ett inslag av text, som inte helt lyckats tydas. ”… I Love” En mindre mening 

på tre ord där det första orden inte går att utläsa. I den semiotiska analysen har jag 

valt att fokusera kring bildseriens fjärde och sista bild, det vill säga den bild som 

skiljer sig en aning från de övriga (se bild nr. 15). Som tidigare nämnt är aktörerna 

tre stycken, i bildseries fjärde bild ser vi endast mannen samt en av kvinnorna på 

väg ut ur bildytan. Den andra kvinnan har redan lämnat scenen, men genom 

tidigare bilder vet vi att hon har varit där samt att även hon är orsak till 
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slutresultatet. Mannen är placerad till vänster i bildytan, liggandes på en 

upphöjning, utsträckt och lealös med sin nakna kropp blottad. Ögonen är slutna 

och ovanför mannen finns tre rökmoln. I bildytans högra kant skymtar vi ett ben 

från en av kvinnorna som är på väg att stega ut ur bilden.  

Bildseriens fyra bilder har likvärdiga beskaffenheter, en dramatisk färgsättning i 

kalla färgtoner och nyanser i grönt, turkost och blått men även med inslag av gult 

och lila. Element av värme finns, detta hos de tre kropparna, men speciellt 

mannens, i de tre första bilderna. Värmen i bilderna står för livet, det som är 

levande i en scen som i övrigt upplevs död. Bakgrunden i samtliga bilder är 

marmorerad och färgad i olika nyanser och toner. De kalla färgerna känns hotfulla 

och ger betraktaren en känsla av ensamhet. I den fjärde bilden finns en kontrast 

mellan de dova färgerna, speciellt mannens förändrade kroppsfärg och den starka 

färgen på kvinnans strumpor samt underkläder. I bildserien Pornographers tre 

första bilder separeras huvudmotivet genom färgsättning och mjuka former från 

det avbildade rummet. Däremot i bildseriens fjärde och sista bild smälter mannen 

samman med rummet, de blir ett, han hör dit.  

Bilderna är uppenbart sexuellt laddade och föreställer en sexuell akt/lek där den 

piktorala betydelsen anger vad bilden föreställer. Bland annat placeringen av 

huvudmotivet hjälper till att skapa bildens grund. Den plastiska betydelsen 

däremot är avgörande för bildens dramatik. Dramatik skapas bland annat genom 

textur, färgsättning och form, vilket blir tydligt då betraktandet går från bild tre till 

fyra (se bild nr. 14 och 15). Dramatiken ökar i bildseriens fjärde bild eftersom 

dess plastiska och piktorala egenskaper skiljer sig från de tidigare bilderna i 

serien. Genom färgsättning och uttryck blir det därmed tydligt att mannens 

tillstånd förändras, bildserien går från liv till död.  

Bilderna väcker en nyfikenhet, detta genom en förväntad organisation av 

livsvärlden utanför bilden. Bilderna ställer frågor, frågor som vi automatiskt vill 

ha svar på. Vad är historien innan första bilden, hur hamnade de tre personerna 

tillsammans i den situationen där de är nu? Vad är deras relation? Vidare väcks 

frågor kring fortsättningen, på huruvida mannen är död eller inte, men även kring 

vart kvinnorna är på väg? Vi undrar också över berättelsens utgång, varför 

utvecklas storyn så som den gör? Vi ser en tydlig rörelse, ett händelseförlopp med 

en något oväntad utgång, en oförväntad sammanställning av ett händelseförlopp. 
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Detta kan ses som ett retoriskt grepp som sätter igång frågor hos betraktaren, 

alltså en fungerande retorik. Till vem eller vilka bilderna riktar sig är 

oaccentuerat, kanske är de skapade för Saudek själv och inte för någon annan. 

Vidare skulle bildernas uttryck i sig självt kunna anses vara ett retoriskt grepp, 

detta i form av den ikoniska funktionen där skaparen avser likhet mellan bilden 

och någonting annat.
61

 I detta fall finns en likhet mellan fotografi och målning, 

vilket yttrar sig då Saudeks bilder är analoga svart-vita fotografier som i efterhand 

handkolorerarts. Bilderna ger därigenom ett oväntat uttryck eftersom de upplevs 

som både fotografi och målning och därmed lämnas betraktaren att fundera kring 

hur bilden är skapad. Bilderna innehåller en hel del symboler och ikonografi, 

speciellt bildseriens fjärde bild vars innehåll (en naken, till syns död man 

liggandes utsträckt och lealös med slutna ögon) ger oss associationer till Jesus och 

korsfästelsen. Jesus på korset är ett vanligt motiv inom målerikonsten och har en 

stor ikonisk betydelse, bland annat skulle man kunna säga att bilden står för 

uppgivelse och uppoffring. Saudeks iscensättning skulle därför kunna tolkas som 

att han iscensätter sitt eget offrande och uppgivelsen han känt inför detta. Att 

kvinnan lämnar bildytan visar att hon lämnar mannen, att han lämnas ensam. 

Betydelsemässigt skulle det kunna innebära något annat än enbart fysisk 

ensamhet. Bilden antyder också något utom mänskligt, detta genom mannen och 

de rökmoln som stiger från kroppen (Se bild nr. 15). Ur en kristen kontext skulle 

de stigande rökmolnen kunna tolkas och analyseras som att själen är på väg att 

lämna mannen. Saudeks bilder knyter främst an till konstruktionsarter av målad 

karaktär. Likheter går att finna bland annat i det neoklassicistiska måleriet, vilket 

vi kan se i Jacques-Louis Davids målning Napoleon Crossing the Alps från år 

1800 (se bild nr. 16). Konstruktionsarten säger också något om bildernas 

konnotation. För även om bilderna är fotografier finns många likheter till 

målerikonsten vilket även ger bilden dess intertextuella mening. Bildernas 

funktionsart får antas som konst då de ställs ut på gallerier världen över. Trots sitt 

erotiska uttryck är bilderna förmodligen inte tänkta i ett pornografiskt syfte, även 

om de i likhet med pornografiska bilder iscensätter och avbildar sexuella akter. 

Verken färdas från sändaren till mottagaren genom fotoböcker, internet och 

vykort, men även via gallerier och museum runt om i världen. Cirkulationsarten är 
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därmed mycket varierande. I bildserien Pornographer intar Jan Saudek rollen som 

både sändare och mottagare, vilket är oundvikligt då hans roll är både aktör, 

producent och betraktare. Bilderna uppvisar konstnärens kamp att skilja sig från 

mängden, att bryta mot rådande konventioner och regler, vilket mynnar ut i 

fantasifulla gestaltningar. 

2.3.2 Vidare tolkning, uttryck och betydelser 

Bilderna i bildserien Pornographer visar ett rollspel, där Saudek själv är 

huvudperson och ses i ett spel med de klassiska könsrollerna, manligt – kvinnligt. 

Däremot överraskar Saudek genom att porträttera sig själv som ett objekt, som 

den utsatta (se bild nr. 12-15). Genusidentiteten i bildserien bygger på kroppsliga 

skillnader i nakenheten. De kroppsliga skillnader som vi ser hos de tre 

porträtterade personerna undgår inte vår blick, däremot intar kvinnorna delvis den 

annars klassiskt manliga rollen som dominant. Genom Butlers teori hävdas att det 

inte finns någon genusidentitet som förmedlar en persons beteende, utan istället 

att beteendet är allt som en persons genus är. Vilket då innebär att 

genusidentiteten i detta fall kännetecknas av det rollspel som äger rum i Saudeks 

bildserie Pornographer.
62

 Vidare hävdar Butler att genusidentiteten skapas genom 

performativiteter och därför inte är ett uttryck för genus i sig självt.
63

  I bildserien 

Pornographer betyder detta att genus är vad som görs vid en speciell tidpunkt 

snarare än ett uttryck för någons person. Därmed är det själva interaktionen som 

konstruerar genus, vilket påverkar den gestaltning vi ser i Saudeks bildserie. För 

även om kvinnorna inte är huvudpersoner i dramat är de intressanta att betrakta, 

detta då det är genom mannens interaktion med dem som genus skapas.
64

 

Inte minst är det viktigt att klargöra kontexten i vilken verken skapats. Detta 

främst för att skapa sig en förståelse av Saudeks verk samt det för honom 

karaktäristiska uttrycket. Den tjeckoslovakiska kommunisttidens regim införde 

omfattande censur som uteslöt politiskt och erotiskt utmanande konst. Även ett 

arbetsobligatorium inrättades, vilket fram till år 1984 förpliktigade Saudek att 

arbeta inom industrin. Arbetsobligatoriet gjorde i sin tur det omöjligt för honom 

att ägna sig åt konstnärliga aktiviteter på heltid
 
.
65

 Flagge skriver i sin avhandling 
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att dessa omständigheter kan ha kommit att forma Saudek som konstnär, men 

även det uttryck som idag upplevs kännetecknande för honom. Vilket innebär 

erotiska och utmanande svartvita fotografier som ofta handkoloreras i efterhand. 

Bilderna är skapade med analog teknik och är fotograferade i den egenbyggda 

fotostudion. Färgfilm var svåröverkomligt och studioarbetet var som konsekvens 

av censuren och det politiska systemets kontrollapparat det enda som gjorde att 

Saudek kunde utföra sin konst. Saudeks egna rollspelande skulle kunna ses som 

ett resultat av friheten i det stängda rummet och möjligheten att trotsa censuren 

med de erotiskt präglade scenerna. Det mångfärgade och dramatiska rollspelet 

fick därmed iscensätta den annars kontrollerade yrkesrollen.
66

 

Betraktarens kön och attityd är en av nivåerna av vikt för hur betydelse 

konstitueras i fotografi. Saudek som själv är skapare, motiv och betraktare, är 

alltså med och konstituerar betydelsen för sina egna bilder på flera olika plan. 

Detta gör han genom att se till sig själv och sina egna preferenser för hur kön ska 

avbildas. Genom att använda sina egna preferenser har han också möjlighet att 

påverka hur han själv ska uppfattas och kan laborera med de egna intrycken.
67

 

Barthes skriver i boken Det ljusa rummet om uttrycksfulla fotografier och om hur 

dessa transformerar verkligheten. Bilderna i Pornographer skulle kunna tolkas 

just på detta sätt, detta utan att de uppvisar någon dualitet. Bilderna har allt som 

krävs för att vara banala och kompositionen i bildserien Pornographer uppvisar 

en tydlig och vulgär retorik. Den vulgära retoriken stämmer väl överens med det 

som Barthes beskriver i boken Det ljusa rummet. Denna typ av retorik anser 

Barthes vara ytterst pedagogisk, just av den anledningen att den inte döljer något 

för betraktaren.
68

 Det pornografiska fotografiet är ett ständigt naivt fotografi, ett 

fotografi utan avsikt, utan beräkning. Även om Saudeks bilder överlag räknas mer 

till erotik än pornografi passar Barthes beskrivning väl in på bildserien 

Pornographer.
69

  

Bildserien Pornographer kan sättas i en kontext av poststrukturalism, detta då 

Saudek i bildserien avbildar sig själv helt blottad, naken och skadad, vilket skulle 

kunna ses som ett avbildande av sig själv som ett objekt. Däremot skulle Saudeks 
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självframställningar i bildserien kunna styrka föreställningen om en hel, odelbar 

men även självgenererad individ, ett subjekt som en orsak till sig själv. Subjektet 

skulle därför kunna ses som vad än det själv anger sig för att vara och därigenom 

är även självet en produkt av sociala processer.
70

  

2.4 Sammanfattande kapitel, jämförande analys och tolkning 

Genom postmodernistiskt fotografi har ett överdrivet performativt gestaltande av 

självframställning etablerats vilket har bidragit till ett helt nytt sätt att tänka kring 

fotografi. Detta gäller bland annat subjektet och dess genusidentitet samt 

sexualitet.
71

 

De analyserade bilderna, framförallt Shermans och Wilkes avspeglar någon form 

av identitetsskapande postmodernism.  Grunden är queerteori där problematiken 

är kvinnans roll som subjekt eller objekt och motsättningar kring detta. Som 

Leena-Maija Rossi hävdar har det uppkommit ett kvinnligt rollspelande subjekt, 

som genom att spela på klichéer, stereotyper och konventioner skapat en annanhet 

som sätts mot den traditionella bilden av kvinnan. Kvinnorna har i det 

postmoderna samhället börjat ta större plats och börjat fotografera sig själva, 

vilket sker utan att hon tilldelas en objektstatus. Exempel på detta kan vi se i både 

Shermans bildserie Untitled Film Stills och Wilkes bildserie Intra-Venus. Detta 

till skillnad från Saudek som både genom sitt biologiska kön samt iklädda genus 

avviker från ovan nämnda. Däremot är även Saudek ett rollspelande subjekt som 

spelar roller och skapar en annanhet mot det konventionella.
72

  Genom att spela 

på seende och vetande skapar de tre konstnärerna en möjlighet att förändra 

konventionerna kring seendet. Bilderna ger oss en föreställning om den manliga 

blicken samt ett begär definierat av män, viket möjliggörs genom att i bild 

manipulera det konventionella uttrycket.
73

 Både Sherman och Wilke är väl 

medvetna om den manliga blicken och hur de som kvinnor stereotypiskt betraktas. 

De använder på ett manipulativt sätt denna vetskap för att spela betraktaren ett 

spratt. Därigenom blir kvinnligheten en förklädnad som ger en viss distans till 

kvinnobilder i övrigt. Även här skiljer sig Saudek från både Sherman och Wilke, 
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då han själv bidrar med den manliga blicken.
74

 Som tidigare nämnts i texten 

fokuserar Sherman för det mesta kameran på kvinnor som är närvarande men ändå 

frånvarande. Kvinnor som istället leder vår blick mot sammanhanget kring bilden. 

Wilke däremot riktar blicken rakt mot betraktaren, tränger rakt igenom denne och 

drar genom detta betraktaren rakt in i händelseförloppet, vilket blir väldigt tydligt 

i bilden Intra-Venus #7 (se bild nr. 8). Däremot använder båda konstnärerna sig av 

klichéer och stereotyper i sina självframställningar.
75

  

De tre konstnärerna iscensätter och porträtterar sig själva på tre skilda sätt. Ett 

självporträtt är en konstnärs presentation av sig själv, vilket i högsta grad är fallet 

i Hannah Wilkes verk. Jan Saudeks porträtterar sig själv i bildserien 

Pornographer som huvudaktören i ett erotiskt drama, som huvudpersonen i ett 

rollspel kring de klassiska könsrollerna. Saudeks självframställningar skulle till 

skillnad från Wilkes kunna ses som ett uttryck av protest, protest mot den kraftiga 

censuren som var ett resultat av det politiska systemets kontrollapparat, vilket 

även kan ses i konstnärens övriga verk.
76

 Genom att porträttera sig själv som en 

everywoman, som vilken kvinna som helst, presenterar sig Cindy Sherman på ett 

lite annorlunda sätt. För även om hon inte iscensätter sig själv likt Hannah Wilke, 

iscensätter hon sin egen historia, alla kvinnors historia. Genom att betrakta 

bilderna på detta vis är även bilderna i Untitled Film Stills självporträtt.
77

 

Wilkes Bildserie Intra-Venus visar som tidigare nämnts betraktaren förbjudna 

subjekt, bilder där Wilke exponeras skallig och naken, med en kropp som 

genomgått stora förändringar. I likhet med Shermans bildserie Untitled Film Stills 

visar bilderna i Intra-Venus genomgående en kvinnas ansikte. Däremot till 

skillnad från Intra-Venus visar bildserie Untitled Film Stills enstaka bilder, utan 

någon som helst handling bilderna emellan. Bilderna i Untitled Film Stills knyts 

endast samman av en genomgående estetik.
78

 Saudeks verk i Pornographer visar i 

likhet med Wilkes i Intra-Venus bilder som i kronologisk ordning hör samman. 

Likt Wilke använder sig även Sherman av den kroppsbaserade konsten, vilken 

definieras av konstnärens egen kropp och hur denna används som material eller 

form. Genom att använda sig själv som subjekt, kontrollerar Sherman uttrycket 
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och separerar även sig själv från den manliga konsten. Detta ger henne möjlighet 

att arbeta subjektiv, av och genom sig själv. Detta till skillnad från Saudeks verk, 

eftersom dessa snarare bygger på skilda erfarenheter av kroppen.
79

 Wilkes och 

Shermans avbildningar kan sammanfattas som avbildningar av kvinnan som 

symbol och klassiskt objekt. Det vill säga avbildningar som skapats av ett subjekt 

med avsikt att visa upp subjektet bakom objektet. Detta till skillnad från Saudeks 

avbildningar som snarare kan sammanfattas som subjektiva för honom själv. 

Eftersom subjektet fungerar som orsak av sig självt kan subjektet därmed ses som 

vad den än anger sig för att vara. Därigenom är även självet en produkt av sociala 

processer.
80

 

Bilderna i bildserien Untitled Film Stills är visserligen både rollspel och 

självdokumentation och har beskrivits som anonyma självporträtt. Sherman 

använder sig själv som en blank duk och som en skyltdocka för att iscensätta olika 

kvinnoroller. Däremot till skillnad från Wilke har Sherman aldrig hänvisat till sin 

egen individualitet. Genom hennes gestaltningar porträtteras kvinnor, historiska 

och framtida, medan Wilkes självframställningar porträtterar henne själv 

personligen.
81

 I relation till nya medier ger befintliga maktstrukturer i anslutning 

till genus upphov till frågor, bland annat huruvida kamerans blick förändras när 

den fokuseras av en kvinna.
82

 Bilderna i bildserien Pornographer visar ett 

rollspel, där Saudek själv är huvudperson och ses i ett spel med de klassiska 

könsrollerna, manligt – kvinnligt. Däremot överraskar han med att porträttera sig 

själv som vi uppfattar det, som ett objekt, som den utsatta (se bild nr. 12-15). 

Saudeks bilder i bildserien Pornographer skiljer sig på många skilda sätt från 

både Sherman och Wilkes bildserier, detta kommer att diskuteras vidare i 

diskussionen.  

Butler hävdar också att genus är komplext, vilket gör att genus inte är fullt 

definierbart vid någon given tidpunkt.
83

 Detta åskådliggörs i de tre bildserierna. I 

framförallt Shermans och Wilkes bilder ser vi tydligt hur genus iscensätts som 

konventioner, vilket visas genom deras gestaltningar i form av socialt 
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framtvingade situationer.
84

 Att se genusidentiteten som obefintlig då det kommer 

till att definiera vårt beteende och istället se genus som vad vi gör vid en specifik 

tidpunkt, gör att de tre bildseriernas gestaltningar kan betraktas både i likhet och 

skillnad till varandra. Samtliga bildserier spelar ett spel med befintliga könsroller 

som centralt tema, för trots sina skilda uttryck gestaltar de alla rollspelande 

kvinnor. Däremot ser detta rollspelande ut på lite olika sätt, speciellt Saudeks 

bilder i bildserien Pornographer skiljer sig från de övriga, detta genom att 

Saudeks rollspelande kvinnor inte utgör huvudmotiv i de avbildade dramerna.
85

 

Saudeks bilder uppvisar i bildserien Pornographer ingen som helst dualitet i sin 

gestaltning, bilderna uppvisar som tidigare nämnts en vulgär retorik som inte 

döljer något för betraktaren. Saudeks bilder är trots sin funktionsart och 

cirkulationsart i likhet med det pornografiska fotografiet ett ständigt naivt 

fotografi, utan avsikt och beräkning.
86

 Däremot till skillnad från Saudek bilder 

rymmer både Shermans Untitled Film Stills och Wilkes Intra-Venus en stark 

dualitet. Bildernas berättelse går utanför det betraktade bildrummet och rymmer 

mer än det vi som betraktare ser vid första anblick.
87

  

Samtliga bildseriers konstruktionsarter är binära. Bilderna är dels mekonografiska 

genom att de är framställda tekniskt, med en kamera. Samtidigt är bilderna också 

kirografiska då de framställts mekonografiskt men genom en mänsklig hand. Den 

stora skillnaden mellan de tre konstnärernas bilder ligger i efterarbetet. Saudek 

lägger till skillnad från både Sherman och Wilke mycket arbete på att analogt 

bearbeta sina bilder i efterhand. Majoriteten av Saudeks bilder är handkolorerade, 

vilket innebär att bilderna har fotograferats svartvitt och sedan målats med färg.  
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3.0 Diskussion och sammanfattning 

These performative images are still ”self-portraits” in the sense that they convey to 

the viewer the very subject who as responsible for staging the image and yet – 

through their very exaggeration of the performative dimension of the self – clearly 

they profoundly shift our conception of what a self-portrait is.
88 

Amelia Jones insiktsfulla uttalande konstaterar att det genom nya sätt att uttrycka 

olika känslor och erfarenheter har skapats fler möjligheter att porträttera sig själv. 

Det vill säga att självporträtt skapas i andra syften än att endast gestalta hur man 

själv som subjekt se ut. Självporträtt kan uttrycka personliga erfarenheter och 

sinnesstämningar men även sociala och kulturella erfarenheter. Genom uppsatsens 

bildanalyser och tolkning men även tillämpning av utvalda teorier, kan 

konstateras att Sherman laborerar med identitetsfrågor i vår samtid. Hon 

konstruerar och dekonstruerar ständigt bilden av sig själv, vilket gör att det är 

nästan omöjligt för oss att veta hur hon verkligen ser ut. Detta trots det faktum att 

vi sett mängder med bilder av henne. Den så kallade verkliga personen bakom 

bilderna förblir därför oåtkomlig, vilket för den delen inte innebär att hon inte alls 

avbildar delar av sig själv. I bilden Untitled Film Stills #3 (se bild nr. 6) är 

kvinnan sin bild, vilket innebär att bilden till viss del får oss att se ett objekt 

(något som vi utifrån historien är vana att se). Det som bilden visar är snarare en 

ironisk avbildning av en klassisk könsroll som många kämpat för att komma ifrån. 

Somliga anser säkert också att Sherman i framställandet upplevs som ett instabilt 

objekt istället för ett stabilt subjekt. Shermans verk kan istället ses som kritik, 

detta mot hur kvinnor konstitueras som objekt i medier. Även Wilkes 

självframställningar i bildserien Intra-Venus berör identitetsfrågor, vilket görs 

genom att ifrågasätta kvinnoideal. Med ett ramaskri hävdar Wilke att hon är den 

hon är och hon vägrar att skämmas för det. Bilderna tydliggör också en påtaglig 

identitetsproblematik kring feminina ideal som skapats av medierna, där kvinnan 

ses som ett sexuellt objekt. Wilkes bilder mynnar ut i ett Erotiskt – för – kvinnor 

som innebär att bilderna är erotiska för henne själv och för övriga kvinnor. Hon 

själv som kvinna är producent och konsument och därmed påvisar 

självframställningarna också en positiv narcissism. Budskapet att hon är den hon 

                                                        
88 Jones, 2002, s 948 
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är, vilket även har karaktäriserar hela Wilkes tid som konstnär, och bilderna i 

Intra-Venus uppvisar en tydlig kärlek till livet. 

Saudeks bilder i Pornographer är inte på samma sätt som Shermans och 

Wilkes bilder identitetsproblematiska, utan snarare postmodernistiska och 

traditionsbrytande. Bildernas tillkomst är annorlunda, därmed också uttrycket, 

vilket främst skulle kunna bero på en revolt mot den tidigare försiktigheten 

under den omfattande censuren. 

Representationer av genus är nära knutet till hur representationen av kön 

utförs, vilket i relation till nya medier såklart också ger upphov till nya frågor. 

Frågor som exempelvis om och hur kamerans blick förändras när den fokuseras 

av en kvinna? I en jämförelse mellan Sherman, Wilke och Saudek går att 

konstatera att Saudeks verk är skapade i ren protest. I den analyserade bilden 

från bildserien Pornographer finns inget stort samhällsproblem som väntar på 

att bli löst. Däremot Shermans bildserie Untitled Film Stills och Wilkes 

bildserie Intra-Venus belyser kvinnofrågor aktuella för vår samtid. Samtliga 

fotografer är givetvis medvetna subjekt, ingen av dem begränsas av sitt sociala 

och kulturella kön. Däremot skiljer sig gestaltningarna från varandra och precis 

så som Abigail Solomon-Godeau betonar, bestämmer inte det biologiska könet 

automatiskt vad det är för slags bild som skapas på ömse sidor om kameran. 

Jag skulle snarare vilja påstå att de olika uttrycken kan kopplas till sociala och 

kulturella olikheter snarare än kön. 

Betydelse i fotografi konstitueras som tidigare nämnts på olika nivåer. Saudek gör 

som tidigare tolkat, precis tvärt emot vad allmänna konventioner säger och 

därigenom bryter han mot en av de konventionella nivåerna, det vill säga hur 

sexualitet ska avbildas. Han skapar sin egen motreformation och demonstration 

mot censuren och resultatet blir bland annat bildserien Pornographer. Bildernas 

uttryck skiljer sig från den typ av konst som vi är vana vid att betrakta som konst 

utställda på museum och gallerier. Den erotiska gestaltning som vi ser i Saudeks 

bilder betraktas vanligtvis som bilder med ett mer erotiskt uttryck, det vill säga 

porr. Sherman och andra sidan spelar på stereotyper och gestaltar därigenom 

kvinnan i klassiska sammanhang för hur kön ska avbildas. Hon uttrycker såklart, 

vad vi genom analys har förstått, ett helt annat budskap. Wilkes gestaltningar är 

visserligen i likhet med Shermans gestaltningar ironi men på ett helt annat sätt. 
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Genom att visa upp sin kropp precis så som den är driver hon med befintliga 

feminina ideal. Därigenom avspeglar även bilderna i Intra-Venus någon form av 

identitet i det postmoderna samhället, detta tack vare att bilderna på så många plan 

bryter mot befintliga skönhetsideal, vilket egentligen också handlar om en 

identitetsproblematik. Saudek skapar genom att vara skapare, motiv och 

betraktare sina egna preferenser för hur kön ska avbildas. Genom detta har han 

också möjlighet att påverka hur han själv ska uppfattas och kan laborera med de 

egna intrycken. Saudeks uppväxt med censur och stark politisk kontrollapparat 

har gjort att han säkerligen också har ett hel annat behov än Sherman och Wilke 

att skapa sina egna regler, att bryta mot allt. Detta kan vi se prov på i den 

analyserade bildserien Pornographer.  

Kvinnlighetens maskerad sker i de olika bildserierna på helt skilda sätt och 

representerar också helt skilda sätt att vända blicken bort från bilden i sig och 

istället mot det sociala och kulturella strukturer. I Shermans bildserie når blicken 

aldrig direkt betraktarens. Hon är där, hon tittar mot oss men aldrig på oss men vi 

ser henne. Därigenom skapas en närvaro och närhet genom en frånvaro och 

avstånd. Wilke å andra sidan tvekar inte att spänna ögonen i oss. Närvaron går 

inte att ta miste på, inte heller budskapet, det når oss som en nål i hjärtat. Vi 

känner det hon känner, detta genom den brännande blicken. Budskapet blir väldigt 

tydligt och det är även det som gör Wilkes konst så kraftfull och personlig. 

Sherman etablerar ett avstånd till sig själv men även till kvinnan i allmänhet, detta 

genom att avbilda kvinnan som ett ständigt föränderligt subjekt.
 
 

Bildserien Intra-Venus skapades under Wilkes sjukdomsperiod och som tidigare 

nämnts skulle bilderna kunna ses som ett erotiskt testamente. Bilderna är 

kraftfulla, relationella och visar också ett självbehag där konstnären visar upp sig 

själv och sin kropp som den är. Hon visar upp sin kropp utan på något sätt förfina 

uttrycket och bilderna utelämnar inte mycket för betraktaren. Den ständigt 

föränderliga bilden av kvinnan i Wilkes men även Shermans verk samt det 

ironiska rollspelandet, detta även i Saudeks verk, hjälper till att skapa den 

flerfaldiga kvinnan, och därmed skapas också en uppluckring av ideal. Sätten på 

vilka kvinnorna iscensätts i Shermans och Wilkes verk skapar definitivt en 

förändrad syn och erbjuder oss en annan bild än den vi dagligen möts av i 

medierna. Omständigheterna kring Saudek och skapandet av hans verk konstaterar 
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jag ha format honom som konstnär men även det uttryck som är kännetecknande 

för honom. Även Sherman, (trots den föränderliga kvinnobilden som hon skapar 

genom sig själv) har ett visst uttryck som är igenkännbart, även om bilderna 

betraktas tillsammans med andra bilder. 

Sherman avbildar i sina verk sig själv, iklädd stereotypa kvinnoroller. Hon iklär 

sig dessa stereotyper genom att välja vilken roll hon ska anta, ett val och inget 

som inte är en slump. Precis som Sherman antar roller gör även vi det i samhället 

dagligen. Bilderna hänvisar till olika kvinnor, kvinnor som vi kan känna igen från 

vår vardag, detta med en stor dos av ironi och är uppenbarligen en parodi på ett 

(som man skulle kunna uppleva som) kodat samhälle. Med detta sagt tolkar jag 

Shermans bilder i Untitled Film Stills som självporträtt men inte enbart av 

Sherman själv, utan istället självporträtt representativa för kvinnan, det vill säga 

alla kvinnor och de roller de dagligen iklär sig (karriärkvinnan, mamman, vännen, 

framåtsträvaren, älskarinnan osv.). Att konstatera är att Untitled Film Stills, Intra-

Venus och Pornographer trots sina olikheter har en hel del gemensamt. De kan 

alla sättas i en kontext av poststrukturalism med tydliga spår av queer, där 

betydelser, identiteter och makt har stor betydelse, detta är också nyckelord för 

samtliga bilder. Jag kan också konstatera att samtliga bildserier bygger på en 

poststrukturalistisk uppfattning av samhällets uppbyggnad.  
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