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1.1 Inledning 

 
I look up to directors […] who basically surrender themselves to the story and 

create a visual style out of the story. That’s really important to me – to start 

with the story, figure out its theme, and then build out a visual and audio 

language that can best tell that story.1

 

Detta utlåtande från regissören Darren Aronofsky är något som stämmer mycket väl in på 

hans egna verk. Främst då två verk som jag i den här uppsatsen har för avsikt att studera 

närmare, nämligen π (Pi) (1998) och Requiem for a Dream (2000). Syftet med uppsatsen är 

att lyfta fram de stildrag som återkommer i de båda verken. Jag vill lyfta fram de tekniska 

hjälpmedel som regissören använder sig av för att förmedla en viss berättelse och som har 

blivit hans karaktäristiska kännemärke inom filmskaparvärlden. Jag ämnar även med 

återkoppling till det föregående diskutera vad det är dessa stilistiska och tekniska hjälpmedel 

förmedlar till åskådaren och som ligger till grund för regissörens egen uppfattning. Då Darren 

Aronofsky är en relativt okänd ung regissör med inte speciellt många år inom filmvärlden så 

är informationskällan, dvs litteratur, artiklar och internetkällor relativt liten. Genom ingående 

närläsning av artiklar, intervjuer och de aktuella verken ifråga hyser jag förhoppningar om att 

läsaren kommer få en bättre uppfattning om Aronofskys verk. En stor del av de fakta som 

presenteras bottnar i intervjuer som har genomförts av journalister med Darren Aronofsky 

som intervjuperson. Jag ämnar med uppsatsen visa hur Aronofsky på ett genomgående sätt 

har använt sig av de tekniska hjälpmedel som fanns till förfogande och som fungerar som ett 

bra hjälpmedel för att förmedla filmernas innebörd.  

 

Dispositionen ser ut som sådan att jag först och främst kommer att redogöra för bakgrunden 

till uppsatsen och då främst som en introduktion till regissören Darren Aronofsky och hans 

två verk Pi och Requiem for a Dream. Vidare kommer det att ges konkreta exempel och 

redogörelser för hur Aronofsky använt auditiva och visuella element i de båda verken. Jag 

kommer även att försöka hitta likheter och skillnader och sedan återknyta dessa i den 

tematiska analysen av de båda filmerna. Jag kommer även att lyfta fram stildrag som har en 

avgörande roll i fastställandet av teman. Därefter följer en slutsats och sammanfattning då allt 

 
1 David Geffner, , ”DGA: Darren Aronofsky Article”, DGA.Org, http://aronofksy.tripod.com/intreview28.html 
(2006-10-13) 
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konkretiseras ytterligare. Den tematiska teorin som Warren Buckland och Thomas Elsaesser 

diskuterar i boken Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis är 

uppbyggd av tre punkter. Dessa punkter ligger till grund för analysdelen. Likaså metoden är 

uppbyggd av punkter som föranleder en systematisk analys av en film. Genom den tematiska 

metoden kommer jag att studera ett antal scener ur Pi och Requiem for a Dream. Detta för att 

ta reda på de teman som återkommer i de båda verken och klargöra dessa, dels genom 

anknytning till den Buckland och Elsaessers tematiska teori och dels genom paralleller till 

liknande teman som jag träffar på i mitt arbete.  

 

1.2 Tematisk kritik: teori 
Buckland och Elsaesser lägger i sin bok Studying Contemporary American Film: A Guide to 

Movie Analysis fram en teori om hur man fastställer teman i texter och filmer. Teorin 

innefattar tre grundläggande faktorer som måste beaktas innan en tematisk analys av film. De 

tre faktorer som Buckland och Elsaesser förespråkar är följande: 

 

 Identifikationen av ett generellt, allmänt tema i en särskild film. Detta innefattar en läsning 

eller med ett annat ord en tolkning av exempelvis en film. Buckland och Elsaesser menar att 

genom att man läser en film tematiskt och systematiskt involveras och fastställs filmens 

betydelse, genom identifiering av en generell eller allmän nivå av en betydelse som länkar 

ihop filmens olika element till en enad struktur.2 

 

 Reglerna som styr relationen mellan det allmänna och det speciella. Ett av huvudproblemen 

med tematiska betydelser är deras implicita ställning, dvs teman är inte direkt synliga eller 

självklara, utan måste sluta sig till eller framkallas genom en film. Buckland och Elsaesser 

menar alltså att ett tema är sakligt, objektivt snarare än ett semantiskt, utmärkande särdrag av 

en film.3 Man kan säga som så att olika typer av åskådare som ser en film kan tolka den helt 

olika beroende på vad för kompetens de har. Den här kompetensen är uppbyggd från alla håll 

och kanter genom arv, miljö, etnicitet, bakgrund, härkomst, värderingar etc och det ligger till 

grund för hur filmen tolkas, både explicit och implicit. Det finns ett otal filmer som till ytan 

 
2 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: a guide to movie analysis, 
Oxford, University Press Inc 2002, s.118. 
3 ibid 
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ter sig väldigt enkla i sitt berättarspråk och som tilltalar en bred publik, men eftersom 

kompetensen är så varierande förmedlas inte filmens underförstådda budskap på samma sätt.4  

 

 De generella kategoriernas natur. Buckland och Elsaesser menar att tematisk kritik är allt 

annat än godtycklig och okontrollerad. Den tematiska kritiken är ofta ifrågasatt för att 

homogenisera speciella texter (filmer) till samma uppsättning av allmänna abstrakta 

betydelser. Samtidigt argumenterar de tematiska kritikerna för att de generella abstrakta 

humanistiska betydelserna som de tillskriver filmer är relevanta eftersom de omfattar ett stort 

omfång av upplevelser och påverkar alla former av mänsklig kommunikation. Det här är ett 

av de starkaste argumenten för tematisk kritik, menar Buckland och Elsaesser, eftersom det 

förklarar varför filmer skapas och varför miljoner åskådare har kompetensen att begripa och 

åtnjuta dem, ofta tvärs över olikheter som religiösa, kulturella och politiska värderingar.5 

 

1.3 Tematisk kritik: metod  
Buckland och Elsaesser utvecklar sedan vidare sex punkter gällande huruvida man går 

tillväga för att implementera den tematiska kritiken i en film. Dessa punkter beskådas här 

nedanför: 

 

 Startpunkten i den tematiska kritiken är att se film på ett indirekt sätt för att fastställa vilka 

mänskliga värderingar som filmen indirekt signalerar.6 

 

 För att identifiera filmens olika teman måste man beakta de vanligt förekommande teman 

som finns i alla former av mänsklig kommunikation dvs olika känslor och tillstånd, 

exempelvis, lidande, identitet, utanförskap, frihet, religiösa normer, kreativitet och fantasi 

etc.7 

 

 Fastställa vilka teman som manifesteras i själva filmen under analys. Exempelvis analysera 

scen efter scen för att fastställa hur varje scen bidrar till filmens genomgående mening och ta 

reda på vad för teman som är påtagliga genom karaktärernas handlingar.8 

 

 
4 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, s.119. 
5 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, s.121. 
6 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, s.122. 
7 ibid 
8 ibid 
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 Fokusera på teman som hänger ihop genom filmen. Ett enhetligt tema fungerar som en 

viktig aspekt inom tematisk kritik.9 

 

 Ett återkommande problem med tematisk kritik är att den är för förenklad, till den graden då 

filmen reduceras till en viss betydelsemängd som är så abstrakt att kritiken blir trivial. Ett sätt 

att undvika detta är att identifiera grundteman i en film eller en regissörs arbete, och sedan 

försöka redogöra mer precist hur de relaterar till varandra, vilket återinför ett specifikt 

element i analysen.10 

 

 En del tematiska kritiker försöker också få en översikt över regissörens attityd eller 

inställning gentemot de teman som förekommer i dennes filmer. Detta för att kunna utvärdera 

om regissören har möjlighet att vara både ”inuti” sina karaktärer och ”kommentera” dem på 

samma gång.11  

 

2.1 Bakgrund 
2.1.1 Pi 
I januari 1996 åkte Darren Aronofsky till Sundance Film Festival för att ge moraliskt stöd till 

en studentkollega från det amerikanska filminstitutet (AFI) som tävlade med sin film. Medan 

han var där, såg han Todd Solondz Welcome to the Dollhouse (1995). Aronofsky sa följande 

om filmen, ”I thought it was such a unique, weird film, that it really gave me the courage to 

go back to New York and just try to throw something together.”12 Filmen han ”slängde ihop” 

kallade han Pi. Han räknade ut att han kunde få ihop $20,000 och det gjorde han, genom att 

fråga alla han kände om de kunde investera $100 var. I slutänden kostade den $60,000 och 

$120,000 i efterproduktion för att få den färdig för en biografvisning. I november det året, 

började han filma. ”Our goals were very low,” fortsätter han. ”Because it was an edgy black 

and white movie, we thought maybe we’d have a shot at being a midnight show at 

Sundance.”13 Pi var en psykologisk thriller, filmad med hög kontrast och i svart-vitt. Men Pi 

hade stil, ett avlägset eko av mellankrigstidens tyska expressionism av exempelvis Fritz Lang. 

 
9 ibid 
10 ibid 
11 ibid 
12 Peter Biskind, Down and dirty pictures: Miramax, Sundance, and the rise of the independent film, Simon & 
Schuster, New York 2004, s.319. 
13 ibid 
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Pi var oroande, obehaglig14, publik-ovänlig, praktiskt taget omöjlig att marknadsföra, men 

onekligen ett original och en väldigt bra utgångspunkt för en regissör med riktig visuell 

finess.15  

 

”The hardest math problem in the film is 41 plus 3, and we give you the answer within 

seconds,”16 säger Aronofsky och menar att Pi inte är en film om matematik och fortsätter: 

”The core of the film is a thriller.”17 Aronofsky ville förena olika genrer och berättar att han 

växte upp med Hollywoodfilmer. Intresset för Hollywoodfilmer sjönk och han kände att han 

letade efter något nytt, något mer annorlunda. Aronofsky förklarar också att han började bli 

uttråkad av många independentfilmer, på samma sätt som av Hollywoodfilmer, trots att vissa 

independentfilmer var konstnärliga var de också repetitiva. Till följd av dessa känslor och 

åsikter började Aronofsky och hans kollegor försöka finna lösningar på nyskapande och 

annorlunda kameravinklar. Detta genom att försöka hitta nya sätt att filma scener med hög 

kontrast i svart-vitt. Detta kom att mynna ut i hans debutfilm Pi.  

 

Man kan uttrycka det som så att Pi förenar element i en psykologisk thriller med science 

fiction-nyanser. Dessa nyanser rör sig mot den tekniska aspekten ifråga när det gäller 

futuristiska maskiner etc men inte som i effektdominerande filmer som exempelvis Star Wars, 

utan den rör sig mer i riktning mot Stanley Kubricks område.  Genom Pi skapade Aronofsky 

protagonisten, Max, som tror att det går att hitta ett kosmiskt mönster i de nummer som talet π 

representerar. Halvt besatt av sitt uppdrag och ständigt på väg att finna nya ledtrådar, och 

kanske universums hemlighet, lider Max av hallucinationer och depression. Det uttrycksfulla 

matchande elektroniska musiksoundtracket av Clint Mansell förstärker filmens narrativa 

ambitioner. Aronofsky säger: ”I had never been interested in electronic music before, but 

when I met Clint Mansell, I realized there are a lot of people like Max, trying to find the soul 

within the machine.”18 Aronofsky beskriver det efterföljande verket till Pi, Requiem for a 

Dream, med skådespelare som Ellen Burstyn och Jared Leto, med en mening: ”A hyper-real 

free-fall into the deepest of the human psyche.”19 Ett hyperrealistiskt fritt fall in i det djupaste 

 
14 ibid  
15 Jmf. Peter Biskind,  s.320. 
16 Andrew L. Urban, ”Aronofsky Darren: Pi”, UrbanCineFile.com, http://aronofksy.tripod.com/interview25.html 
(2006-10-13) 
17 ibid 
18 ibid 
19 ibid 
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skrymslet i människans psyke är en väldigt bra sammanfattning av Aronofskys båda verk Pi 

och Requiem for a Dream.20

 
Aronofsky påstår att grundidén bakom Pi var att göra en helt och hållet subjektiv film. Han 

berättar att han och filmfotografen Matthew Libatique hittade på fiktiva regler, så att de bara 

kunde filma över Sean Gullettes axel så att vi som åskådare befann oss nära protagonistens 

egen berättelse. Aronofsky menar att de kunde filma de andra skådespelarna ur deras 

synvinkel, nästan rakt på, men Gullette var nästan alltid filmad i profil, därför var han mer ett 

objektiv och publiken såg hans synpunkt ur en mer subjektiv synvinkel. Det var avsikten med 

filmen menar Aronofsky: ” […] we tried to stick with that from the music to the lighting.”21

 

2.1.2 Requiem for a Dream 

Requiem for a Dream är hård i sitt porträtterande av det fysiska, känslomässiga och psykiska 

infernot som är associerat med beroendeaspekten som filmen i sig förmedlar. Filmens 

slagkraft tillgodoses av regissören Aronofskys idérika fantasi och annorlunda stil. Dess 

uppbyggnad av hastiga klipp och en speciell samplingsteknik, banade vägen för Aronofsky i 

filmskolan och hans utveckling av filmen Pi. Aronofsky och hans redigerare Jay Rabinowitz 

skapade en serie av vad de kallar hiphopmontage för att förmedla omfattningen av varje 

karaktärs beroendesituation, och som också spelar en stor roll för filmens berättande och 

förmedlande av känslor. Mer om hiphopmontage talar jag om i kapitlet Visuella element.  

 

Protagonisterna i Requiem for a Dream blir inte befriade från sina plågor. Ingen återhämtar 

sig, inget ordnar sig till det bättre och beroendets inverkan är påfallande skrämmande. Detta 

var ett avsiktligt knep från Aronofskys sida, som var trött på att amerikansk film var beroende 

av lyckliga slut. ”Hollywood has sort of killed the tragedy,”22 förklarar han och menar att 

tragedin inte riktigt existerar i biograferna längre. Aronofsky utvecklar detta ytterligare och 

förklarar att i exempelvis drogfilmer så tillfrisknar många människor och klarar sig ur 

beroendet levande.  

 

 
20 ibid 
21 ibid 
22 Alistair Harkness, ”Aronofsky Darren: Requiem for a Dream”, UrbanCinefile.com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview26.html (2006-10-13) 
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Det var utan tvekan detta yrkande på tragedin som gjorde Requiem for a Dream till en mer 

invecklad andra långfilm för dess regissör än den skulle ha varit. Efter att ha vunnit 

regissörspriset på 1998 års Sundance Film Festival med filmen Pi, blev Aronofsky direkt 

eftertraktad och när den filmen kom att bli en oväntad succé, så sade finansiärer till honom: 

”What ever you want to do now, we’ll do it.”23 Aronofsky skickade följaktligen genast ett 

manus av Requiem for a Dream, men inte en enda person hörde av sig. ”That’s a true story ”24 

berättar Aronofsky när han reflekterar över sitt första möte med filmindustrins nyckfullhet. 

Aronofsky berättar att det var en riktig kamp, men att hans producent, Eric Watson, sa 

”whenever everyone is telling you no, you know you’re doing something right.”25 Aronofsky 

styrker detta genom att förklara att det känns som en seger att ha gjort klart Requiem for a 

Dream, eftersom responsen och stödet i slutänden var mycket positivt. Så som hans karriär 

har tagit fart på senare tid så är det ganska osannolikt att Aronofsky måste kämpa med sina 

nästkommande filmer på riktigt samma sätt.26

 

Givetvis spelar författaren Hubert Selby Jrs roman Requiem for a Dream en kolossalt stor roll 

i skapandet av filmen med samma namn. Första gången Aronofsky kom i kontakt med Hubert 

Selby Jr. var när han studerade första året på Harvard, vilket kom att förändra hans liv. 

Aronofsky menar att den ursprungliga anknytningen var att den handlade om Brooklyn och 

att han själv var från Brooklyn, men Selbys sätt att skriva, stilen, energin var det som 

tilltalade Aronofsky mest. Aronofsky själv tror inte att någon kan fånga den inre monologen 

på ett bättre sätt än Selby. Aronofsky beundrar Selby mycket och han anser att Selby är bra på 

att fånga essensen i den realism som han skriver. Selby hade en sådan markant inverkan på 

Aronofsky och satte redan sina spår när han gick på det amerikanska filminstitutets filmskola. 

Under första året på filmskolan skulle var och en göra tre kortfilmer och det var här 

Aronofsky använde sig av Selbys korta berättelser till att göra sin första kortfilm, Fortune 

Cookie (1991). Efter det att Aronofsky tagit examen lades fokus på romaner skrivna av Selby 

och han började läsa Requiem for a Dream. Aronofsky läste dock inte ut den eftersom han 

tyckte den var så intensiv, rå och väldigt nära det han själv skrev om. Selbys roman återkom i 

Aronofskys liv under den period då han och hans kollegor redigerade Pi och hans producent 

Eric Watson lånade den och ansåg att en film borde göras. Vid detta tillfälle hade Aronofsky 

och hans kollegor vare sig pengar eller resurser, men detta ändrades då Pi blev en succé. 
 

23 ibid 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
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Många arbetstillfällen öppnades upp för Aronofsky och hans kollegor men de kände att de var 

tvungna att göra en adaption av Requiem for a Dream. Aronofsky menar att romanen och de 

känslor den förmedlade rörde dem så nära och var så mänskliga, att de var tvungna att få den 

gjord.27

 

Aronofsky berättar att en poäng med Requiem for a Dream är att kontrastera den mer typiska 

beroendeberättelsen som de flesta har varit i kontakt med förut. Det handlar om hur långt 

människor kan gå för att undkomma sin verklighet. När man väl har undkommit sin 

verklighet, skapar man ett hål i sin närvaro eftersom man själv inte är där. Aronofsky 

förklarar att man sedan använder något för att fylla detta hål med, exempelvis tevetittande, 

kaffe, choklad, mat, heroin, tobak, alkohol, sex eller kärlek. Kontentan av det hela är att i 

slutändan, är det hopp man försöker fylla detta tomrum med för att tro på framtiden. Det som 

händer, menar Aronofsky, är det att hålet blir större och större och större, till dess att det till 

slut uppslukar dig.28

 

Enligt Aronofsky är 2000-talet en spännande tid att vara filmskapare under eftersom han 

anser att publiken har olika smaker och att gränsen mellan independentfilm och 

mainstreamfilm blir mer otydlig för var dag. Aronofsky berättar att New York har haft stor 

inverkan på hans verk, men att det troligtvis kommer bli en ändring på det i framtiden. Med 

Pi gjorde Aronofsky i själva verket en kapplöpning med sig själv. Han ansåg att det var en 

utmaning att fånga den del av New York som är försvunnen – den där paranoida, 

cyberpunkliknande29 världen. Och, med Requiem for a Dream har Coney Island varit en stor 

estetisk influens i hans liv.30

 

 

 

 
 

27 David E. Williams, ”Dreams Fulfilled”, FilmThreat.Com, http://aronofksy.tripod.com/interview24.html (2006-
10-13) 
28 Mary Kalin-Casey, ”Darren’s Dream”, Reel.Com, http://aronofksy.tripod.com/interview27.html (2006-10-13) 
29 Cyberpunk, ”Cyberpunken utforskar de möjligheter som den moderna teknologin erbjuder via bl.a. global 
datorkommunikation [---] Cyberpunken lägger tonvikten på den kulturella mångfalden och intar ofta en fientlig 
hållning gentemot etablissemanget”, http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=148887&i_word=cyberpunk 
(2006-10-13) 
30 David Geffner, ”DGA: Darren Aronofsky Article”, DGA.Org, http://aronofksy.tripod.com/interview28.html 
(2006-10-13) 
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3.1 Stildrag 
3.2 Auditiva element 
Ljud och musik spelar en väldigt stor roll när det gäller att förmedla och plantera en viss 

känsla hos åskådaren i Darren Aronofskys filmer. Givetvis styrks den här subjektiva känslan 

då genom att ljud och musik kollaborerar med de utvalda bilderna. Aronofsky menar att ljud 

och musik i hans filmer kommer från erfarenheten att ha tittat på så många independentfilmer 

och insett att allt varit jättebra förutom ljudet. Eftersom det är där independentregissörer 

brukar hamna och inser att han eller hon måste spara in på filmen, rent ekonomiskt.31 

Aronofsky samarbetade med kompositören Clint Mansell både i Pi och Requiem for a Dream, 

ett förhållande som var avgörande för att ljud- och musikelementen i de båda filmerna 

förmedlade något ytterligare utöver den ytliga meningen. Man kan jämföra Aronofskys och 

Mansells arbete med Danny Elfmans kollaboration med Tim Burton, Ennio Morricones 

samarbete med Sergio Leone eller Angelo Badalamentis förhållande till David Lynch och 

hans verk.32

 
3.2.1 Pi 
Ljuddesignen i Pi var genomarbetad och imponerande trots filmens ringa produktionsbelopp. 

Aronofsky säger att det är just ljudarbetet många independentfilmer faller på och ville inte det 

skulle hända med Pi. Aronofsky reflekterar över saken och säger att man säger ofta så här om 

independentfilmer: Det är ganska bra, men något är fel, det känns billigt. Han menar att nio av 

tio gånger är det pga att ljudet är dåligt. Han berättar att han och hans kollegor anställde en 

riktigt bra ljudtekniker och spenderade en summa av pengarna till filmen på dyra mikrofoner. 

Vidare anställdes även ljuddesignern tillika kompositören Clint Mansell på ett tidigt stadie så 

att Aronofsky och hans kollegor kunde skapa ett fullständigt ljudlandskap. Aronofsky betonar 

att det var mycket viktigt eftersom de jobbade med en sådan abstrakt filmtyp som reversal 

film33 är och filmade många udda bilder. Avslutningsvis berättar Aronofsky att det var väldigt 

viktigt att filmen fick en god grund i en bra ljudrymd.34

 

 
31 ibid 
32 “Darren Aronofsky: First Person Cinema”, http:/www.people.carleton.edu/~tonksn/Aronofsky/index.html, 
(2006-10-13) 
33 Reversal film, fotografisk term, fångar bilder i gråskalor istället för färg, med tyngdpunkt på det svarta och det 
vita i bilden, http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(photography)#Black_and_white (2006-10-13) 
34 Jason Whitehead, “Pi interview”, GadflyOnline.com, http://aronofksy.tripod.com/interview29.html (2006-10-
13) 
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När det gällde utformandet av ljudarbetet i Pi var Aronofsky och hans kollegor väldigt precisa 

och visste åt vilket håll de skulle gå för att få det abstrakta bildspråket att fungera. Aronofsky 

utvecklar detta vidare och säger att det enda sättet att få in publiken i filmen var genom lager 

av ljud. Som jag tidigare nämnt hade Aronofsky den brittiske kompositören Clint Mansell till 

hjälp. Aronofsky berättar att Mansell skrev 70 minuter originalmusik och resten av 

filmmusiken var utfylld med en blandad samling elektronisk musik från diverse 

electronicagrupper som exempelvis Orbital och Electric Sky Church. Utformandet av ljudet 

gjordes av Brian Emrich, som är god vän med Mansell, och deras samarbete har präglats i bl a 

huvudvärksscenerna i filmen. Aronofsky menar att Emrich och Mansell kollaborerade och 

utbytte ljud så att landskapen, ljuddesignen och musiken verkligen kunde flätas samman till 

en enhet.35

 

Man kan uttrycka det som så att musiken och miljöljuden utan tvekan är en viktig faktor i Pi. 

Men i Requiem for a Dream tar man detta till en helt ny nivå. Mansell menar att Pi inte var 

klippt strikt till musiken, men att både filmen och musiken i sig var väldigt inflytelserika och 

beroende av varandra. Vidare förklaras att musiken och filmen formar en typ av symbiotiskt 

förhållande. Mansell utvecklar detta genom att säga: ”[…] the film dictates what the music 

should be doing, just as the music dictates what can and should be on the screen.”36 På detta 

sätt går film och musik hand i hand och skapar tillsammans ett berättarmönster och en 

handling.37

 

3.2.2 Requiem for a Dream 
Aronofsky anser att Mansell är bra på att utveckla ljud och musik genom samplingar och 

elektroniska hjälpmedel. Ett exempel på det är uvertyren i Requiem for a Dream. Uvertyren är 

den delen i filmen som är huvudtemat med stråkarna. Aronofsky menar att det blev uppenbart 

för både honom själv och hans kollegor att de behövde ett levande stråkackompanjemang i 

filmen och de började fundera ut hur de skulle göra för att det skulle bli verklighet och 

någonting som skulle kunna användas i filmen. De tänkte att de går till dem de ansåg vara de 

bästa. Aronofsky förklarar att det är Kronoskvartetten och att han själv har sett dem spela. 

Aronofsky visade Requiem for a Dream för en av medlemmarna i Kronoskvartetten, David 

 
35 Anthony Kaufman, “The Whiz Kid – Darren Aronofsky”, Indiewire.com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview3.html (2006-10-13) 
36 “Darren Aronofsky: First Person Cinema”, http://www.people.carleton.edu/~tonksn/Aronofsky/sound.html 
(2006-10-13) 
37ibid 
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Harrington, och denne tyckte om det han såg. Efter det började alla arbeta hårt för att få det att 

fungera, eftersom resurserna var begränsade. Enligt Aronofsky kunde ingen riktigt förstå vad 

Kronoskvartetten och filmskaparna förstod när det gällde vad de kunde bidra med till filmen, 

så det var svårt att få det gjort, men resultaten talar för sig själva. Kronoskvartetten gav enligt 

Aronofsky verkligen sitt allt för väldigt lite pengar och väldigt många timmar och utan dem 

skulle filmen definitivt inte ha haft den påverkan som den haft på människor, menar 

Aronofsky och tillägger att Kronoskvartetten tar filmen till en helt annan nivå.38  

Klipprytmen är ett annat nyckelelement som reflekteras både i musiken och i Requiem for a 

Dream. Mansell menar att alla klipp i den slutliga delen av filmen, där Harry och Tyrone båda 

är isolerade på vart sitt håll, blir tidvis snabbare och då i samband med bilden och den visuella 

effekten som vibrakameran förmedlar; de äger rum i samma tidsrymd men snabbare. Mansell 

förklarar att allt var noggrant utarbetat så han var tvungen att vara medveten om det när han 

snabbade upp musikspåret. Detta uppenbarar sig när man ser Requiem for a Dream och det 

känns som om karaktärerna skjuts snabbare och snabbare in i flera kaotiska situationer, av 

självaste musiken.39 Detta föranleder oss till den subjektiva tanke som ligger till grund även 

för föregångaren Pi, men också Requiem for a Dream genom att ljudelementen i samband 

med de visuella elementen har ett så starkt samband och att detta samband är så starkt knutet 

till filmens berättande och intryck på åskådaren. Det är detta som gör Aronofskys filmer så 

intressanta.  

 

Man kan uttrycka det som så här, att sammanflätandet av musiken och ljuden som är naturligt 

förekommande i en karaktärs värld är ett intressant element av ljuddesignen i Requiem for a 

Dream, och med en mindre omfattning i Pi. I Requiem for a Dream verkar det som om 

musiken ofta stammar från en handling som utspelar sig på bildskärmen. Som exempel kan 

nämnas en scen i filmen där karaktärerna Harry och Tyrone langar droger. På ljudbandet 

ljuder en hiphoptakt och en syntmelodi. Handlingen drivs dock inte framåt av dessa ljud utan 

ljuden av en kassaapparat och droger som blir fördelade. Relationen mellan klippningen och 

musiken fungerar även det som en viktig del av filmen då det för berättelsen framåt. ”It is this 

barrage of sensory information that creates the impact of Requiem, and coordination among 

 
38 Mary Kalin-Casey, “Darren’s Dream”, Reel.Com, http://aronofksy.tripod.com/interview27.html (2006-10-13) 
39 “Darren Aronofsky: First Person Cinema”, http://www.people.carleton.edu/~tonksn/Aronofsky/sound.html, 
(2006-10-13) 
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the elements of image, narrative, sound design and music, all set to the frantic pace of 

Aronofsky’s editing style is what makes both Requiem and Pi such striking films.”40

 

3.3 Visuella element 
Användandet av diverse och för Darren Aronofsky specifika visuella element har blivit ett 

utmärkande drag hos densamma. Allt ifrån att filma en produktion på ett speciellt och 

innovativt sätt, till att plocka ner filmen i dess beståndsdelar och tillämpa visuell teknik i 

datorredigeringen. Det finns vissa likheter och skillnader mellan Pi och Requiem for a Dream. 

Dels är Pi svart-vit och gjord på reversal film och Requiem for a Dream i färg. Jag kommer i 

följande text gå igenom det visuella berättandet, de element som används och är 

karaktäristiskt för Aronofsky, och hur han tillämpar sin visuella stil i de två olika verken, 

genom att gå från independentfilmen Pi till den mer kommersiellt betonade Requiem for a 

Dream. 

 

3.3.1 Reversal film 
Som jag nämnde tidigare så valde Aronofsky och hans filmfotograf Matthew Libatique att 

göra Pi svart-vit, men inte genom att använda vilken svart-vit filmtyp som helst. Aronofsky 

och hans kollegor insåg på ett tidigt stadie att de inte kunde göra Pi i färg. Genom att bearbeta 

sina gränser genom filmandet av Pi och göra det bästa av situationen så kom Aronofsky och 

hans kollegor fram till en gemensam lösning.41 De hade i början bara råd med 16 mm-film, 

men Aronofsky var inte nöjd med hur 16 mm färgfilm såg ut. Aronofsky och hans kollegor 

beslöt sig då för att använda svart-vitt foto. Det uppkom dock ett problem, eftersom svart-vita 

negativ har en tendens att innehålla många gråa detaljer och Aronofsky ville inte ha en grå 

film utan något som verkligen kontrasterade det svarta och det ljusa i fotot, nämligen reversal 

film.  

 

Aronofsky påstår att reversal film är extremt tekniskt utmanande att använda, men resultatet 

är han nöjd med. Han menar att med reversal film behöver man inte kämpa med färger och 

detta ger upphov till att man kan skapa speciella effekter som man inte riktigt kan i färg.42  

 

 
40 ibid 
41 Anhony Kaufman, “The Whiz Kid – Darren Aronofsky”, Indiewire.com, 
http://aronofksy.tripod.com/intreview3.html (2006-10-13) 
42 ibid 
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3.3.2 Närbilder 
Någonting som är väldigt karaktäristiskt för Aronofsky och som återkommer ofta i både Pi 

och Requiem for a Dream är användandet av närbilder. Extrema närbilder finns det gott om i 

de båda filmerna och närbilderna som för det mesta är fokuserade på en karaktär eller en 

handling finns där för att antingen påvisa något signifikant eller förmedla känslor av olika 

slag eller används helt enkelt rent visuellt för att förtydliga berättandet. I det här fallet det 

subjektiva berättandet. Nedan visas åtta bildutsnitt ur filmen Pi som exempel på just detta.  
Fig.1.1 

 
Närbildssekvenserna återkommer starkt i Requiem for a Dream där de är fler än i Pi. Dessa 

fungerar som en anpassning och bemästring av Pi’s närbilder, eftersom Aronofsky låter en 

stor del av filmens handling gestaltas och berättelsen föras framåt genom dem. Genom dessa 

närbilder tar berättandet fart och vi som åskådare får uppleva hur karaktärerna är, hur de mår 

och hur de uppfattar omgivningen och verkligheten. Exempel på närbilder i Requiem for a 

Dream är uppbyggda på exakt samma sätt som Pi och används i syfte att förtydliga en 

handling, ett tillstånd, en känsla etc. Nedan visas åtta bildutsnitt ur Requiem for a Dream för 

att visa likheten mellan de båda filmerna och dess berättande roll. 
Fig.1.2 

 

Närbilderna fyller allt som oftast en subjektiv funktion i Aronofskys Pi och Requiem for a Dream. Närbilderna i 

kombination med karaktärens P.O.V.43 förmedlar en känsla eller ett tillstånd starkare och gör så att filmens 

                                                 
43 David Bordwell, Kristin Thompson, “Point of View”, scener filmade från en karaktärs optiska ståndpunkt, 
Film Art: an introduction seventh edition, s.85. 
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subjektiva berättande påverkar åskådaren bättre. Detta har sin grund i att åskådaren kommer närmare 

karaktären, dess personlighet, tillstånd och känslor. Detta stildrag gör så att åskådaren känner med karaktären. 

Exempel ovan: bild 2, 3, 4 och 5, den implicita meningen som förmedlas, är förhållandet till beroendet och vad 

beroendet ger upphov till. 

 

3.3.3 Hiphopmontage 
Både Pi och Requiem for a Dream innehåller någonting som har blivit ett kännemärke för 

Darren Aronofsky och en viktig teknisk aspekt i hans visuella berättarspråk. Närbilder i 

kombination med snabba klipp och ljud, ger upphov till en ny teknik, nämligen det omtalade 

hiphopmontaget. Aronofskys känsla för bildkonst kommer från att ha växt upp i Brooklyn, 

New York på 1980-talet och att han var ett fan av hiphopmusik. Han berättar att den första 

kortfilmen han gjorde som barn, innehöll samplade bilder, precis på samma sätt som 

hiphopmusiker samplar andra låtar – för att skapa ett berättande språk.  

Genom att blanda visuella element, musik och ljudeffekter genom en ny metod av berättande 

av historier har hiphopmontaget kommit att bli något av en signaturstil för Aronofsky.44 

Aronofsky förklarar vidare att det har funnits hiphopkonst, graffiti, hiphopmusik, rap och 

hiphopdans, men det har aldrig funnits någon film som använder sig av hiphopteknik för att 

hjälpa berättelseföljden. Han menar vidare att han använder sig utav snabba bilder och ljud för 

att skjuta berättelsen framåt.45 Detta är någonting som vi som åskådare verkligen lägger 

märke till när vi ser Pi och Requiem for a Dream.  

 

Från att ha gått från närbilder i snabb följd i Pi till betoning av närbilder i snabb följd 

ackompanjerat av ljudeffekter i Requiem for a Dream sluts den subjektiva cirkeln och vi sugs 

in i karaktärens psyke och får uppleva det den upplever. I Requiem for a Dream är 

hiphopmontagets första funktion att fungera som en berättarfunktion och föra berättelsen 

framåt. Filmen handlar i första hand om beroende och intagandet av droger i olika former. Det 

är här hiphopmontaget kommer in. Genom att klippa ner en drogscen i dess beståndsdelar till 

närbilder och sedan applicera ljud visar den oss hur karaktären känner sig fysiskt och 

psykiskt. Exempel nedan på ett hiphopmontage ur Requiem for a Dream i faktisk följd. 
 

 

 
44 David Geffner, ”DGA: Darren Aronofsky Article”, DGA.Org, http://aronofksy.tripod.com/intreview28.html 
(2006-10-13) 
45 Stephen Applebaum, “Feature Interview – Darren Aronofsky”, Netribution.Co.Uk, 
http://aronofksy.tripod.com/interview12.html (2006-10-13) 
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Fig.1.3 

 

Hiphopmontaget blandar snabba klipp och ljud till en sammansatt gemensam berättarföljd som i detta fall 

innefattar användandet av droger. I bild 1 introduceras drogen ifråga – kokain. I efterföljande bildutsnitt visas 

processen mellan introduktionen av drogen och dess påverkan på karaktären – bild 12. För ytterligare exempel 

på hiphopmontage hänvisar jag till bilagan. 

3.3.4 Snorrikamera 
Snorrikameran är en rigg som kopplar samman kameran med skådespelarens kropp. 

Aronofsky själv kallar den det yttersta i subjektivt filmskapande, eftersom riggen låser 

kameran i skådespelaren och gör så att karaktären är fast. Låst i betydelsen fastlåst i bildrutan 

och separerad från sin omgivning, medan omgivningen och bakgrunden skakar och rör sig.46 

Känslan av subjektivitet uppkommer genom att åskådarens fokus endast ligger på karaktären 

och inte på omgivningen. Känslan förstärks ytterligare genom riggen som sitter på 

skådespelaren som ger upphov till skakningar och ryck som i sig förmedlar en större dos 

realism än vad en konventionellt buren kamera förmedlar. Termen Snorrikamera47 kommer 

från de isländska fotograferna Einar Snorri och Eiður Snorri som kallades för bröderna Snorri, 

trots att de inte var bröder. De använde den till stillbildsfotografering men Aronofsky och 

hans kollegor adapterade tekniken till den rörliga bilden.48 Tekniken används både i Pi och 

Requiem for a Dream, men huvudsakligen i den sistnämnda, och har liksom hiphopmontaget 

kommit att bli ett typiskt visuellt hjälpmedel för att betona berättandets gång i Aronofskys 

                                                 
46 Ruby Rich, “An interview with Darren Aronofsky”, Inview.Kqed.Org. Marano Michael, “Before tackling 
Batman, Darren Aronofsky has a dream”, Scifi.Com, http://aronofksy.tripod.com/interview20.html, 
http://aronofksy.tripod.com/interview13.html (2006-10-13) 
47 Snorrikamera, […] en kamerarigg som tillgodoser en dynamisk point of view (P.O.V) från karaktärens 
perspektiv, http://en.wikipedia.org/wiki/SnorriCam (2006-10-13) 
48 Jason Whitehead, “Pi Interview”, GadflyOnline.com, http://aronofksy.tripod.com/interview29.html (2006-10-
13) 
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filmskapande. Aronofsky tenderar att använda tekniken ypperligt just för att frammana ångest 

och desillusion i både Pi och Requiem for a Dream. Ett tydligt exempel på detta visas nedan. 
Fig.1.4 

 
Karaktären Marion kommer på bild 1 gående i en korridor fram till en hiss. På Bild 3 öppnas hissdörren och 

Marion är på väg att snurra runt för att stiga in i hissen. När hon snurrar runt mellan bild 3 och 4 ändras 

snorrikamerans position från att ha suttit framför Marion till att sitta bakom henne, en 180° förflyttning. Väl inne 

i hissen ändrar kameran position igen och sitter då framför henne. Hissdörren öppnas och hennes 

känslomässiga utbrott är oundvikligt på bild 8. För ytterligare konkreta exempel på användandet av 

Snorrikameran hänvisar jag till bilagan. 

 

3.3.5 Vibrakamera 
Vibrakameran är en kamera, en teknik. En teknik som Aronofsky och hans medarbetare 

utvecklade i.o.m. Pi. Tekniken innebär att när huvudkaraktären Max Cohen exempelvis har 

ont i huvudet, så skakar rutan. Hur gjorde de det då på den tiden det begav sig med filmen Pi? 

Aronofsky berättar att de bokstavligen placerade kameran med en s k long lens (objektiv med 

lång brännvidd)  på ett stativ och bara skakade den manuellt, eftersom det var det de hade råd 

med vid det tillfället. I Requiem for a Dream började de bemästra tekniken.49   

 

Aronofsky uttrycker det så att idémässigt gäller det att skapa effekter som känns men inte 

syns. Aronofsky menar att användandet av vibrakameran i Pi och dess huvudvärksscener var 

begränsat, men genom Requiem for a Dream återuppfann han och hans kollegor den. Han 

menar att i Requiem for a Dream hade de mer frihet eftersom effekten gjordes på digital väg, 

till skillnad från i Pi där kameran skakades manuellt. Aronofsky berättar att i arbetet med 

vibrakameran tar man skådespelarnas röstmönster, dess grafiska kurvor som uppstår och 

skapar vibrationer för styrkan i rösterna.  

 

                                                 
49 Ruby Rich, “An interview with Darren Aronofsky”, Inview.Kqed.Org, 
http://aronofksy.tripod.com/interview20.html (2006-10-13) 
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Han menar att när karaktärerna är tysta så slutar vibrationen och när de skriker så skjuter den i 

höjden, förenat med bilden, vilket ger upphov till en väldigt subjektiv känsla.50 Än en gång 

slängs åskådaren in i karaktärens psyke och får på ett effektivt sätt reda på hur karaktären 

känner sig psykiskt och fysiskt. Detta tack vare den narrativa kraften mellan de visuella 

elementen i samband med de auditiva elementen och den subjektivitet de förmedlar. Nedan 

visas fyra bildutsnitt ur Pi och Requiem for a Dream, där användandet av vibrakameran 

fungerar som en kraftfull teknik när det gäller förmedlandet av en karaktärs känslor, både 

psykiskt och fysiskt. 
Fig.1.5 

 
Bild 1 och 2 visar Max Cohen i huvudvärksscener i Pi. Kombinerat med närbilder och vibrationerna i samspel 

med ljudeffekterna förmedlas en obehaglig känsla av hur karaktären mår psykiskt och fysiskt. På dessa 

stillbilder är det mycket svårt att visa hur effekten fungerar, men om ni kan visualisera det framför er, så får ni 

nog en inblick i det. Bild 3 och 4 visar Harry och Tyrone i Requiem for a Dream. Harry skriker stundtals av 

smärta då hans arm håller på att kollapsa av all heroin han har pumpat in i sig själv. Den tekniska aspekten är 

den samma för Tyrone på bild 4 fastän han sitter bakom galler i ett fängelse. Som jag nämnde tidigare är 

vibrakamerans effekt i bild 1 och 2 gjord manuellt och i bild 3 och 4 digitalt. Detta syns givetvis när man ser de 

båda filmerna eftersom man med större precision kan styra över antalet vibrationer i samband med röstmönstret 

på digital väg än på manuell väg.   

 

3.3.6 Split-screen 

Ett stilgrepp som har blivit karaktäristiskt i Aronofskys senare verk Requiem for a Dream och 

som skiljer sig lite från Pi när det gäller användandet av visuella effekter är användandet av 

split-screen. Syftet med detta användande är att dela upp en scen i två eller flera mindre bilder 

för att skildra samma skeende från flera håll, eller för att samtidigt visa bilder från olika 

platser. 51  

 

Ett exempel på ett betonat användande av split-screen i Requiem for a Dream är när Harry 

och Marion ligger i sängen, ett intimt ögonblick. Split-screeneffekten fungerar som så att även 

i de mest intimaste ögonblicken i filmen så är karaktärernas tillvaro separerad från varandra, 
                                                 
50 Anthony Kaufman, ”Pi” Progression, Aronofsky Returns with ”Requiem”, Indiewire.com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview4.html (2006-10-13) 
51 www.ne.se, “split screen”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=313080&i_word=split%20screen 
(2006-10-13) 

19 



 
 
som i fallet med Harry och Marion. Aronofsky menar att det är det som är poängen med split-

screen och förklarar att om karaktärerna var tvungna att leva i nuet och verkligen vara 

närvarande, till skillnad från att vara beroende av varandra, så skulle de kanske kunna 

förändra sina liv. Aronofsky förklarar ytterligare att det är just det faktum att karaktärerna är 

avskilda som håller dem ifrån varandra.52

 

Aronofsky menar att vissa saker som han och hans kollegor inte hade råd att använda i Pi 

kom att användas i Requiem for a Dream. Tanken var att använda sig av vanligt 

förekommande kameratekniker fast på ett annorlunda sätt. Precis som Pi förmedlar Requiem 

for a Dream en subjektiv känsla och det var där split-screeneffekten i filmens inledning först 

kom in. Aronofsky ville särskilja filmens två huvudberättelser och påvisa deras subjektiva 

perspektiv och upplevelser. Nedan visas konkreta exempel ur Requiem for a Dream på hur 

split-screenkonceptet förmedlar subjektivitet i form av karaktärers känslor och handlingar, 

både kring sig själva och kring andra. 
 

Fig.1.6 

 
Split-screensekvenser ur Requiem for a Dream. Bild 1, 2 och 3 visar bilder ur inledningen av Requiem for a 

Dream. Redan här etableras ett berättarmönster och en känsla av isolering. Den vänstra delen i bild 1,2 och 3 

visar Sarah Goldfarb som är Harrys mor, och den högra delen visar Harry. I bild 1,2 och 3 har Sarah låst in sig 

i en garderob eftersom hon inte vill att Harry än en gång ska stjäla hennes TV för att sälja till en pantbank för 

pengar. I det här stadiet vet inte mamman Sarah att pengarna som Harry pantar TV:n för egentligen går till 

droger. Det tema som introduceras implicit är beroendetemat. Sarah är beroende av TV som medie och kan inte 

vara utan den, Harry å andra sidan är beroende av droger och gör allt han kan för att skaffa fram pengar till 

det. Bild 4 visar Sarahs beroende ta en ny vändning. Hon är fortfarande beroende av TV:n som i sin tur har 

startat en kedjereaktion som har lett till att Sarah vill gå ner i vikt för att hon ska kunna ta på sig sin röda 

klänning och deltaga i sitt favoritprogram. Sarah är vid den här tidpunkten beroende av dietpiller och kämpar 

för att inte gå loss på kylskåpet som är i den högra delen i bild 4. Bild 5, 6 och 7 visar Harry och Marion, som i 

filmen spelar ett par med likartat beroendemönster. Bild 5,6 och 7 visar ett kärleksfullt ögonblick i filmen, men 
                                                 
52 Stephen Applebaum, “Feature Interview – Darren Aronofsky”, Netribution. Co. Uk, 
http://aronofksy.tripod.com/interview12.html (2006-10-13) 

20 



 
 

                                                

genom split-screeneffekten får vi som åskådare en känsla av distans och isolering, karaktärerna emellan. Detta 

för att uttrycka att beroendet är så starkt, att det går i första hand och partnern i andra. Bild 8 visar Sarah igen. 

Bilden är här inte delad horisontalt utan vertikalt, horisontal delning brukar dock vara normen för split-screen. 

Sarah tittar på sitt dagliga intag av dietpiller och den övre delen visar Sarah, den undre visar pillren och Sarahs 

hand. Bild 8 fungerar som en P.O.V.-tagning dvs man får se handlingen från Sarahs perspektiv, samtidigt som 

övre delen av bilden  är fokuserad på henne för att visa känslor och ansiktsuttryck i samband med P.O.V:n. 

 

3.3.7 Färgtemperaturer 
I Requiem for a Dream går Aronofsky ytterligare ett steg i den visuella riktningen då han 

delar in filmen i tre ”akter”, nämligen sommar, höst och vinter. Dessa innehåller olika 

färgtemperaturer: varmt, hårt ljus för sommaren, kallare nyanser för hösten och ett artificiellt 

fluorescerande ljus för vintern.53 Detta visuella hjälpmedel fungerar som ett tydligt och bra 

sätt att berätta hur huvudkaraktärerna i filmen känner sig fysiskt och psykiskt. Enligt 

Aronofsky kom idén med att dela in berättelsen genom tre akter från konstnären Francisco de 

Goya, vars tidigare väggmålningar kallades för just sommar, höst och vinter.54

 

4.1 Analys 
Buckland och Elsaesser talar i boken Studying Contemporary American Film: A Guide to 

Movie Analysis i kapitel fyra, om begreppet tematisk kritik, vad ett tema har för roll när det 

gäller analys av en film och hur vi som åskådare försöker tolka en film genom att redogöra för 

detta tema. Buckland och Elsaesser förklarar att vanliga frågor som en åskådare kan ställa sig 

efter att ha sett en film är: vad betyder den här filmen? Vad försöker den säga oss? Har filmen 

någon speciell betydelse, eller är den bara en form av harmlös underhållning? De menar att 

frågorna som ställs av åskådaren försöker på en anspråkslös nivå att identifiera filmens tema. 

Temat själv refererar till filmens substans, dess grundläggande idé. Exempel på olika teman 

ges under rubriken Tematisk kritik: metod. Buckland och Elsaesser förklarar att teman oftast 

är implicita dvs underförstådda och indirekta och menar att åskådaren allt som oftast försöker 

omforma filmens implicita tema till ett explicit dvs tydligt och direkt tema.55

 

 
 

53 David Bordwell, The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies, University of California 
Press 2006, s.173. 
 
54 Michael Marano, ”Before Tackling Batman, Darren Aronofsky has a dream”, Scifi.Com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview13.html (2006-10-13) 
55 Thomas Elsaesser & Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: a guide to movie analysis, 
Oxford, University Press Inc 2002, s.117.  
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4.1.2 Tematisk analys 
Under den här rubriken kommer jag att fokusera på Darren Aronofskys filmer Pi och senare 

Requiem for a Dream och ta reda på hur de båda verken etablerar protagonisterna psykiskt 

och fysiskt. Därefter kommer jag att försöka fastställa filmernas generella teman som i viss 

mån ter sig både lika och olika, likväl explicit som implicit. Jag kommer även att dra 

paralleller mellan dessa teman och de stildrag som utmärker Aronofskys filmer. Främst då jag 

anser att de samspelar med varandra och ligger till grund för uppsatsen. 

 

4.1.3 Pi 
I en lägenhet fylld med elektronik befinner sig Maximillian Cohen. Han är en ensamstående 

tillbakadragen man vars enda syfte är att finna ett återkommande mönster i den stora 

börshandeln. Enligt Max genereras detta mönster genom det matematiska talet π. Max är fast 

besluten att hitta svaret på alla frågor med hjälp av den nummerföljd som talet π innehåller. 

Max menar att allt som händer i världen kan förklaras genom detta nummer och han har 

bestämt sig för att en gång för alla ta reda på det. Max är dock inte den enda som vill ha reda 

på detta nummer och den kunskap Max själv besitter. Max blir allt mer paranoid då han inser 

att han troligtvis blir betraktad av någon utifrån. Han söker då råd hos sin gode vän och före 

detta lärare Sol som råder Max att sluta med det han håller på med. Mitt i allt tumult stöter 

Max till slut på en person som till synes delar samma åsikter, men så är inte fallet. Max står så 

småningom på ruinens brant då hans paranoia inverkar på honom både psykiskt och fysiskt. 

Det enda som håller honom vid liv är den eviga jakten på det ultimata svaret.  

 
Redan i inledningen av Pi etableras det primära huvudtemat, nämligen isoleringstemat som 

sträcker sig över hela filmen. Isoleringstemat fastställs genom att man endast får följa 

huvudkaraktären matematikern Maximillian Cohen – Max, och det står klart att han är 

isolerad i sin lilla lägenhet som är full med elektronisk utrustning. Han känner sig bevakad 

och förföljd och vill inte ha något intrång i sitt liv. Detta underbyggs av att han har ovanligt 

många lås på sin dörr och att man får följa honom genom en kontinuerlig point of view där 

han bl a konstant kikar genom titthålet i dörren för att se så ingen obehörig tränger sig på. 

Max är isolerad från mänskligheten, sina egna känslor och blir som en maskin. Han är i grund 
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och botten en robot som styr en gigantisk superdator i sin lägenhet, som i sin tur måste sträcka 

sig ut för att hitta hans mänsklighet. 56

 

Isoleringstemat förstärks regelbundet genom hela filmen genom de visuella element som 

Aronofsky använder sig av. Åskådaren kommer nära huvudkaraktären och den isolerande 

miljön upprättas genom att regissören använder sig utav visuella hjälpmedel som exempelvis 

extrema närbilder, snorrikamera, vibrakamera, hiphopmontage etc.   

 

Ytterligare ett andra tema introduceras i ett tidigt skede av filmen. Detta andra primärtema är 

inte påtagligt men det finns från början implicit och tydliggörs ju längre filmen skrider och 

förefaller då vara mycket tydligt. Nämligen självdestruktionstemat. I kombination med att 

isoleringstemat fastställs i början av filmen framhävs protagonistens tillstånd, fysiskt och 

psykiskt. Han är desillusionerad och måste ta tabletter för att dämpa sitt sinne. Detta 

presenteras ca 02:17 min in i filmen. Ju längre filmen skrider framgår det att tabletterna är 

mot depression. 

 

Ett tredje primärtema introduceras även det i implicit bemärkelse i ett tidigt skede i filmen, 

men förstärks mer och mer ju längre filmen skrider, nämligen korruptionstemat. Ca 04:45 min 

in i filmen får Max ett samtal från en viss Marcy Dawson som utger sig för att vara någon hon 

inte är och vars enda syfte är att utnyttja Max för egen vinning, vilket Max givetvis inte är 

intresserad av.  

 

Dessa tre ovan nämnda teman samverkar genom hela filmen och mynnar ut till andra 

handlingar som fungerar som ett narrativt hjälpmedel genom filmen. Max är en isolerad 

individ men går ibland motvilligt ut för att söka svar på den eviga frågan som gnager i hans 

inre.  

 

4.1.4 Requiem for a Dream 
Sarah, Harry, Marion och Tyrone lever till synes väldigt idylliskt. Men under ytan är 

någonting väldigt fel. Harry och hans flickvän samt Harrys vän Tyrone har under en längre tid 

missbrukat narkotika. Detta är dock Harrys mor Sarah lyckligt ovetande om – vilket är en 

ömsesidig aspekt i denna mor-son-relation. Det Harry inte vet och som framkommer tydligare 
 

56 Jayson Whitehead, “Pi interview”, GadflyOnline.com, http://aronofksy.tripod.com/interview29.html (2006-10-
13) 
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och mer för varje dag är att Sarah har utvecklat ett beroende själv. Detta beroende eskalerar 

allt mer och innan Harry hinner ställa något till rätta är det för sent. Klockan tickar och alla 

karaktärerna hamnar så småningom i beroendets våld och den smärta det orsakar. Det finns 

knappt inget hopp, ingen utväg utan det enda sättet att bli fri från smärtan är att genomlida 

den.  

 

Man kan skönja många likheter mellan Pi och Requiem for a Dream på ett flertal plan, dels 

berättarmässigt, bildspråksmässigt i form av val av kamera- och klipptekniker och 

ljudmässigt. Requiem for a Dream föds ur Pi och tar därför hand om vissa stilistiska grepp, 

omformar dem och förbättrar dem. Aronofsky och hans kollegor gick från manuell till digital 

väg, eftersom budgeten var lägre vid skapandet av Pi. Denna likhet är den som är mest 

påtaglig. De teman som förekommer i Pi, förekommer också i dess efterföljare och redan i 

öppningsscenerna av Requiem for a Dream kan man urskilja det primära temat, huvudtemat 

som precis som i Aronofskys föregående film Pi behandlar isolering. Isoleringen gestaltas här 

på ett mycket bra sätt genom bildtekniken split-screen som exemplifieras i kapitlet Stildrag57. 

Split-screeneffekten i filmens början delar således bilden i två delar där den ena delen 

innehåller en av huvudkaraktärerna Sarah Goldfarb och den andra Harry Goldfarb – en 

splittring av familjen i form av mor och son. Sarah isolerar sig i garderoben med en nyckel 

som hon har låst fast sin TV med. Harry är på andra sidan dörren och ber högljutt om att få 

nyckeln till låset. Redan här etableras det explicita isoleringstemat och sakta smyger ett 

implicit tema fram parallellt, dolt under ytan.  

 

Det är ganska uppenbart att Sarah inte har kedjat fast sin TV pga att inbrottstjuvar inte ska 

stjäla den,  det är något annat som ligger bakom. Likadant med Harry, varför vill han konstant 

”låna” TV:n av sin mor, trots att hon är motvillig? Detta tema är underförstått till en början 

men får sin grund ju längre filmen fortgår. Bitarna faller så småningom på plats och det andra 

primärtemat framträder, nämligen beroendetemat även kallat självdestruktionstemat. Detta 

temat fastställs redan ca 05:30 min in i filmen, efter att Harry och hans vän Tyrone har 

pantsatt Sarahs TV för att på så sätt få pengar till droger. Självdestruktionstemat förekommer 

även i Pi, likaså beroendeaspekten, men inte i samma grad som i Requiem for a Dream. Här 

går Aronofsky ett steg längre, genom att skjuta beroendeprocessen framåt och implementera 

den i ett flertal karaktärer. Isoleringstemat som på ett mycket bra sätt samverkar med filmens 

 
57 Split-screen, Fig.1.6, bild 1,2,3 
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andra teman framställs allt som oftast genom regissörens användande utav split-screen. 

Förutom att mor och son i inledningen av filmen etableras som isolerade och splittrade från 

varandra, framkommer det ca 16:22 min in i filmen i en kärleksscen att Harry och hans 

flickvän Marion också är isolerade och splittrade ifrån varandra, även detta exemplifierat i 

kapitlet Stildrag58. När det gäller beroendeaspekten i självdestruktionstemat yttras dessa i viss 

mån på samma sätt i båda Aronofskys verk. Det man kan urskilja är användandet av 

hiphopmontaget i samband med intaget av diverse drogrelaterade tabletter. Snabba klipp i 

samband med extrema närbilder fyller en berättande funktion såväl som en subjektiv funktion 

då vi får följa protagonistens/ernas point of view och kastas således in i deras psyke. 

Aronofskys användande av dessa visuella tekniker fyller en stor roll i både Pi och Requiem 

for a Dreams berättarfunktion. Självdestruktionstemat får ett slut i Pi då huvudkaraktären 

Max själv sätter stopp för det, men i Requiem for a Dream fortlöper det utan återvändo och 

till karaktärernas nackdel. 

 

Självdestruktionstemat och det eskalerande beroendet i de båda filmerna underbyggs och 

förstärks genom Aronofskys kontinuerliga användande av diverse visuella hjälpmedel såsom 

vibrakamera och hiphopmontage. Vi får följa protagonisterna och deras mentala sönderfall på 

ett mycket subjektivt och effektivt sätt genom deras point of view. Aronofsky förklarar att han 

är ett stort fan av Roman Polanskis verk och hans subjektiva filmskapande. En parallell kan 

dras mellan både Pi och Requiem for a Dream och exempelvis Polanskis Repulsion och 

Rosemary’s baby. Den likhet som återfinns i dessa nämnda verk är det mentala sönderfall som 

iscensätts i både Maximillian Cohens lägenhet i Pi som i Sarah Goldfarbs lägenhet i Requiem 

for a Dream och Catherine Deneuves lägenhet i Repulsion.59 Detta har sin grund i den 

självdestruktion som infinner sig genom isolering och användandet av diverse kemiskt 

framställda preparat i både Pi och Requiem for a Dream.  

 

5.1 Konklusion 
Darren Aronofsky fick sitt genombrott 1998 med sin debutfilm Pi och visade genom det att 

han var en regissör att räkna med och som man skulle få se mer utav i framtiden, mycket tack 

vare hans känsla för innovativa narrativa lösningar inom filmmediet. Genom sitt samarbete 

med kända musiker och sitt användande av influerande konstnärer kombinerat med sin känsla 

 
58 Split-screen, Fig.1.6, bild 5,6,7 
59 Michael Marano, ”Before tackling Batman, Darren Aronofsky has a dream”, Scifi.Com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview13.html (2006-10-13) 
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för visuell berättarstil har både Pi och Requiem for a Dream präglat oss åskådare på de mest 

outtalade sätt.  
 

Med ett litet kapital, många goda vänner och en rejäl dos fantasi skapade Aronofsky Pi, som 

med sitt nervkittlande berättarspråk och visuella effekter slungar in åskådaren i protagonistens 

psyke. Genom sitt efterföljande verk Requiem for a Dream förfinades de visuella effekterna 

och ytterligare grepp lades till, eftersom kapitalet nu tillät det. Precis som med Pi får vi i 

Requiem for a Dream följa med på en rafflande tur. Fastän den här gången in i fyra 

karaktärers sinnen. I de båda filmerna speglas och förstärks protagonisternas känslor på ett 

mycket subjektivt sätt dels genom deras point of view, men också genom andra visuella 

element som successivt återkommer beroende på hur karaktärerna ifråga mår psykiskt och 

fysiskt. 

 

Det jag vill belysa genom Darren Aronofskys independentfilm Pi och hans senare verk som 

har sporrat hans regissörskap, Requiem for a Dream är hans användande av stildrag och 

tekniska hjälpmedel och hur han använder dessa för att föra berättelsen framåt, vilket har 

blivit något av hans signum. Visst förekommer dessa hjälpmedel som jag nämner i kapitlet 

Stildrag i många filmer, men jag anser att Aronofsky går ett steg längre och verkligen låter 

berättelsen andas och växa genom dem och tar det subjektiva förmedlandet till en ny nivå. 

Genom stildragen förmedlar Aronofsky en känsla av total inlevelse. Det är en mix av 

smutsigt, äckligt, fult och vackert på samma gång, vilket skapar och underbygger en känsla av 

realism i den våg av filmer som finns idag som huvudsakligen är beroende av lyckliga slut, 

eller som Aronofsky själv säger ”Hollywood has sort of killed the tragedy,”60 och både Pi och 

Requiem for a Dream är just en reaktion mot de mainstreamfilmer som gjorts och görs. 

 

Warren Buckland och Thomas Elsaesser lägger i sin bok Studying Contemporary American 

Film: A Guide to Movie Analysis, fram en tematisk teori och metod som har legat till grund 

för fastslagandet av återkommande teman i Aronofskys båda filmer. Genom Buckland och 

Elsaessers teori har jag kommit fram till teman som genomsyrar både Pi och Requiem for a 

Dream. Temana förstärks och underbyggs i sin tur genom Aronofskys användande av visuella 

och auditiva element.  

 

 
60 Alistair Harkness, ”Aronofsky Darren: Requiem for a Dream”, UrbanCinefile.com, 
http://aronofksy.tripod.com/interview26.html (2006-10-13) 
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Grunden för analysen och fastställandet av teman involverar användandet av auditiva och 

visuella element. Dessa aspekter fungerar som en röd tråd genom Aronofskys verk och 

fastställer såväl dess teman som berättarfunktion.  
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Filmer 

π− Pi, Artisan Entertainment, Harvest Filmworks, Truth & Soul, Plantain Films, USA 1998. 

producent Eric Watson, reqi Darren Aronofsky, manus Darren Aronofsky, Sean Gullette 

och Eric Watson, foto Matthew Libatique, klipp Oren Sarch, musik Clint Mansell 

(originalmusik), skådespelare Sean Gullette (Maximillian Cohen), Mark Margolis (Sol 

Robeson), Ben Shenkman (Lenny Meyer), Pamela Hart (Marcy Dawson) m.fl. Svart-vit 

(Reversal) 

 

Requiem for a Dream, Artisan Entertainment, Thousand Words, Sibling/Protozoa, Industry, 

Bandeira Entertainment, USA 2000. producent Eric Watson, Palmer West m.fl., regi Darren 

Aronofsky, manus Darren Aronofsky, Hubert Selby Jr. (litterär förlaga), foto Matthew 

Libatique, klipp Jay Rabinowitz, musik Clint Mansell (originalmusik), skådespelare Ellen 

Burstyn (Sarah Goldfarb), Jared Leto (Harry Goldfarb), Jennifer Connelly (Marion Silver), 

Marlon Wayans (Tyrone C. Love), Christopher McDonald (Tappy Tibbons), Sean Gullette 

(Arnold The Shrink) m.fl. Färg (DeLuxe) 

 

 

Övriga filmer 
Fortune Cookie (Darren Aronofsky, 1991) 

 

Repulsion (Roman Polanski, 1965) 

 

Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) 

 

Star Wars (George Lucas, 1977 – 2005) 

 

Welcome to the Dollhouse, (Todd Solondz, 1995) 
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Bilaga 
Exempel 2: Hiphop montage 

Pi 

 
Två exempel ur Pi. Den översta bildsekvensen visar intagandet av piller vilket har en stark anknytning till 

intagandet av droger i Requiem for a Dream. Den nedre bildsekvensen visar huvudpersonen Max låsa sin 

ytterdörr med extrem noggrannhet. Tanken med bildsekvensen är att visa att Max isolerar sig själv från 

omvärlden och att han har väldigt svårt att lita på någon. Alla klipp är snabba närbilder i följd.  

 

Exempel 3: Hiphopmontage i samband med split-screen 

Requiem for a Dream 

 
Ytterligare en drogscen ur Requiem for a Dream. I detta fall finns det ett samband mellan hiphopmontaget och 

split-screentekniken. Ovan visar hur två olika individer intar droger och hur detta påverkar dem fysiskt och 

psykiskt. 
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Exempel 4: Hiphop montage 

Requiem for a Dream 

 
Exempel på hiphopmontage ur Requiem for a Dream. I detta fall är det en drogscen, fastän inte fokus på själva 

intagandet av droger,  utan på tillgång och efterfrågan. Bild 1,2,3 och 4 visar hur de två karaktärerna Harry 

och Tyrone langar droger och får pengar tillbaka. Klippen är synkront sammansatta genom ickediegetiska 

ljudeffekter. Detta gör att berättelseföljden uppfattas lättare av oss åskådare, just att bilderna förstärks genom 

ljudeffekterna. Vi uppfattar helt enkelt bättre vad som sker i bildrutan utan att behöva problematisera 

händelseförloppet. 

 

Exempel 2: Snorrikamera  

Pi 

 
Två bildsekvenser ur Pi. Den översta sekvensen visar Max gåendes på gatan och snorri-kameran centrerar 

honom hela tiden framifrån medan omgivningen rör sig. Den nedre bildsekvensen visar när Max har ett utbrott 

på sin toalett. Han är desillusionerad och kameran är nu fäst uppifrån/bakom honom. Max rör sig mycket 

hastigt samtidigt som han slår ner i handfatet, samma sak här: karaktären är fast, centrerad i bild medan 

omgivningen rör sig och detta i sin tur skapar en kaotisk bild, en realistisk bild som fungerar subjektivt och har 

en större effekt på åskådaren än vad en statisk kamera har.   
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