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Inledning 

”Ingenting skulle glädja mig mer eller kännas mer hedrande om jag skulle komma att uppfattas som en  
europeisk regissör.”1

Woody Allen är en mycket produktiv manusförfattare och regissör. Han är 77 år gammal och har 

hittills skrivit otroliga 70 filmer. Att anta sig denna mängd av kreativitet är en utmaning. Allen är 

känd för att basera sina filmer i sin födelseort New York, som varit hans produktionsbas med 25 

filmer. De senaste åren har han dock förflyttat sig till andra sidan Atlanten och arbetat i europeiska 

storstäder. Att han gått från metropolen New York till att en världsvan kosmopolit som älskar städer 

världen över, kan vara chockerande för trogna Woody Allen-fans. Han har med andra ord varit en 

metropolit som nu blivit kosmopolit. Denna uppsats ska visa hur han har gjort denna övergång. 

Sedan 2005 då han spelade in  Match Point i  London har han spelat in sju långfilmer. Samtliga 

utspelar sig i storstäder, varav fem utspelar sig i europeiska storstäder eller huvudstäder. Med tanke 

på att hans filmer är tekniskt enkelt uppbyggda och att han i genomsnitt producerar en film per år, 

ska det visa sig hur mycket tanke som ligger bakom de filmer som ska diskuteras i denna uppsats. 

Som Woody Allen själv säger: ”It's all about storytelling.”2

Frågeställning och syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Woody Allen i de filmer som utspelar sig i Europa 

skildrat de europeiska städerna. Den övergripande frågeställningen är hur Woody Allen skildrat sin 

definition  av  de  europeiska  städerna.  För  att  besvara  frågan  och  åstadkomma  en  översiktlig 

disposition är denna uppsats indelad i tre delar. I den inledande delen undersöks Allens förhållande 

till den europeiska staden , då platserna och byggnaderna han har valt att ha med på film utgjort 

vilken attityd Woody Allen ger den staden. I den andra delen studeras Allens presentation av den 

amerikanske turisten. Woody Allen är nämligen amerikan och skapat amerikanska karaktärer som 

besöker europeiska städer. Hur skildrar då Allen amerikanen i en europeisk stadsmiljö? Denna fråga 

ska besvaras med en diskussion om bland annat turism, turismens semiotik, efterkrigsfilmer och 

identitetssökande.  I  den  avslutande  delen  granskas  samspelet  mellan  amerikanen  och  stadens 

invånare i en jämförande analys för komma fram till vilka stereotyper och klichéer Woody Allen 

1 Allen, Woody, och Stig Björkman. Woody Om Allen: Med Egna Ord. Stockholm: Alfabeta, 2006. Print, sida 363
2 Citerat från Woody Allen: A Documentary (Weide 2012)
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använt sig av. I hans senaste Europafilmer är nämligen huvudsakligen amerikanen protagonisten, 

medan förföraren och birollerna oftast är invånare av staden.

Då människan omedvetet påverkas av sin omgivning, menar jag att kombinationen av 

stadens estetik och stadens invånare i samspel med turisterna utgör Woody Allens metod att skildra 

den europeiska staden. Han har nämligen fått kritik för att han romantiserat de europeiska städerna 

han filmat i, men säger att han gillar att romantisera de städer han arbetar med.3 Det kommer att visa 

sig i denna uppsats om hans sätt att skildra de europeiska städerna verkligen är att romantisera 

städerna.

Metod och teori
Min avgränsning i denna uppsats är Allens produktioner från 2005 (Match Point) till  2012 (To 

Rome With Love). Metoden bakom diskussionens struktur är en närläsning av utvalda filmscener 

och dialoger, varvat med teori för att legitimera mina argument. De fem filmer, Match Point, Scoop, 

Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris och To Rome With Love, ska undersökas i de tre delar 

jag nämnt ovan. Med andra ord ska det visa sig hur staden presenteras, hur amerikanen och hans 

eller hennes förhållande till  staden skildras, och slutligen hur stereotyper och klichéer framgår i 

samspelet  mellan  amerikanen  och  stadens  invånare.  Jag  menar  att  dessa  delar  kommer  ge  en 

översiktlig bild på Woody Allens skildring av europeiska städer, då alla dessa delar har en relation 

till varandra och kan sammanfogas till en helhet. Förhållandet mellan turisten och staden innebär 

hur främmande eller välkomnande staden upplevs, hur stort intresse turisten har av staden och hur 

stor  skillnad  det  är  mellan  stadens  uppbyggnad  och  uppbyggnaden  av  turistens  hemstad. 

Förhållandet  mellan turisten och invånaren innebär  både främlingskap, fördomar,  kulturkrockar, 

identitetssökande  och  otrohet.  Fogas  dessa  delar  får  staden  ett  stadsliv  och  ställs  mot  den 

utomstående,  här  amerikanen.  Dessa  jämförelser  grundar  sig  i  ett  kritiskt  förhållningssätt  till 

filmteoretiska texter. Då det inte existerar många texter om Woody Allens filmer inom explicit detta 

ämne, är många texter valda utifrån vilka teman som kommer att tas upp.

De teorier jag använder mig av grundar i film-stad-förhållandet och handlar om olika 

aspekter i detta förhållande. Robert Koeck och Les Roberts är redaktörerna bakom antalogin The 

City and the Moving Image – Urban Projections. I denna antalogi förekommer dels deras egna 

texter, som Koecks text ”Cine-Montage: The Spatial Editing of Cities” om klippteknik i film-stad-

3 www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-i-sverige  , (2013-01-14)
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förhållandet. Klippteknikens roll i stadsskildring kan kort sammanfattas som den puls filmskaparen 

vill  ge  staden han eller  hon skildrar  på  film.  En stadsfilm med frekvent  klippning kan betona 

stadens höga tempo med att visa många rörliga bilder under kort tid. En stadsfilm med långa scener 

och lågt antal filmklipp kan däremot betona stadens estetik, då åskådaren får mer tid på sig att 

undersöka den ihopklippta sekvensen.  Richard Koeck som skrivit om detta arbetar vid University 

of Liverpool och har stadsfilm som sitt huvudområde. I denna bok presenteras även uppsatser av två 

kvinnliga  filmforskare,  Charlotte  Brunsdon  och Teresa  Castro.  Brundson  är  filmprofessor  vid 

University of Warwick och har tidigare skrivit om genus och brittisk film. Castro är professor vid 

Sorbonne Novelle i Paris och har tidigare skrivit om filmkonst och kartläggning genom film. För att 

få in historia i denna uppsats har jag använt mig av Brunsdons text  ”Towards a History of Empty 

Spaces” och Castros text ”Mapping the City through Film: From 'Topophilia' to Urban Mapscapes” 

för att plocka fram element ur Allens stadsfilmer som kan vara inspirerade av filmhistoriska trender 

inom  klippteknik  och  genre,  som  exempelvis ”stadssymfonier”, en  dokumentärgenre  som  var 

populär under 1920-talet.  Dessa texter har jag använt  mig av i  den inledande delen om Allens 

förhållande till staden.

I  delen  om  den  amerikanska  turisten  och  förhållningssättet  till  Europa,  härstammar  många 

jämförelser  från  en  annan  trend  i  filmindustrin,  nämligen  de  amerikanska,  romantiska 

efterkrigsfilmerna  från  1950-talet,  som  utspelade  sig  i  Europa.  Detta  tar  den  amerikanska 

filmprofessorn Robert R Shandley upp i sin bok  Runaway Romances – Hollywood's Postwar Tour  

of Europe, där han även tar upp hur de amerikanska karaktärerna i de filmer han nämner förhöll sig 

till de nya främmande miljöerna i dåtidens Europa. Anledningen till varför just efterkrigsfilmerna är 

med  i  denna  uppsats  om  nutida  stadsfilmer,  är  att  se  vad  Woody  Allens  Europafilmer  har 

gemensamt med dessa filmer. Båda delarna handlar nämligen om Amerika-Europa-förhållandet och 

även film-stad-förhållandet. Sedan ska turismens semiotik diskuteras, för att ge turismen i Woody 

Allens Europafilmer en djupare betydelse. Litteraturteoretikern Jonathan Culler har skrivit om detta 

ämne i ”The Semiotics of Tourism”, en text ur hans bok Framing the Sign. Dessa teorier har jag 

varvat med texter om Woody Allens professionella liv och filmografi, som dokumentären  Woody 

Allen: A Documentary (Weide 2012), filmskribenten Florence Colombanis biografi Woody Allen  ur 

Cahier du Cinemas serie  Master of Cinema, och filmkritikern Stig Björkmans intervjubok Woody 

om Allen.  För övrigt infogar jag filmprofessorn Andrew Higsons bok  Film England: Culturally 

English Filmmaking since the 1990s för att kortfattat förklara hur London skildrats i amerikanska 
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produktioner,  och  sätter  således  Woody  Allens  Londonfilmer  i  ett  avgränsat  sammanhang. 

Avslutningsvis ska Woody Allens Europafilmer jämföras med DN-skribenten Maaret  Koskinens 

kulturartikel ”Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning” för att se vad hans produktioner och 

svenska produktioner av liknande sort har gemensamt. Förutom den senast nämnda artikeln och 

intervjuboken är  de  övriga  källorna  till  denna  uppsats  skrivna  på  engelska.  Det  betyder  att  de 

referenser jag gjort är från textstycken jag själv har översatt till svenska. 

Redovisning av filmerna
Den första film Woody Allen gjorde i Europa under 2000-talet var i London, där han arbetade med 

thrillern  Match Point  (2005). Huvudpersonen Chris  Wilton  (Jonathan Rhys Meyers)  är  en  ung 

tennislärare från Irland, som genom nya vänskapskretsar i Londons upper class träffar amerikanska 

skådespelerskan Nola Rice (Scarlett Johansson). De börjar en hemlig affär som leder till misstankar 

och avundsjuka, och Chris hittills perfekta liv i London är inte längre utan hinder.

Den  andra  filmen  Scoop (2006) är  även  den  baserad  i  London  och  har  Scarlett 

Johansson  i  huvudrollen  som  den  unga  amerikanska  kvinnan  i  en  ny  stad.  Hon  spelar 

journaliststudenten Sondra Pransky som gör en upptäckt  och riskerar sin karriär som journalist. Då 

Match  Point redan  utspelar  sig  i  London,  kommer  det  enbart  inflikas  detaljer  som  dessa  två 

Londonbaserade filmer har gemensamt. Dessutom ska nämnas att dessa två filmer inte kommer vara 

fokuset i denna uppsats, så större delen kommer att handla om turism och film-stad-förhållandet. 

Däremot handlar dessa två filmer om brittiska stereotyper  och klichéer och fungerar  även som 

motexempel till de efterkommande Europafilmer Woody Allen gjort.

Vicky Cristina Barcelona (2008) är den tredje filmen i en europeisk storstad, dock 

utspelar den sig vid Spaniens kust där folkets mentalitet skiljer sig från den i England. Filmen utgår 

ifrån  vännerna  Vicky  (Rebecca  Hall)  och  Cristina  (återigen  Scarlett  Johansson)  som  åker  till 

Barcelona  över  en  sommar.mNär  de  en  kväll  möter  konstnären  Juan  Antonio  (Javier  Bardem) 

förändras deras hittills harmoniska vistelse till en resa de sent kommer att glömma. Här använder 

sig Woody Allen av en berättarröst, vilket inte förekommer i de övriga filmerna som tas upp här.

Woody Allen stannar i  södra Europa och spelar  in supersuccén  Midnight in  Paris 

(2011),  som handlar  om författaren Gil  (Owen Wilson),  som tillsammans med sin fästmö Inez 

(Rachel McAdams) följer med Inez föräldrar till Paris. Då Inez far är i Paris på affärsresa, har Gil 

och Inez mycket tid att upptäcka Paris. Gil blir förälskad i staden och hittar en dag en portal till 
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1920-talets Paris. Denna upptäckt försöker han sammanfatta i skrift samtidigt som han försöker 

intala sin fästmö att denna upptäckt är sann.

Senaste Allen-filmen utspelar sig även den på södra breddgrader. To Rome With Love 

(2012) handlar om ett flertal parallella historier som utspelar sig i Rom. Amerikanerna som var och 

för sig besöker staden går antingen vilse, förlovar sig, möjliggör att drömmar blir sanna, eller blir 

orsaken  till  en  otrohetsaffär.  Med  andra  ord  handlar  det  om  fyra  grupper  av  amerikaner  och 

italienare, vars liv vänds upp och ner av något som händer under deras vistelse i Rom.

Allens kärlek till staden

  ”New York och London är inte heller så väsensskilda som städer.” 4

Allen har alltid varit lojal till sin hemstad New York och givit den kärlek genom sina filmer. Nu har 

han dock lämnat den staden och åkt till Europa för att som kosmopolit upptäcka nya städer där. 

Inför detta kapitel ska jag kortfattat berätta om teorierna jag använt. Teresa Castro har diskuterat 

begreppet topofili, kärlek till en plats, utifrån Woody Allens film Manhattan från 1979. Fastän min 

diskussion handlar  om Allens skildring av europeiska städer,  kan det  finnas observationer  från 

Castros diskussion, som kan användas som hjälpmedel att hitta ett  återkommande mönster i Allens 

presentation av staden i allmänhet. Även Richard Koeck diskuterar stadsfilm. Han fokuserar dock 

på filmformen och hur filmskapare har använt ”spatial editing” när de skildrat städer i sina filmer.5 I 

Woody Allens filmer, inte minst Midnight in Paris (2011) och To Rome With Love (2012), skapas 

det ett stort intryck av respektive storstad redan under de första minuterna.  Charlotte Brunsdons 

historiska  diskussion  om filmens  miljöspegling  handlar  om hur  en  film som utspelar  sig  i  en 

begränsad miljö kan skildra miljön felaktigt och som en kliché, där hon menar att Woody Allens 

första London-baserade film Match Point (2005) är ett exempel.6

”Det kan kännas chockerande för dedicerade Woody Allen-fans att Allen plötsligt har 

börjat filma i Europa, då hans publik är vana vid hans tidigare filmer som är baserade i New York. 

Däremot har han samma förutsättningar för filmskapandet, oberoende var han är på jorden”, menar 

4 Allen, Woody, och Stig Björkman, sida 355
5 Koeck, Richard, “Cine-montage: The Spatial Editing of Cities” ur  Koeck, Richard och Les Roberts. The City and the  
Moving Image: Urban Projections. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, sida 217
6 Brunsdon, Charlotte. “Towards a History of Empty Spaces” ur Robert Koecks The City and the Moving Image: Urban 
Projections sida 93
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filmvetaren F.X.Feeny i dokumentären Woody Allen: A Documentary (Weide 2012). ”Woody Allen 

har  gått  från  metropolit  till  att  bli  kosmopolit”,  tillägger  Annette  Insdorf  som  är  professor  i 

filmvetenskap på Columbia University, och som även gett denna uppsats sin titel.7 

Filmisk kartografi och geografi 
Att studera kartografi i  film är en ny gren inom den filmvetenskapliga forskningen. Att studera 

kartografi  förekommer  även  i  samhällsvetenskap  och  andra  humanistiska  vetenskaper.  Numera 

förknippas kartläggning med flera olika processer, bland annat med strukturering av utrymmen och 

andra  visuella  aspekter.8 Anledningen  till  varför  film-stad-konstellationen  har  blivit  ett  eget 

forskningsfält är den globala urbaniseringen – fler människor flyttar till städer och städerna växer, 

filmskapare får inspiration till nya historier. 

Robert Koeck nämner att termerna ”cinematic cartography” (filmisk kartografi) och 

”cinematic geography” (filmisk geografi). Kartografi är vetenskapen om att kartlägga områden och 

geografi är vetenskapen om jorden. Filmisk kartografi och filmisk geografi är med andra ord sättet 

att kartlägga via filmkameran. Ett sätt att realisera detta på ett smidigt och estetiskt sätt är att visa 

staden genom en kort stadssymfoni eller filmmontage. Att genom klippning klargöra hur utrymmet 

ser ut är en grundläggande standard i filmens berättande, dock är det en annan sak när det gäller 

stadsmiljö. Att det har blivit mer uppmärksamhet kring att kartlägga sin egen position, och därav ett 

större intresse för kartläggning, kan vara resultatet av den allt mer avancerade Google Earth och det 

att vi numera genom telefonen kan använda GPS för att hitta rätt.9 Dessutom kan vi via de sociala 

nätverken  ”logga  in”  på  olika  ställen  för  att  meddela  våra  vänner  var  de  kan  hitta  oss. 

Kombinationen av film och kartografi indikerar ett objekts position och kan framställa detta på 

olika  sätt  i  en  stadsmiljö.  Dessa  sätt  kan  vara  ideologiska,  estetiska,  perceptuella  och 

kunskapsteoretiska.  Med  andra  ord  har  film  och  kartografi  mer  gemensamt  än  vad  tidigare 

förmodats.10 Trots att Richard Koeck nämner dessa begrepp i introduktionen till kartografi-delen i 

antalogin  The City and the Moving Image, och låter texterna förklara begreppen, vill jag infoga 

mina egna argument. 

7 Citerat från Woody Allen: A Documentary (Weide 2012)
8 Castro, Teresa. “ Mapping the City through Film: From 'Topophilia' to Urban Mapscapes” ur Koeck, Richard, och Les 
Roberts. The City and the Moving Image: Urban Projections.  sida 144
9 Introduktionen till Part 3, “Cinematic Cartography: Film Mapping and Urban Topography”, Koeck, Richard sida 141
10 Koeck,  sida 141
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I Midnight in Paris går författaren Gil runt i staden och inspireras till nya historier att skriva om och 

försöker övertyga sin fästmö om detta, som tydligt inte låter sig inspireras av staden. Som Inez 

konstaterar:  ”You're in love with a fantasy.” Vid ett  senare tillfälle menar hon: ”Maybe it's  the 

mystique of this corny city, but get over it Gil! Put this in perspective when we get home.” Gil 

tycker  däremot  att  det  inte  finns  en  annan  stad  som  Paris  och  säger  innan  det  inledande 

filmmontaget av filmen: ”Can you picture how drop-dead gorgeous this city is in the rain?” Detta 

sägs redan innan vi får se Paris på film, det vill säga under Woody Allens typiska förtexter till 

filmen. Nu vet åskådaren att Gil är förälskad i staden, och att Inez motsätter sig detta. 

Ett estetiskt sätt att se på kartläggningen i film är, som tidigare nämnts, att se på hur 

staden skildras i filmform. Konkreta exempel är stadssymfonier och filmmontage. Det perceptuella 

sättet att undersöka filmisk geografi är att undersöka hur invånaren/besökaren tar emot nya intryck. 

Intrycken kommer inte bara från arkitekturen, utan även från stadslivet, trafiken, människorna och 

kulturen i sin helhet. Trots att Inez i Midnight in Paris inte inspireras av staden på samma sätt som 

Gil, inleder hon en  affär med konstvetaren Paul (Michael Sheen) bakom ryggen på Gil. Även Gil 

inleder nya relationer,  dock är dessa inte  sexuella.  Slutligen är det  kunskapsteoretiska sättet  att 

undersöka vad människan i staden lär sig av staden. Då Woody Allens filmer är fiktiva och inte 

dokumentära,  ska  det  förtydligas  att  den  information  som  framkommer  om  städerna  inte 

nödvändigtvis  är  sann.  Däremot  får  åskådaren  i  Midnight  in  Paris ta  del  av  guidningar  och 

expertkommentarer om platserna karaktärerna besöker, som när Gil och Inez är i Versaille och när 

de besöker Rodins trädgård. I denna film citerar även Earnest Hemingway (Corey Stoll) ur sina 

egna skrifter, Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo) diskuterar sina  målningar och Salvador Dalí 

(Adrien  Brody)  berättar  om sin  fascination  för  noshörningar.  Gil  träffar  dessa  konstnärer  och 

författare hos mentorn Gertrud Stein (Kathy Bates), där han även träffar Picassos musa Adriana 

(Marion Cotillard). Alla dessa personligheter levde på 1920-talet och åskådaren själv må ha läst och 

sett verken av dessa konstnärer och författare. 

Om vi ska placera in kartläggning i film i ett annat sammanhang, nämner Richard 

Koeck  att  Teresa  Castro  har  undersökt  ”mapping  impulse”  (min  översättning  är 

kartläggningsimpuls),  ”a  cognitive  and  experimential  response  to  the  human  landscape  and 

enviroment, one which has arguably pre-dated the production of what we would now call 'maps'”.11 

Denna impuls menar hon är anledningen till varför vi har kartor. Kartläggning är inte bara en impuls 

11 Koeck 141
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utan även en nödvändighet när en existerande stad som London, Paris, Barcelona och Rom används 

i  film. Filmskaparen måste nämligen förtydliga att  det  verkligen är den specifika staden filmen 

utspelar sig i, framförallt när stadens namn förtydligas i dialogen. 

Allens topofili

Kärleken till en plats kallas topofili. Där är kartläggningen  snarare förknippad med att hitta sig 

själv, än den egentliga geografiska aspekten.12 Woody Allen är en av de största New York-älskare i 

filmindustrin, så det är enkelt att börja med hans filmer under denna titel. Den inledande sekvensen 

i  hans  Manhattan från  1979  har  blivit  kritiserad  från  många  håll  då  personer  reagerat  på  det 

klichéartade sättet Allen har iscensatt Manhattan med dess skyline, diners och Wall Street. Denna 

topofiliska sekvens i  Manhattan är mycket personligt skildrad, då detta filmklipp kartlägger Allens 

egna valda orter,  till  dem han kan relatera, nämner Castro.13 Hur ser det  ut med de europeiska 

städerna, till vilka han inte har samma personliga förhållande?

Topofili härstammar ursprungligen från den franska filosofen Gaston Bachelard, som 

skrev Poétique de l'espace 1957, som senare togs upp av Situationist International 1960 och gjordes 

populärt av kinesisk-amerikanske geografen Yi-Fu Tuan 1974 då hans undersökte ”environmental 

perception” (miljöbetingad uppfattning). Enligt honom angår topofili ”alla människor, då de binds 

tillsammans genom den materiella omgivningen, dessa band kan variera i natur och intensitet” . 

Giuliana Bruno menar att topofili används för att antyda en intim geografi i filmens kartläggning av 

en miljö, där själva passionen att kartlägga härstammar från topofilin i sig.14 På många sätt har 

Manhattan en mycket intim geografi. Finns denna intimitet kvar i Allens senaste filmer? Topofili är 

mycket nära besläktat med psykogeografi,  studien av en exakt miljö och dess exakta effekt på det 

mänskliga psyket.  Här  undersöks hur  en miljö  påverkar,  medvetet  eller  omedvetet,  människans 

känslor och beteende.15 Psykogeografin går hand i hand med minnet, då historiska lämningar som 

ruiner, statyer och monument kan väcka minnen av en tid. Enligt DN-skribenten och filmprofessorn 

Maaret  Koskinen är  ”länken mellan den konkreta  staden och din fantasi  stark,  bara  man inser 

12 Castro 145
13 Castro 146
14 Castro 147
15 Castro 147
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detta.”16 Människan som påverkas måste inte vara karaktären i filmen, utan det kan lika väl vara 

åskådaren som konsumerar filmen. 

Det  finns  enligt  Teresa  Castro  tre  sätt  att  undersöka  hur  filmskapare  har  kartlagt 

miljöer genom deras filmer. Dessa sätt är topofili,  beskrivning och besiktning, det vill  säga om 

filmskaparen har ett  kärleksförhållande till  inspelningsorten, om han eller hon snarare beskriver 

denna  urbana  miljö  objektivt,  eller  om  han  eller  hon  enbart  besiktar  utrymmet.  Den  mest 

konventionella strategin att kartlägga genom film är att beskriva miljön, då de viktigaste egenskaper 

av  stadens  geografi  visas  i  bild  för  att  beskriva  i  detta  fall  urbana  utrymmen.  Denna  strategi 

användes framförallt av filmskapare på 1920-talet, då stadssymfonier var populära, vilket tas upp 

senare i denna diskussion.17 En annan kartläggningsstrategi är att undersöka de urbana utrymmena i 

filmen,  vilket  innebär  att  dokumentera  inspelningsortens  geografi  ur  flera  vinklar.  Genom  att 

kombinera flera vinklar blir den dokumentära kartläggningen komplett. 18Exempelvis kan vi tydligt 

se detta i SVTs senaste produktion Torka aldrig tårar utan handskar (Kaijser 2012), där Stockholm 

kartläggs ovanifrån ur fågelperspektiv och från fotgängarens perspektiv. 

Människan som ser på filmen och människan som agerar i filmen står i ständig dialog 

med sin miljö och ofta sker detta omedvetet. Robert Koeck nämner filmforskaren Roland Barthes 

som har en hypotes om att stadsmiljön vi bor i för en konstant dialog med dess invånare. Staden 

fungerar enligt Barthes som ett system som är öppet för interpretation av personen som befinner sig 

i  staden.  Hur dessa  interpretationer  kan tas  upp i  en  film beror  dock på stadens  utseende  och 

uppbyggnad, dess invånares livsstil och uppskattning av staden. Inte bara psyket påverkas, utan av 

även minnet, där miljöer av staden lagras som minneszoner där människan har en föreställning av 

staden  från  senaste  gången  de  var  där.  Detta  kallas  ”memoryscape”,  vilket  kan  översättas  till 

minneslandskap.19  

Både minnet och staden är två ständigt växande system. Ju mer staden växer, desto 

fler  tankar  och minnen skapas bland människorna som befinner  sig  i  staden.  Dessa människor 

bygger då omedvetet en inre urbanitet. Detta blir tydligt i To Rome With Love (2012), där arkitekten 

John upptäcker staden med nya ögon, då han bara minns staden från sin ungdom. I hans ord: ”I was 

young, in love and a total fool”. Han blir inbjuden av arkitektstudenten Jack till hans lägenhet och 

16 Koskinen, Maaret, ”Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning”  i Dagens Nyheter, den 26 november 2012
17 Castro, sida 148
18 Castro 148
19 Koeck, sida 213
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under några dagars tid umgås de i staden John en gång levt i.  Gil i  Midnight in Paris sitter i en 

liknande situation som John, däremot upptäcker han staden för första gången. Gil har istället läst 

mycket om staden, och även studerat litteratur vars författare levt i Paris. När han väl kommer fram 

minns han litteraturen han läst och konsten han sett. Detta illustreras genom att åskådaren följer 

med Gil  i  en imaginär Peugot in i  1920-talets Paris,  där vi  träffar amerikanska konstnärer och 

författare  som  Earnest  Hemingway,  Scott  och  Zelda  Fitzgerald,  Man  Ray  och  Gertrud  Stein. 

Åskådaren får ta del av dagens Paris under dagstid, och reser med Gil till dåtidens Paris vid midnatt, 

vilket ger åskådaren ett smakprov på hur människor kan minnas en stad.

Charlotte Brunsdon nämner i sin text om tomma utrymmen den franska antropologen 

Marc Augé, som kallar en plats som har betydelse för åskådaren och människan som befinner sig i 

”an  anthropological  place”. Denna  plats  har  med åskådarens/rollens  identitet,  förhållanden  och 

personliga historia att göra. Ett utrymme som är meningsfull för en person kallas därför en plats. 

”Place is space to which meaning has been ascribed.”20 Vilket miljöbegrepp som ska tillämpas på 

Woody  Allens  stadsfilmer  är  invecklat.  Han  använder  både  allmänt  bekanta  byggnader  och 

utrymmen.  Dock  använder  han  även  byggnader  och  utrymmen  som  rollerna  i  filmen  har  ett 

individuellt, personligt förhållande till. Exempelvis har Gil i  Midnight In Paris  (2011) ett mycket 

personligt förhållande till en T-korsning där hans tidsmaskin, kamouflerad av en gammal Peugot, 

kommer och hämtar honom varje kväll. Marc Augé förtydligar att en plats skildrat i film inte får bli 

för individuellt, då åskådaren fortfarande måste begripa var karaktären befinner sig och varför han 

eller hon befinner sig där. Det är nämligen viktigt att dessa platser är trovärdiga, speciellt i Woody 

Allens filmer, då han spelar in ”on location”.21 

Woody Allen må inte vara lika välbekant med de europeiska städerna som han är med 

New York, och har därför inte åstadkommit  ett  lika personligt  förhållande till  de nya städerna. 

Drastiskt  sagt saknas den intimitet  till  staden, som framkommer i  Woody Allens samtliga New 

York-filmer. Däremot  åstadkommer han, genom de karaktärer han skapat, ett unikt förhållande till 

städerna.  Framförallt  i  Midnight  in Paris och i  To Rome With Love deklarerar  karaktärerna sin 

kärlek till staden när de har en intim dialog med varandra, som om deras topofili vore en hemlighet. 

Exempelvis avslöjar Adriana (Marion Cotillard) i  Midnight in Paris för Gil att hon kom till Paris 

20 Brunsdon, sida 95
21 Brunsdon,  sida 95

12 (35)



enbart för att hon hade blivit förälskad i staden, inte för att hon hade avsikt att starta en karriär och 

bli rik där.

Även den pratglada  Monica  (Ellen  Page)  i  To Rome With Love  påpekar  vid  flera 

tillfällen hur fantastiskt  Rom är. Under en promenad guidad av Jack, längs Piazza Venezia och 

Colloseumet menar Monika: ”This is so impressive with the lines and the empty spaces”. Jack, som 

är arkitektstudent, svarar: ”It's amazing that the Colloseum is still here after thousands of years 

while I have to repaint the bathroom every six months”. Monika menar därpå: ”The great irony here 

is that once there was a magnificent civilisation and now there are just ruins. I call this a sense of 

futility, like in the melancholy of Melpomene.” Under denna dialog står de på en höjd och har utsikt 

över Roms äldre stadsdel full av ruiner från antiken. De fortsätter promenaden och sätter sig vid en 

enorm, modern byggnad med utpräglad, bred trappa. För att förklara varför han tagit henne till 

denna plats erkänner Jack: ”I want to change the architectural landscape”. Han frågar om Monika är 

intresserad av arkitektur. Hon svarar att hon gillar Gaudí och att ”the Sagrada Familia is like poetry 

in stone”. Här kommer John in i bild, sätter sig bakom paret och varnar Jack att Monica fått allt 

detta från filmen  The Fountainhead  (Vidor 1949). Monika nämner även: ”I find it sexy with an 

uncompromising artist.  I  would do anything to spend a  night with Howard Rourk.”  Arkitekten 

Howard Rourk, spelad av Gary Cooper, är huvudkaraktären i  The Fountainhead. Hade John inte 

nämnt denna filmreferens hade Jack förmodligen trott att Monika faktiskt genuint gillar stadens 

arkitektur lika mycket som han. Det visar sig i filmens slut, när Monika får ett samtal som orsakar 

hennes plötsliga hemresa, att hon egentligen bara blivit påverkad av staden när hon säger: ”No 

matter what it is to visit a place, there's nothing like home.” När verkligheten kallar på en kommer 

sanningen fram.

Stadens arkitektur i film
Hur känslan av att  ”vara där” uppstår och hur  en plats  blir  ett  ställe handlar även om hur väl 

åskådaren  förstår  filmberättandet  och  klippningen  av  filmen.  Förutsättningen  är  dock  att 

filmskaparen själv förstår ”architectural practice”.22 Detta kunde möjligen ge arkitekturhistorikern 

Sigfried  Giedeons  citat  ”Only  film  can  make  the  new  architecture  intelligible”  ny  betydelse. 

Siegfried  Giedeon  blev  välkänd  för  sitt  samarbete  med  Pierre  Chenal  för  dokumentären 

22 Koeck, Richard, “Cine-montage: The Spatial Editing of Cities” ur  Koeck, Richard och Les Roberts. The City and 
the Moving Image: Urban Projections, sida  209
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L'Architecture d'aujourd'hui (1929), där han insisterade på att film var bättre än fotografi i att fånga 

essensen av arkitektur.23 Fotgängare skapar sina egna stadsfilmer genom ögonen. De som går en 

typisk  dag  på  stadens  gator  är  i  de  flesta  fall  omringade  av  produkter  av  arkitekter  och 

stadsplanerare.  De  flesta  av  oss  som  använder  dessa  ytor  är  dock  inte  utbildade  i 

planeringsdiscipliner, men är däremot uppvuxna i denna kultur, där fotgängarna sedan den tidiga 

barndomen har blivit utsatta för en aktiv och/eller passiv konsumtion eller läsning av den rörliga 

bilden.  Filmen kan med andra ord, exempelvis genom sättet den är klippt på, informera om olika 

delar  av  arkitekturen  och  stadsplaneringen  i  det  urbana  utrymmet.  Det  centrala  i  denna 

undersökning ligger i insikten om att film och arkitektur delar flera egenskaper där berättande nog 

är den viktigaste delen när informationen om utrymmet ska överföras.24  

Att film och stadens arkitektur delar egenskaper i  berättandet behöver man bara se på 

Woody Allens val av titlar till sina filmer:  Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona, To Rome 

With Love. Samtliga indikerar var filmen utspelar sig och antyder karaktärernas förhållningssätt till 

staden. Londonfilmerna indikerar däremot inte staden i titlarna, vilket dock kan förklaras med att 

London som ikonisk stad inte spelar lika stor roll som i de ovan nämnda titlarna. Match Point och 

Scoop skulle nämligen falla i samma kategori som Notting Hill  (1999) bland andra transatlantiska 

produktioner.25 Just Notting Hill är ett dåligt exempel, då filmtiteln indikerar var filmen utspelar sig, 

i stadsdelen Notting Hill i London. Däremot är denna film, vid sidan av många andra exempel, en 

romantisk komedi mellan en amerikansk och brittisk person. Här har med andra ord själva staden i 

sig inte lika stor betydelse som den gör i de tre ovan nämnda filmerna. Allen har i en intervju sagt 

att  Match Point inte alls var tänkt att utspela sig i England, den skulle egentligen utspela sig på 

Manhattan. Det var snarast BBC Films, BBC egna filmbolag, som krävde att filmen skulle spelas in 

i England. Allen menar att det var lätt att ”förengelska” historien. Det enda han gjorde var att kolla 

med vänner boendes i London, som kunde granska texten med tanke på en viss språkskillnad i 

engelskan.26 

Film är som arkitektur. Har filmen ingen välplanderad utbyggnad och uppbyggnad 

kommer filmen inte vara förståelig – har huset ingen välutvecklad planlösning kommer huset att 

rasa. Detsamma gäller städer i allmänhet. Städer som inte har en framstående struktur av utrymmet 

23 Koeck 209
24 Koeck 210
25 Higson, Andrew. Film England: Culturally English Filmmaking since the 1990s. London: I.B. Tauris, 2011, sida 2
26 Allen, Woody, and Stig Björkman. Woody Om Allen: Med Egna Ord. Stockholm: Alfabeta, 2006, sida 355
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kommer vi inte minnas länge och istället kommer de försvinna ur våra tankar. Denna struktur saknar 

många  moderna  städer  idag,  menar  Koeck.27 Har  Woody  Allen  tänkt  på  det  här  och  därför 

minimerat det moderna i sina filmer? Woody Allen är allmänt bekant som en auteur, och naturligt 

inte som arkitekt. Det är inte arktitekten själv som ska anta sig auteurrollen och filma sina skapelser, 

utan han eller hon kan istället bara skapa ett utbud, varav filmskaparen själv väljer vad han eller hon 

vill tolka och hitta en djupare mening i. Woody Allen har spelat in många filmer i städer med unik 

lokalhistoria och historiska byggnader och platser. Richard Koeck skriver: ”Cities that are in the 

arguably  fortunate  position  of  having preserved historical  buildings  following both  the  Second 

World War and the atrocities of the 1960s urban regeneration projects, still seem to have problems 

integrating contemporary architecture into their fabric.”28 I Match Point förekommer huvudsakligen 

modern arkitektur i staden, exempelvis en av Londons högsta byggnader Swiss Re Tower. Detta har 

dock  med  Chris  arbete  att  göra,  då  han  arbetar  på  bank.  Andrew Higson  kategoriserar  denna 

byggnad som en del  av Englands hypermoderna marknadsförning.29 Även museet  Tate  Modern 

förekommer i filmen. Chris fru Chloe är nämligen konstvetare. Dessutom förekommer modernitet 

på Londons gator,  då Chris går  förbi  streetart  av Banksy,  en välbekant  Londonprofil  i  stadens 

undergroundliv. Även i  To Rome With Love förekommer modern arkitektur, dock har även det en 

anledning: Jack är arkitektstudent och vill påverka det arkitektoniska landskapet med sina visioner. 

Förutom dessa exempel utspelar sig alla Allens Europafilmer i städernas äldre stadsdelar. Kort sagt 

har samtliga moderniteter i  Allens Europafilmer,  vare sig det  är arkitektur eller  konst  en tydlig 

motivering.

Stadsliv och stadssymfoni
Långa scener  och långa dialoger är ett kännetecken för Woody Allens berättandestruktur. Genom 

scenens längd får vi även se mycket av omgivningen. När en ny sekvens inleds tenderar Allen först 

att filma det tomma rummet eller den tomma miljön innan rollerna träder in i bild. På så vis får 

åskådaren  en  bättre  bild  av  miljön  utan  att  agerandet  leder  bort  åskådarens  uppmärksamhet. 

Exempelvis inleds Midnight in Paris med ett filmmontage från Paris. Detta kan ses som en modern 

tappning av 1920-talets dokumentärgenre ”stadssymfonier”, som var mycket populära på den tiden, 

inte minst med The Man With the Movie Camera från 1929. Midnight in Paris blev för övrigt en 

27 Koeck, Richard. 210
28 Koeck, Richard. 212
29 Higson, sida 83
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box office-succé och tjänade över 50 miljoner dollar. Den inledande scenen i Midnight in Paris ger 

möjlighet  för  analys,  då  dessa  sekvenser  är  tomma,  utan  handling.  Filmen  inleds  med  ett 

filmmontage av Paris gatuliv.  Den första bilden är på Eiffeltornet i  soligt väder och broar som 

sträcker sig över floden Seine.  Montaget fortsätter  med en allé, utsikt över Montmatre,  Moulin 

Rogue, fler broar, Sacre Coeur, utecaféer, Eiffeltornet igen, män som spelar boule i parken, fler 

broar, fler utecaféer, gatubelysningar och takterasser. Det börjar regna och turister står under tak. Vi 

får se Notre Dame, tidningskiosker, fler parker och fler turister. Montaget avslutas med det upplysta 

Eiffeltornet i mörker. 

To Rome With Love skildrar staden på ett  liknande sätt,  däremot är stadssymfonin 

invävd i handlingen. Här har sekvensen med andra ord inte sitt egna utrymme som stadssymfonin i 

Parisfilmen. I Romfilmen får vi exempelvis se hur Milly går vilse i staden och tittar sig förvirrat 

omkring. Detta accentueras med en 360-graders vy över torget hon står på. Den tidigare nämnda 

dialogen  mellan  Jack  och  Monika  om  arkitektur  illustreras  med  rörliga  bilder  av  de  nämnda 

platserna, Piazza Venecia, Colloseumet och den äldre stadsdelen. De två står inte nödvändigtvis vid 

dessa platser när de talar om arkitektur, men bilderna får ändå en mening i och med att dialogen 

fungerar som kommentarer till de rörliga bilderna åskådaren får se.

För  att  infoga  en  semiotisk  vinkel  på  stadssymfonier  nämner  Jonathan  Culler, 

författare  till  Framing  the  Sign:  Criticism  and  Its  Instituitions,  att man genom  en  analys  av 

turistattraktioner har insett att skillnaden mellan betecknare och det som blir betecknat kan byta ut 

varandra. Exempel han nämner är Eiffeltornet som är en betecknare för Paris, det vill säga att Paris 

betecknas genom Eiffeltornet. Tänker man först på Eiffeltornet, tänker man förmodligen på Paris. 

Tänker man först på Paris kommer Eiffeltornet upp i tankarna. Det samma gäller för Empire State 

Building  och  Manhattan,  Frihetsgudinnan  och  New York,  Tower  Bridge  för  London,  Sagrada 

Familia och Barcelona, och Colosseumet och Rom. Det blir med andra ord tydligt att Woody Allen 

använder  sig  av många sådana betecknare.  Betecknare  behöver  inte  vara  byggnader,  utan även 

museum och tomma utrymmen.30 Kort  sagt  hade den inledande filmtiteln innan filmmontaget  i 

Midnight in Paris inte behövts, då åskådaren borde kunna förknippa de ikoniska byggnader som 

visas i montaget med en och samma stad. För att ta ett motexempel kan Allens andra Londonfilm 

30 Culler, Jonathan. Framing the Sign: Criticism and Its Instituitions. Norman (Okla.): University of Oklahoma, 1988. 
Print, sida 166
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Scoop lika gärna ha utspelat sig i en annan brittisk stad än London, då det inte förekommer någon 

ikonisk arkitektur och mycket utspelar sig inomhus.

Det  är en svårighet  att  samtidigt   tänka estetiskt,  historiskt  och geografiskt  menar 

Charlotte Brunsdon. Hon menar även att tomma utrymmen kan tolkas som en del i berättandet eller 

som en tillsatt del utanför handlingen för få in ett historiskt sammanhang till iscensättningen. En 

annan strategi att tolka de tomma utrymmena är att se dem som ”selfreflexive moment of urban 

landscape”.31 Med andra ord har det vad vi ser mycket med förhållandet mellan berättande, genre 

och geografi att göra. 

Hur staden presenteras handlar inte bara om hur väl stadssymfonin utan även hur väl 

hela filmens stadsmiljö är ihopklippt. Kontinuitetsklippning används för att illustrera tid och rum. 

Med en urban miljö är situationen något annorlunda, då denna miljö har mycket mer att säga. Här 

har nämligen rummet större roll i filmen än tiden. En lyckad kontinuitetsklippning av en stadsmiljö 

ska ge åskådaren en första insikt om stadens karaktär och identitet. Kvaliteten av stadens karaktär 

kan exempelvis representeras av kapitalistiska objekt, som banker och affärsmän. Identiteten kan 

visas genom byggnader och annan arkitektur staden symboliseras av.32 På grund av sociala, politiska 

och ekonomiska vändningar i samhället kan dock denna identitet ha gått förlorat. Med andra ord må 

de landmärken som var synonyma för en stad i forna tider inte längre vara lika synonyma som de en 

gång var.33 Vad Richard Koeck vill säga är att filmskaparen genom klippningen väljer vad som ska 

visas av staden. Filmskaparen väljer själv vilka informationer som ska vara med i filmen. En lyckad 

klippning ska nämligen attrahera åskådarens öga och upprätthålla dennes uppmärksamhet. 

I och med Allens lugna klippningsrytm och utdragna dialoger får åskådaren som sagt 

se   fler  delar  av  utrymmet,  som exempelvis  den  kaotiska  trafiken  i  Rom och  Paris,  engelska 

trädgårdar där barn leker, högljudda byggarbetsplatser i New York och lugna gränder i Barcelona. 

Intressant nog syns inte alls många turister i dessa stadsfilmer, trots att miljontals turister reser dit 

varje år. Detta tas upp i nästa kapitel.

Amerikansk turism i den europeiska storstaden

31 Brunsdon,  sida 91
32 Koeck,  sida 214
33 Koeck,  sida 215

17 (35)



USAs kärleksförhållande till Europa under efterkrigstiden: ”travelogue romances”
Film  som genom att  presentera  bekanta  bilder  och  platser  skapar  en  känsla  av  en  nation  och 

nationell identitet, kan enligt socionomen Michael Billig bli ”så banala att vi tar dem för givet”.34 

Filmen kan även ge åskådaren inspiration att genom berättelsen föreställa sig hur nationen ser ut 

och hur den är uppbyggd. I Woody Allens filmer förekommer det romantik och kärlek, oberoende 

om det är mellan två personer eller från en person till en stad. Robert R Shandley skriver i sin bok 

Runaway Romances – Hollywood's Postwar Tour of Europe om amerikanska efterkrigsfilmer som 

utspelade sig i Europa. Fastän Allens senaste verk utspelar sig 50 år efter de nämnda filmerna i 

denna bok, har de mycket gemensam med tematiken och handlingsförloppet. Shandley menar att de 

amerikanska filmerna som på 1950-talet spelades in i Europa uteslutande handlade om amerikaner 

som hittar kärleken i Europa. Han menar även att romansen är en oberoende genre och oberoende 

av den andra partens nationalitet. Huvudsaken är att miljön spelar en stor del i detta, vilket redan 

har diskuterats tidigare med den intima geografin. Vad som är intressant är att romantiken inte alls 

var närvarande i likadana filmer under andra världskriget, men att den plötsligt var närvarande när 

freden hade slutits. Förhållandet  USA-Europa fick dock en ny dimension när Kalla Kriget bröt ut 

under 1960-talet.

Midnight  in  Paris slutar  med  ett  öppet  slut,  med  en  möjlighet  för  åskådaren  att 

förutspå det kära parets framtid. 1950-talets exilfilmer slutade däremot med att förhållandet mellan 

de två kära bröts, sålänge de båda inte var amerikaner eller officierer som skulle bli hemskickade. 

Genom dessa filmer under denna tid blev det tydligt att amerikaner inte borde åka på semester i 

Europa utan istället stanna hemma i USA. Då många av dessa filmer liknar varandra i tematiken 

och  handlingsförloppet,  betecknar  Shandley  dessa  filmer  ”travelogue  romances”.35 I  Allens  så 

kallade rese-romanser är amerikaner på semester i Europa med en förväntan att slappna av och njuta 

av att vara turist i en ny stad. 

Transatlantiska kärleksaffärer och dess metaforer
Varför filmerna utspelar sig i Europa måste inte ha sin grund i ekonomiska och industriella aspekter, 

utan kan även grunda sig i att orten där film utspelar sig spelar roll i filmen. Match Point skulle från 

början utspela sig i New York, men fick istället flyttas till London då BBC finansierade filmen. Här 

34 Higson, Andrew, sida 1
35 Shandley, Robert R. Runaway Romances: Hollywood's Postwar Tour of Europe. Philadelphia: Temple UP, 2009, sida 
xviii
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spelar  dock skillnaden mellan  det  brittiska och det  amerikanska  mindre  roll  än  i  Allens andra 

Londonbaserade  film  Scoop.  Här  spelar  Woody  Allen  trollkarlen  Sid  Waterman,  som  tror  att 

britterna dricker te och äter scones hela tiden och att deras huvudsakliga intresse i livet är att åka på 

rävjakter.  Dessutom  klagar  Sid  över  de  språkliga  missförstånden  och  över  vänstertrafiken.  I 

slutändan dör i Sid i en bilolycka, då han körde på fel sida av vägen.

En sådan välkänd amerikansk regissör som Woody Allen måste infoga en anledning 

till varför hans handling utspelar sig i Europa, och måste även sätta karaktärerna i kontakt med 

Europa. För att åstadkomma ett förhållande mellan USA och Europa är den romantiska genren, ”den 

enklast marknadsförbara genren” enligt Robert  Shandley.   Han menar även att  romanserna i  de 

tidigare nämnda filmerna från 1950-talet, exempelvis i September Affair (Dieterle 1950), inte bara 

fungerade som en del i handlingen utan även som en metafor till hur USAs förhållande till England 

borde vara.36 Det är dessutom ingen slump att de romantiska scenerna utspelar sig utomhus där 

åskådaren får se mycket av miljön och arkitekturen. 

Trots  att  Shandley använder  sig  av  helt  andra  filmer  än  Allen,  så  finns  det  vissa 

likheter. Från Match Point till To Rome With Love utspelar sig samtliga romantiska scener utomhus. 

Bortsett från att det i alla dessa filmer är sommar och det är ett varmt klimat, ger Allen åskådaren 

tolkningsmöjligheter  under  dessa  scener.  I  Match  Point utspelar  sig  den  intima  kärleksscenen 

mellan Chris och Nola på en äng i ösregn. I  Vicky Cristina Barcelona använder förföraren Juan 

Antonio utflykten till ön Oviedo för att påverka Vickys och Cristinas emotionellt och de blir båda 

två förförda av honom. I Midnight in Paris uppstår kärlek mellan Gil och fransyskan Gabrielle (Léa 

Seydoux) mitt på en bro, någonstans i Paris. Slutligen blixtrar det till i To Rome With Love mellan 

Jack och förförerskan Monica under en stormig natt i en avstängd ruin. Jag menar att dessa moment, 

och filmerna generellt, inte skulle få lika stor framgång, om dessa scener hade utspelat sig inomhus. 

Framgången för filmerna har mycket att göra med det faktum att vi åskådare minns filmen. Ju mer 

spektakulär och extra-ordinär filmen är, desto lättare kommer vi komma ihåg den. Jag har redan 

svarat på frågan hur Woody Allen försökt åstadkomma en minnesvärd film genom att bygga upp en 

minnesvärd stad i filmen. Detsamma gäller kärleksaspekten i filmerna. Detta sagt är det inte längre 

förvånansvärt att Woody Allen kombinerat kärleksscenerna med passande arkitektur och utvalda 

inspelningsplatser.

36 Shandley, sida 47
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Kärleksaspekten i dessa filmer är framförallt framträdande i  Vicky Cristina Barcelona, där vi har 

flera triangeldraman på olika nivåer. Triangeldraman var för övrigt ingen ovanlighet i 1950-talets 

exilromanser. Vicky är förlovad med Doug (Chris Messina), som till en början inte är med på resan. 

Hon  blir  sedan  förförd  av  Juan  Antonio  och  njuter  av  detta  i  stundens  ögonblick.  Hennes 

medresenär och väninna  Cristina är nybliven singel och är öppen för nya insikter. Även hon blir 

förförd av Juan Antonio. Sedan kommer Magdalena, Juan Antonios ex-flickvän, in i bilden och 

åskådaren tror att Juan kommer falla för henne igen. Dock förför även Magdalena Cristina och de 

tre visar öppet känslor för varandra. Detta förhållande kan inte vara konstant, då huvudpersonerna i 

dessa  triangeldraman,  Vicky  och  Cristina,  måste  bestämma  vilken  person  de  vill  fortsätta 

förhållandet med. Vicky ångrar affären med Juan Antonio när hennes fästman Doug kommer på 

besök. Ändå kan hon inte sluta tänka på Juan. Hon skulle med andra ord välja Doug för att det är 

honom hon ska gifta  sig  med och bilda en stabil  framtid med.  Hon skulle  däremot  välja  Juan 

Antonio för passionen och äventyrets skull. 

Dessa tankegångar för åskådaren reda på via berättarrösten och det är inte Vicky som 

är berättrrösten. Ändå menar jag att dessa tankar kan sammanfattas som Vickys inre dialog som den 

allvetande berättarrösten överför till åskådaren. Åskådaren kan därav tolka vilken attityd Vicky har 

mot sina plikter och sitt eget land. Med tanke på att hennes nuvarande sexuella åtrå riktar sig mot 

Juan  Antontio  och  att  hon  dessutom doktorerar  i  katalansk  identitet,  handlar  Vickys  egentliga 

problem om vilken nations kultur och mentalitet hon föredrar. Cristinas triangelförhållande skiljer 

sig från Vickys situation, då Magdalena och Juan Antonio är från samma stad och har likadana 

inställning till passion och livet i sig. Dessutom har dessa personer varit ett par. Åskådaren får inte 

veta mycket om Cristinas inre tankar om detta, dock går hon i samma tankebanor som Vicky. Hon 

tar det drastiska beslutet att avsluta förhållandet till båda två och reser till Frankrike för att rensa 

tankarna. Även Vicky avslutar förhållandet till Juan Antonio efter en dramatisk dispyt där en pistol 

är inblandad. Vicky gifter sig med Doug, hämtar Cristina och tillsammans åker de tre amerikanerna 

hem.

Otrohet, identitetssökande och turism
Varför infogar Woody Allen otrohet i sina europeiska stadsfilmer? Otrohet är lika oacceptabelt som 

i filmerna på 1950-talet, dock legitimeras Vickys otrohet av hennes situation med Juan Antonio. 

Filmen Shandley refererar till är September Affair (Dieterle 1950) som först inte skulle distribueras 
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då Joseph Breen, chef för PCA (the Production Code Administration), menade att otrohetsscenen 

”saknade  moraliskt  värde”.37 Dock  accepterade  han  filmen  då  handlingen  inte  byggde  upp  till 

otrohetsscenen. Även om åskådaren inte får se om Vicky verkligen är otrogen, kan hennes beteende 

efter denna händelse tolkas som att hon har varit det.  Juan Antonio kommenterar att Vicky blir 

nervös när Dougs namn dyker upp, när hon egentligen är lugn i Juans närvaro. 

Dessutom stannar den icke-diegetiska spanska gitarrmusiken upp när Doug plötsligt 

ringer Vicky. Denna scen klipps till Dougs miljö, där det är mycket högt brus av trafik och oljud, 

förmodligen från centrala Manhattan. Antagligen står han vid Ground Zero, då många lyftkranar 

och byggarbetare jobbar i bakgrunden. Hela scenen upplevs stressfull och negativ, i kontrast till den 

positiva  och  harmoniska  situationen  innan  telefonsamtalet.  Doug  målas  upp  som en  upptagen 

amerikansk affärsman som vill  sin fästmös bästa, trots att han egentligen bara gynnar sig själv. 

Även Match Point handlar om otrohet, dock är denna otrohet inte legitimerad som i filmen ovan. 

Enligt Joseph Breen var förklaringen varför September Affair inte blev censurerad, att den utspelade 

sig just i Europa. Utan att inleda en diskussion om censur menar jag att detta argument kommer 

fram i Allens Europa-filmer. ”The freedom of the foreign affair comes with a moral judgement. The 

European life of leisure, while alluring, emerges ultimately as inferior to the American values of 

work  and progress.  America  remains a  symbol  of  duty  that  one  flees  and to  which  one  must 

evetually return.”38 

Shandley  fortsätter  att  Italien,  där  September  Affair utspelar  sig,  skildras  som ett 

fantasiland,  där  de två  amerikanska huvudrollerna  utnyttjar  tillfället  att  återuppfinna sig själva. 

Miljön blir på så sätt en plattform att släppa sitt gamla jag och hitta en ny identitet. Svårigheten med 

Woody Allens filmer är att karaktärerna använder miljön som sådana plattformer, dock på olika sätt. 

Däremot passar  Midnight  in Paris in på denna tanke,  då Paris skildras  som ett  fantasiland där 

författaren Gil drömmer sig bort till 1920-talets Paris. Han hittar en portal med vilken han kan resa 

till 1920-talet och möta kreativa människor som inspirerar honom till att skriva. Även Barcelona 

används för att hitta en ny identitet. Vicky och Cristina bor där hos en amerikansk släkting. En dag 

diskuterar de framtid och karriär tillsammans. Judy, släktingen de bor hos, är hemmafru och gift 

med en rik amerikansk affärsman. Hon menar att så länge Vicky gifter sig med sin fästman Doug 

kommer hennes framtid vara säkrad. Vicky borde då stanna vid sina förpliktelser och identifiera sig 

37 Shandley, sida 49
38 Shandley, sida 59
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som fru till en rik affärsman istället för att stanna i Barcelona, forska om katalansk identitet och 

hitta  sitt  nya  jag i  denna  miljö.  Förpliktelser  och tradition  kolliderar   i  identitetssökandet  med 

nyfikenhet. Hon spenderar dagarna i Barcelonas stadsbibliotek för att leda bort tankarna. Cristina 

däremot känner sig mer och mer europeisk, och får precis som Gil inspiration till att skriva, måla 

och fotografera.

Identitet handlar mycket om i vilket sammanhang man befinner sig eller vill befinna 

sig i. Karaktären eller åskådaren kan känna igen sig i en situation, men även känna sig främmande i 

en okänd situation.  Framförallt som turist kommer du till ett främmande land och försöker finna 

dig i situationen att invånarna du möter beter sig annorlunda från det du är van vid. To Rome With 

Love ger åskådaren en, jämfört med de andra filmerna, mångsidig bild av turism och främlingsskap. 

Som tidigare nämnts utspelar sig fyra historier under samma tidsperiod i staden. Under denna tid 

hinner den amerikanske turisten Hayley (Alison Pill) tappa bort sig och sedan förlova sig med en 

italiensk affärsman som hade hjälpt henne, Hayleys far Jerrys (Woody Allen) förolämpar hennes 

pojkvän med att kalla honom ”eurotrash”, och Hayleys mor Phyllis (Judy Davis) menar att Hayleys 

far  IQ borde värderas i euro, då detta är mindre värt än dollar. I en annan del av staden är den 

nyblivna singeln Monica (Ellen Page) på besök hos sin kompis. Monica blir inspirerad av staden 

och förvandlas till en förförare. Kompisens pojkvän Jack (Jessie Eisenberg), som är en amerikansk 

invånare, tycker det är uppfriskande med en ny människa i staden som får honom att överskrida sina 

egna gränser. Jack kan inte stå emot Monica och inleder en affär med henne. 

Till Roms centralstation anländer nygifta paret Milly (Alessandra Mastronardi) och 

Antonio (Alessandro Tiberi) som flyttar till Rom för att starta en framtid där. Ingen av dem har varit 

i staden tidigare. Milly kommer vilse på vägen till frisören och efter att tappat bort mobilen frågar 

hon sig fram. Samtidigt knackar Anna (Penelope Cruz) på Antonios dörr. Anna, en lyxprosituerad, 

som blivit betald för att ligga med personen som bor i rummet mittemot, knackar på fel dörr och 

Antonio öppnar. Anna förstår inte detta och till Antonios kommer hans farbröder in rummet. Anna, 

iförd tajt kort klänning och med röda läppar, får spela Milly för dagen. Sällskapet går på exklusiv 

visning i  Vatikanen, vilket  ”Milly” inte är propert  klädd för. Den sista historien handlar om en 

vanlig invånare, Leopoldo (Roberto Benigni), som en dag plötsligt blir förföljd av paparazzi. Detta 

tas upp senare under diskussionen om klichéer i Allens filmer.
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Turismens semiotik
Turister är av vissa människor dåligt ansedda, då turismen inte bara drar fördelar med sig, utan även 

många nackdelar. I Allens Europafilmer är protagonisterna amerikaner och de flesta även turister. 

Utgående från Jonathan Cullers text ”The Semiotics of tourism” ska det visas vad Allens syn på 

turism och Cullers begrepp har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Inledningsvis citerar Culler 

ur Daniel Boorstins bok ”The Image”: ”The tourist looks for caricature; travel agents  at home and 

national  tourist  seldom  likes  the  authentic  product  of  a  foreign  culture.  He  prefers  his  own 

provincial expectation.”39 Detta argument ska dock förfinas. Betyder detta att turister är de som inte 

vill  se  det  äkta,  och att  de som vill  se  det  äkta är resenärna? Betyder  detta att  exempelvis de 

amerikaner som reste till Paris förr i tiden, som Ernest Hemingway eller författarparet Fitzgerald, 

var  resenärer?  Intressant  nog  förekommer  dessa  och  många  andra  konstnärer  och  författare, 

samtliga ditresta från Amerika, i Midnight in Paris. Gil tänker och säger att han känner sig som en 

Paris-bo och får även kommentaren av Adriana: ”I keep forgetting you're just a tourist.” Han känner 

sig med andra ord som en resenär, en aktiv upptäcksresande på jakten efter inspiration, precis som 

”the  Lost  Generation”  från  1920-talet.  Turistattraktioner  som  Versaille,  Rodins  trädgård  och 

Eiffeltornet lockar honom inte lika mycket som Paris stadsliv och estetik, där han menar att han 

hittar sin inspiration att skriva, precis som dåtidens resenärer.

Enligt Culler kan vissa kan känna en skam över att vara turist. Det är till och med en 

del av begreppet turism att övertyga sig själv att man inte är en turist. En annan del av turismen är 

att  urskilja resenärer från turister.  Resenären är nämligen en aktiv och äventyrssökande person, 

medan turister är en passiv och underhållningssökande, som går på  sight-seeing, d.v.s. att se på 

något turisten redan innan vet är underhållande. Hur tydligt dessa två personligheter urskiljer sig 

beror dock helt och hållet på staden eller orten turisten eller resenären befinner sig i. Culler citerar 

här Stehndals bok Rome, Naples, et Florence: ”Florence is nothing better than a vast museum full of 

tourists”.40 Allen har hittills filmat i städer med stor turismsektor, men har lyckats att sänka antalet 

turister  i  filmen  till  ett  minimum.  Det  finns  en  möjlighet  att  Allen  vill  måla  upp  sina  turist-

karaktärer  som  moderna,  intellektuella   resenärer,  medan  den  egentliga  genomsnittliga 

stadsbesökaren är där med turistiska avsikter.  De städer Woody Allen spelat in i har däremot stora 

bostadsområden utan  något underhållningsvärde för turisten. Det är delvis här de intellektuella 

39 Culler, Jonathan. Framing the Sign: Criticism and Its Instituitions. Norman (Okla.): University of Oklahoma, 1988. 
Print, sida 155
40 Culler, sida 157
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resenärna i Allens filmer hittar mysiga krogar eller okända parker där invånarna kan vara ostörda av 

tittande turister. Ironin här ligger i att hans Europafilmer säkert lockat turism, medan filmerna i sig 

minimerat mängden av framträdande turism.

Som tidigare nämnts vet turisten vad som väntar honom/henne när han/hon besöker en 

sevärdhet.  Själva  ordet  sevärdhet  -  att  monumentet,  byggnaden,  parken etc  är  värt  att  se  på  – 

kommer från ett  antal  ”moraliska imperativ” menar Jonathan Culler.  Meningar  som ”Du måste 

verkligen  åka  till  Rom”  eller  ”Du  begår  ett  brott  om du  inte  åker  spårvagn  när  du  är  i  San 

Fransisco” är två exempel på detta.  41 Dessa moraliska imperativ kommer tydligt fram i Allens 

filmer när exempelvis Vicky och Cristina besöker Miró-museet i Barcelona, eller när Gil och Inez 

besöker  Monets  trädgård  och  åker  till  Versaille.  Inez  säger  till  och  med:  ”I'm  dying  to  see 

Versailles.” Finns det ingen markering, så finns det ingen åsyn. Finns det ingen åsyn, så finns det 

ingen turistattraktion. Finns det ingen turistattraktion, hade det inte funnits några ikoniska objekt 

Allen skulle kunna kartlägga staden med. Med andra ord bryts denna kedja om turismen inte är 

inblandad.

Vad är det  då som gör staden autentisk? Woody Allen har  blivit  kritiserad för att 

romantisera sina stadsfilmer, inte minst  Manhattan från 1979. Han vet om att han inte skildrar en 

autentisk bild av staden, men att romantisera dessa kända städer är hans sätt att förklara sin kärlek 

till staden i allmänhet. Culler menar att autenciteten i moderna tider har gått förlorad och att den 

enbart återfinns i gångna tider. Det är därför vi bevarar markeringar, d.v.s. antikviteter, fotografier 

och andra souvenirer, för att minnas en gången tid i samma stad som resenärer och turister tror är 

den autentiska staden.42 Dessutom översätts det svenska ordet ”minne” till det franska ”souvenir”. 

Med andra ord köper  turisten minnen.  Detta  tema,  att  det  var  bättre  förr,  är  hela  handlingen i 

Midnight in Paris. Författaren Gil älskar Paris, är däremot inte lika hängiven att turista i staden som 

hans fästmö Inez är. Han vill istället strosa runt i staden och upptäcka staden och låta inspirieras av 

staden allt eftersom. Om den nutida turisten menar att det var bättre förr, kan detta ge honom eller 

henne  ett  hinder  att  uppskatta  det  moderna i  staden,  då det  som hänt  i  dåtid  må ha varit  mer 

spektakulärt. Det blir med andra ord en risk att bli nostalgisk och tänka på hur ens landsmän reste 

förr, då enbart eliten reste och ”allt i staden var sant”.43 Culler citerar MacCannell som skriver att 

USA gör resten av världen autentiskt, att Kalifornien gör USA autentiskt och att Los Angeles i sin 

41 Culler, sida 159
42 Culler, sida 160
43 Culler, sida 167
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tur  gör  Kalifornien autentiskt.  Detta avleder oss från turism-spåret,  dock är  det  sant  att  många 

fransmän anser Frankrike som franskt, medan Paris är en internationell metropol utan anknytning 

till det franska. Ett annat problem med autencitet är att det i städer som London, Barcelona, Paris 

och Rom inte finns många ställen kvar som är ofördärvade av turister.44 Det finns nämligen turister 

som Gil som vill gå avsides från huvudgatan och se den ”sanna staden”. En exklusiv guidning 

skulle ge en mer priviligerad inblick. Både i  Vicky Cristina Barcelona,  Midnight in Paris och  To 

Rome with Love är guiderna goda vänner och/eller har goda kunskaper om staden då de är invånare . 

Culler nämner Walker Percys bok Message in a Bottle, där Percy skriver 45:

The expert here is in fact nothing other than a personalized, individual projection  
of the cultural sign system that articulate the world, attaching labels, producing 
reliable and unreliable markers, certifying sights as genuine instances of what  
one should look for.

Dessa  personliga  guidningar  kan  ge  turisten  en  priviligerad  och  exklusiv  inblick  i  det  lokala, 

alldagliga stadslivet, speciellt när guiderna är goda vänner turisterna har förtroende för, blir dessa 

rundturer exklusiva.  Dock kan detta leda till  att  de små krogarna eller  butikerna inte  längre är 

originella, utan blir ännu en kliché i mängden.  Det som en gång var en liten anonym bokhandel i 

Paris, med engelskspråkiga böcker, ska alla turister gå in i för att sedan ändå inte köpa någonting. 

Woody Allen använder sig av ett fåtal byggnader med skyltar, dock har dessa varit välkända redan 

innan  han  kommit  dit  för  filmning.  Framförallt  använder  han  sig  av  lyxhotell.  Dessa  är  The 

Dorchester i London, Hotel Casa Fuster i Barcelona, Le Hotel Bristol i Paris, The Westin Exelsoir 

och London-puben The Mitre, där det till och med står på deras hemsida att Woody Allen använt 

deras lokal för en scen i  Match Point. Även den en gång anonyma bokhandeln Shakespeare and 

Company visas i Midnight in Paris. De övriga byggnaderna indikeras genom att de nämns i dialog 

eller att de har en så välkänd arkitektur att de inte behöver en skylt. Dessa är exempelvis The Royal 

Court Theatre, Swiss Re Tower, Renoirs hus, vilket nämts tidigare. 

Stadens invånare och besökare

44 Culler, sida 163
45 Culler, sida 164
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Stereotyper och klichéer
Det  finns  många  stereotyper  och  klichéer  i  Woody  Allens  filmer.  Han  skildrar  inte  de  icke-

amerikanska karaktärerna nedlåtande, men på ett sätt som kan upplevas som nonchalant och naivt. 

Inte  bara  karaktärerna,  utan  även  kartläggningen  i  Allens  filmer  kan  upplevas  som  felaktigt. 

Charlotte Brunsdon menar att  Woody Allen var nonchalant i sättet han kartlaggde London i Match 

Point. Enligt henne brydde sig inte Allen om att den mindre publiken skulle se skillnaden mellan 

det autentiska London och Allens version av London, då den större amerikanska publiken ändå inte 

skulle se skillnaden. Brunsdons förklaring till detta är att Allen är van vid sina ”insider New York 

films” och därför skildrat London felaktigt.46 Woody Allen borde då enligt henne ha bättre sunt 

förnunft och tänka på att vissa i publiken kan ta illa upp.

Scarlett Johansson har spelat i de flesta av Woody Allens Europafilmer. Utan undantag 

spelar hon en blond, sexig men även intelligent amerikansk ung kvinna som befinner sig utanför sitt 

hemland USA. I Match Point spelar hon en sexig vamp. I rollsättningen av Nola Rice letade Allen 

efter en ung amerikansk och sexig skådespelare, och som tur var hade Scarlett Johansson ledigt. 

Jonathan Rhys Meyers blev även han utmärkt som den attraktiva men känsliga huvudkaraktären, 

även han med sensuella läppar.47 I nästa film spelar Johansson Allens alter ego, klumpig och med 

stamningsproblem i  Scoop.  I  Vicky Cristina Barcelona  kombineras dessa två karaktärer, hon får 

dock konkurrera med Allens nya musa Penelope Cruz, som här spelar en otämjd konstnär som har 

gjort ett självmordsförsök.48 Den här filmen skiljer sig från Allens tidigare filmer på så vis att det 

talas spanska i den. Woody Allen talar inte spanska, men han hade förtroende för att hans spanska 

skådespelare skulle översätta sitt manus på egen hand.

Woody Allen må ha en komisk inblick i det engelska livet och använda denna komik i 

berättandet, dock kan denna komik missförstås och uppfattas som att han har fördomar och skildrar 

de engelska karaktärerna efter detta. ”Allen crams in jokes about the British aristocracy and the very 

British insistence on driving on the  left.”49 I  båda hans Londonbaserade filmer  är  de  engelska 

karaktärerna  från  den  övre  samhällsklassen,  medan  den  amerikanska  karaktären,  i  både  fallen 

spelade  av  Scarlett  Johansson,  kommer  från  den  undre  och  arbetar  sig  upp  till  den  övre 

samhällsklassen. Den stereotypa brittiska överklassen återkommer tydligt i  Scoop, då Sondra och 

46 Brunsdon, sida 93
47 Allen, Woody, och Stig Björkman, sida 355
48 Colombani, Florence, och Trista Selous. Woody Allen. Paris: Cahiers Du Cinéma, 2010. Print, sida 90
49 Colombani, sida 90
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Sid blir inblandade i Peter Lymans sociala nätverk och förundras av den höga standarden. Peter 

Lyman kallar dessutom sitt lantställe: ”elegant yet understated”.

Framförallt kryllar det av sådana stereotyper  Match Point. Chris, som får antas vara 

ny i staden då han precis fått ett jobb som tennislärare med låg inkomst, är filmens protagonist. 

Hans karaktär påminner mig om Jean ur  Fröken Julie, då han är en man med stort intellekt, men 

som  inte  har  ett  arbete  som  kan  reflektera  denna  personlighet.  Han  undervisar  Tom  Hewett 

(Matthew Goode), en stilig och trevlig man som är son till en av Londons stora affärsmän.  De blir 

vänner och Chris blir bortbjuden till Toms familjs hus, ett viktorianskt hus med stor trädgård, som 

påminner om ett hus taget ur en Jane Austen-adaption.

Tom  introducerar  Chris  framtida  fru,  Chloe  Hewett  (Emily  Mortimer),  vid  ett 

gemensamt besök på operan. Hon är en ung, oskuldsfull och blyg kvinna som har sitt eget galleri. 

Hennes oskyldiga personlighet står i stor kontrast till hur skådespelerskan Nora, Toms amerikanska 

fästmö, beter sig.  Toms mor Eleanor Hewett (Penelope Wilton) menar att Nola inte tillhör deras 

familj. Eleonor menar att Nola hör hemma i USA och att Tom istället ska gifta sig med en brittisk 

kvinna  med ett  ordentligt  jobb.  Även Eleonors  dotter  Chloe  föreslår  för  sin  pojkvän Chris  att 

fundera på sina framtidsplaner. Chloe menar att hennes far Alec Hewett (Brian Cox) har kontakter i 

sin  verksamhet,  där  Chris  skulle  kunna tjäna  mycket  bättre  och ge  paret  en säkrare  framtid.  I 

Midnight in Paris påminner mig Inez mor Helen (Mimi Kennedy) mycket om Toms mor i  Match 

Point, då båda vill att deras barn gifter sig rika och att de ogillar att barnen har en relation med en 

person från en annan samhällsklass eller ett annat land. Inez föräldrar är dessutom republikaner och 

sympatiserar inte med den franska politiken, vilket fått dem att ogilla vistelsen i Paris.

Har  Woody  Allen  då  format  karaktärerna  för  att  skapa  en  igenkänningsfaktor? 

Igenkänningsfaktor  i  karaktärerna  och  miljön  kan  nämligen  inte  bara  göra  handlingen  mer 

autentiskt, utan kan även göra själva stadsmiljön mer autentisk.  Om publiken känner igen sig i 

miljöerna  Allens  filmer  utspelar  sig  i,  och  dessutom  kan  relatera  till  karaktärerna  och  deras 

situation, kan hela filmupplevelsen höjas. Om publiken däremot inser att Allen har skildrat en ort 

felaktigt,  och  anser  att  de  icke-amerikanska  karaktärerna  är  fördomsfullt  skildrade,  kan  hela 

filmupplevelsen sjunka i underhållningsvärde.50 Här kan man tala om ikonografi, det vill säga se på 

ett objekts symbolism och motiv. Det finns enligt  Andrew Higson tre olika ikonografier, det vill 

säga iscensättningar, specifikt för ”engelskhet”. Den första är den traditionella sidan av England, 

50 Brunsdon, sida 94
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som huvudsakligen förekommer i historiska, förindustriella historier som i  Sense and Sensibility 

(1995). Den andra är den diskbänksrealistiska sidan av England, som vi exempelvis kan se i Happy-

Go-Lucky (2008).51 Sedan  finns  den  sidan  som  uteslutande  används  för  internationell 

igenkänningsfaktor  av  London.  Denna  sida  kallar  Higson  ”a  monumental  metropolitan 

modernity”.52 Som begreppet redan antyder, handlar detta om brittiska ikoniska städer, framförallt 

huvudstaden London. Detta begrepp sammanfattar Londons ikoniska byggnader, kollektivtrafik, det 

officiella och det offentliga London. Denna sida är väldigt tydlig i  Match Point. För övrigt är det 

framförallt  denna  sorts  filmer  och  de  historiska  filmerna  som  bidragit  till  att  turismen  ökat  i 

England. 

Ett återkommande tema i samtliga filmer är att, oberoende av nationalitet eller vilken 

samhällsklass karaktärerna representerar, försöker en av sidorna att få den andra att anpassa sig. Ett 

konkret exempel är att den person med högre levnadsstandard genom sin fars kontakter och nätverk 

kan  erbjuda  en  bättre  framtid  med  exempelvis  jobb  och  hög  inkomst.  I  Match  Point blir 

tennisläraren Chris tack vare sin fästmös fars kollega affärsman. I  Scoop får journalisten Sondra 

tack vare hennes kompis fars kontakter en personlig inbjudan till en klubb som hon annars inte 

kommit in i. I Vicky Cristina Barcelona kan Vicky och Doug gifta sig i Barcelona tack vare Dougs 

fars nätverk. I  Midnight in Paris får det förlovade paret Gil och Inez tack vare Inez fars affärer 

möjlighet att överhuvudtaget komma till Paris. I To Rome With Love får Michelangelos far tack vare 

Jerrys kontakter möjlighet att sjunga opera på scen.  Återigen är det fadersrollen som har kontakter i 

ett nätverk med högt uppsatta rika affärsmän.

Allens filmer  Match Point och  Scoop har en speciell roll, då samtliga skådespelare 

talar engelska, dock med brittisk, irisk och amerikansk accent. Andrew Higson menar att det finns 

en hel  del  filmer som innehåller engelsk kultur  och identitet,  vars  avsikt  dock inte  ligger i  att 

presentera  denna specifika  nationalitet.  Därför  skriver  han att  det  är  meningslöst  att  identifiera 

Match Point som en arketypisk engelsk film, bara för att filmen är ett modernt drama som utspelar 

sig i ett samtida London. Moderna draman och thrillers tenderar nämligen att använda sociala typer 

som åskådaren  kan relatera  till,  där  den typiska  engelsmannen är  en  av dessa  typer.53 Andrew 

51 Higson, sida 81
52 Higson, sida 82
53 Higson, sida 34
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Higson  menar att  Match Point inte bara presenterar denna stereotyp, utan även en variation av 

nationaliteter, etniciteter och klasser, vilket visats diskussionen ovan. 54 

I  To Rome With Love blir det extra tydligt hur den västerländska mentaliteten från 

New York möter medelhavsmenatliteten från Rom när Hayleys och Michelangelos föräldrar ska 

mötas för första gången. De amerikanska föräldrarna är stela och nervösa, däremot öppna för nya 

möjligheter  att  tjäna  pengar.  De  italienska  paret  Giancarlo  (tenoren  Fabio  Armiliato)  och 

Mariangela bjuder på vin och neapelsk mat. Jerry hör en dag hur Giancarlo sjunger opera i duschen, 

nappar direkt på detta och menar att han har kontakter som kan få Giancarlo att uppträda. Giancarlo 

tycker idén är kul, men vill inte satsa på det, då han som småföretagare arbetar hårt och inte har tid. 

Mariangela, som dessutom inte förstår engelska, blir arg och förolämpad för att Jerry tror sig veta 

bättre än hon. Sonen Michelangelo reagerar likadant som sin mamma, samtidigt som Haley och 

Phyllis sitter och försöker lugna Allen istället för att stötta honom.

Jag argumenterar  för  att  denna kontrast  mellan nationaliteterna  minskar  ju  närmre 

miljöerna  kommer  USA.  I  Match  Point får  vi  exempelvis  endast  en  gång  en  antydan  om att 

protagonisten varken är engelsman eller amerikan, utan irländare. Detta framkommer när Chris för 

första gången möter Nola Rice hos Toms föräldrar. De spelar bordtennis när Chris säger: ”So tell 

me, what does an beatiful young american doing mingling among the english upper class?” Hon 

svarar: ”Did anyone tell you you play a very aggressive game?”. Nola visar sig vara Toms fästmö. 

Om henne säger Tom: ”It's dangerous with actors, especially the american ones.” Han säger sedan 

till Chris: ”So would you Irishman like to have some Scotch?” Här får vi den enda indikeringen att 

Chris inte är engelsman och att Nola är amerikan.

Det var medvetet tänkt att Chris i Match Point skulle vara en tennislärare som genom 

charm och list tar sig in i societeten och en mer guldkantad tillvaro, med ”en svärfar som kommer 

att  se  till  att  de  ekonomiskt  sett  kommer att  kunna  leva  ett  bekymmerlöst  liv.”55 Match Point 

beskriver  för  övrigt  London  väldigt  litterärt,  med  inspiration  av  Graham  Greene  och  Patricia 

Highsmith.  När  Chris  beslutar  sig  för  att  göra  något  åt  sin  knepiga  affär,  stjäl  han  Alecs  ena 

jägarvapen och gömmer den i  sin  tennisväska.  Här  kombineras  två  typiskt  brittiska  aktiviteter, 

tennis och jagande, för att döda en amerikansk skådespelerska som är gravid med ett transatlantiskt 

barn. 

54 Higson, sida 35
55 Allen, Woody, och Stig Björkman, sida 362
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Vid sidan av tennisspelande, whiskeydrickande och operasjungande är en annan nationell fördom 

som borde infogas under denna rubrik papparazzin i To Rome With Love. Papparazzifotografer finns 

det  överallt  där  stjärnor  befinner  sig,  dock  härstammar  själva  begreppet  ur  det  italienska. 

Paparazzifotografer förknippas även specifikt med La Dolce Vita (Fellini 1960), som handlar om en 

amerikansk filmstjärna som besöker Rom. Här blir nämligen Roberto Benigni, som spelar rollen 

som genomsnittsitalienaren Leopoldo, attackerad av press och fotografer utan någon anledning. Här 

får vi  se hur Leopoldo sätts i  morgon-tv och andra program, vilket  kan ge en underton av hur 

meningslös italiensk tv-kultur är. 

Passion och förförelse
I samtliga filmer som tas upp i denna diskussion förförs protagonisten av en invånare av staden eller 

tvärtom. Kontrasten mellan de som förför och de som blir förförda framkommer dock tydligast i de 

filmer som handlar om turister, det vill säga  Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris  och To 

Rome  With  Love.  De  inledande  kapitlet  om  transatlantiska  kärleksaffärer  handlade  om  själva 

förhållandet mellan förföraren och offret, men inte om hur förföraren och offret blir påverkade av 

förhållandet. De tydligaste karaktärsdragen av en förförare har enligt min mening karaktären Juan 

Antonio (Javier Bardem) i Vicky Cristina Barcelona. Han är en invånare i Barcelona, som den första 

scenen där han har en dialog med kvinnorna lyckas få både Cristina och Vicky att följa med honom 

på utflykt till ön Oviedo. Juan Antonio är konstnär och känner till fina ställen som han visar de två 

kvinnorna. Han är en mycket passionerad man och förför Cristina, men får även Vicky att mjukna 

upp. Juan är tydligen en människokännare, han lägger märke till att Vicky blir nervös när hon talar 

med sin fästman. Vicky förförs av Juan, de dricker mycket vin och sedan ligger de med varandra. 

Cristina inleder ett förhållande med Juan och inspireras till att fotografera och att skriva poesi. Hon 

blir  även sexuellt  mer experimentell  när Juans ex-fru Magdalena (Penelope Cruz) kommer in i 

handlingen. I en scen arbetar Cristina i mörkrummet med sina fotografier när Magdalena dyker upp 

bakifrån och förför henne. Detta berättar Cristina för Vicky och Doug, som är på besök från New 

York. 

  Doug  ifrågasätter  direkt  hennes  sexualitet  och  frågar  om  hon  menar  att  hon  är 

bisexuell. Cristina svarar med att hon inte är det. Det kändes naturligt för henne och hon vill inte 

sätta några stämplar på saker och ting. Tillsammans med Juan uppstår ett triangelförhållande, vilket 

passar  in  i  mina  argument  under  rubriken  transatlantiska  kärleksaffärer.  Som  Columbani  har 
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formulerat det:  ”Like a couple of Henry James heroines transported to modern times,..., Its sun-

soaked depiction of open, happy sensuality is reminiscent of A Midsummer Nights Sex Dream: for 

the first time in Allens work we see a successful ménage à trois.”56 Tematiken med en nybliven ung 

kvinna som reser bort återkommer i Allens senaste film  To Rome With Love, där Monika (Ellen 

Page)  precis som Cristina gjort  slut  med sin kille  och åker  iväg för  att  kurera  sig.  Monika  är 

amerikansk och vännina till Jacks flickvän. När Monika träffar Jack vänder alla handlingar till det 

värre.  Hon  får  Jack  att  bryta  mot  regler  och  efter  en  nattvandring  på  en  antik  ruin  efter 

stängningsdags inleder de en passionerad affär bakom ryggen på Jacks flickvän.

Vicky, som är en person som håller sig till reglerna, har gjort ett undantag med att 

ligga med förföraren Juan Antonio. När hennes fästman däremot är närvarande är hon disträ, nervös 

och ångestfull. Däremot har de mycket passionerat samlag, vilket Doug kommenterar med att det är 

nog Barcelonaluften som gör det. Hon brukar tydligen inte vara lika passionerad i sängen. De gifter 

sig borgerligt, men stämningen är stel. De reser på smekmånad till Sevilla, vilket gör Vicky mer 

nervös och stel än innan. De går på en dubbeldejt med ett annat amerikanskt par. De talar om jobb, 

framtidsplaner och renovering. Under middagen är Vicky tydligt disträ och kan inte koncentrera sig. 

Judy, som är kvinnan de två vännerna bor hos, vill att Vicky ska tala sanning för Doug och säga att 

hon egentligen är kär i Juan, men Vicky märker att Judy bara använder henne för att Judy ska kunna 

omredigera sin egen historia. Ändå organiserar Judy en fest så att Juan och Vicky kan ses. De träffas 

och Vicky svarar att hon är lycklig när Juan frågar hur hon mår. Juan tror henne dock inte. Även 

Cristina börjar ifrågasätta sin situation. Om detta har med Doug att göra, då han nyligen rest till 

Barcelona från New York och  påminner henne om hennes egentliga livsstil i New York, är osäkert. 

Cristina  beslutar  att  resa  bort  till  Frankrike  för  att  rensa  tankarna  och  åker  ifrån  Juan  och 

Magdalena, som återgår till det självdestruktiva förhållande de haft tidigare. Filmen slutar med att 

Vicky, Cristina och Doug åker hem till USA. Doug vet inget om det som Vicky gått igenom de 

senaste månaderna, Cristina är fortfarande den sökande själen hon var innan resan och Vicky återgår 

till sin stela personlighet. Hon gifter sig sedan med Doug.

56  Colombani, Florence, och Trista Selous, sida 90
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Sammanfattning och slutsatser
Woody Allen har skildrat London, Barcelona, Paris och Rom genom att kartlägga städernas geografi 

genom filmerna, och valt specifika delar av staden för att återspegla sin egna topofili  till  dessa 

städer.  Allen  har  valt  att  ta  med  ikoniska  byggnader,  som  exempelvis  Eiffeltornet  i  Paris, 

Peterskyrkan i Vatikanstaten, Colloseumet i Rom och Tower Bridge i London, och får detta att se ut 

som en klichéartad bild av de europeiska städerna. Detta kompenseras dock med filmernas handling 

och Allens oundvikliga topofili, som får städerna att kännas mer personliga och intima än vad de 

egentligen är.  De europeiska städer Woody Allen hittills valt att filma i är nämligen internationella 

metropoler. 

Intressant  nog  har  den  amerikanska  turisten  i  Allens  Europafilmer  liknande 

förhållande till Europa som den  amerikanska turisten i efterkrigsfilmerna på 1950-talet. Båda ser 

Europa som en möjlighet att hitta ett nytt jag, låter sig förföras av stadens invånare, och ser Europa 

som en ursäkt för att få tillåtelse att vara otrogna mot hemlandet plikter och traditioner. Genom 

närläsning av Woody Allen Europafilmer har jag dock konstaterat att han försöker få sina turist-

karaktärer, som Gil, Vicky, Cristina och Monica, att bli upptäcktsresande resenärer. Trots att han 

genom sina filmer vill att människor ska upptäcka staden på egen hand och se nya saker, använder 

han  sig  av  gamla  stereotyper,  som  rika  engelsmän,  temperamentsfulla  spanjorer,  högljudda 

italienare och kreativa fransmän. Det samma gäller för klichéerna, som exempelvis rika föräldrar 

som inte vill att deras barn ska gifta sig med arbetslösa, eller spanska förförare som får varje kvinna 

på fall. Om han valt att använda dessa stereotyper och klichéer som en funktion att skapa komedi, 

återstår  ändå  faktumet  att  han  arbetat  med  stereotyper  och  att  inte  alla  engelsmän,  fransmän, 

spanjorer och italienare är på det viset som Woody Allen får dem att se ut. 

Woody Allen  är  utan  tvekan en  kosmopolit.  Ändå borde  inte  åskådaren  ta  Allens 

skildring av europeiska städer på allvar. Han romantiserar sina filmer och de städer han filmat i. 

Allen visar enbart lämpliga plaster, folk med modesmak, tomma utrymmen utan folkmassor, och 

har helt uteslutit turismens nackdelar och stadens mindre smickrande delar. Allen vet själv att han 

inte är expert på orterna han spelat in i, med tanke på att London, Barcelona, Paris och Rom skiljer 

sig radikalt från varandra.  Denna självironi blir en del av humorn i filmen, vilket i  sin tur ger 

Allens ansträngning att  få till  en lyckad stadsfilm en viss charm. Att hans filmer utspelar sig i 

turiststäder med miljontals besökare varje år, och att han endast har ett fåtal turister på platserna han 

spelar in, visar på att han strävar efter en tid, då endast ett fåtal personer hade upptäckt fascinationer 
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med dessa exotiska städer. Samtidigt  är Woody Allen ständigt aktuell,  då den ständigt växande 

urbaniseringen kommer få fler filmskapare att arbeta i städer.

Med tanke på att hans senaste film To Rome With Love avslutas i en ”borta bra men 

hemma bäst”-anda, må det hända att han kommer att återvända till  New York nästa år. Då kan 

Woody Allen förnya det sätt han skildrar sin hemstad på och ur erfarenhet av sina projekt i Europa 

fått nya idéer till mer autentiska, realistiska historier. Troligen kommer detta inte hända, då han trots 

allt tenderar att romantisera sina filmer. Hans romantisering innebär då inte vilken stad han väljer, 

utan snarare hur han presenterar staden han valt och vilken slags historia han väljer att skildra i 

denna stad. I slutändan är Woody Allen en kosmopolit som kan arbeta i vilken stad som helst, 

världen  över.  Om  han  återigen  kommer  använda  sig  av  övertydliga  stereotyper,  intellektuella 

karaktärer och återkommande ikonografier återstår att se. 

Var kommer Woody Allen spela in härnäst? Vid premiären av  To Rome With Love 

gjorde SVT en exklusiv intervju med Woody Allen, den 29 juni 2012. Där sade han att han har 

intresse  av  att  spela  in  i  Stockholm,  då  ”Stockholm  has  a  different  sensibility  than  Rome”. 

Reportern Leif Näslund har kontaktat Jonas Feinberg, chef för Filmregion Stockholm Mälardalen 

som bekräftar att de jobbar med frågan och står i god dialog med Woody Allens produktionsteam. 

Inspelningen skulle isåfall inledas sommaren 2013. Då denna artikel uppdaterats den 4 september 

2012 verkar ryktet ha bekräftats.57

Maaret  Koskinen,  filmvetare  och  skribent  på  DN,  skrev  den  23  november  2012 

artikeln ”Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning” om hur de senaste årens filmer i Sverige 

gett Stockholm en känslomässig laddning. Hon menar att platsletaren anställd av Lasse Hallström 

för filmen  Hypnotisören har gjort ett bra jobb, då denne person enligt Koskinen fått med ”varje 

aspekt av vad som gör städer på film så fascinerande: staden som ikon, som föremål för cine-turism 

och även,..,cine-tectur”.58 Koskinen nämner Woody Allen, då han förknippats med sina filmer på 

Manhattan, dock har hon bortsett från hans senaste stadsfilmer i Europa. Vad som dock sticker ut ur 

denna artikel är att Koskinen hänvisar till de böcker som använts i denna diskussion, vilket tyder på 

att det finns ett begränsat antal filmvetenskapliga böcker om detta ämne. Film-stad-förhållandet är 

nämligen ett nytt forskningsfält och det finns mycket kvar att forska vidare på.

57 www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-i-sverige  , senast verifierad den 14e januari 2013
58 Koskinen, Maaret, Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning  i Dagens Nyheter, den 26 november 2012

33 (35)

http://www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-i-sverige


Källförteckning
Litteratur:

Allen, Woody, och Stig Björkman. Woody Om Allen: Med Egna Ord. Stockholm: Alfabeta, 2006. 

Colombani, Florence, och Trista Selous. Woody Allen. Paris: Cahiers Du Cinéma, 2010. 

Culler, Jonathan. Framing the Sign: Criticism and Its Instituitions. Norman (Okla.): University of 
Oklahoma, 1988. 

Higson, Andrew. Film England: Culturally English Filmmaking since the 1990s. London: I.B. 
Tauris, 2011. 

Shandley,  Robert  R. Runaway  Romances:  Hollywood's  Postwar  Tour  of  Europe.  Philadelphia: 
Temple UP, 2009.

Artiklar och uppsatser: 

Brunsdon, Charlotte. “Towards a History of Empty Spaces”, red. Koeck, Richard, och Les 
Roberts. The City and the Moving Image: Urban Projections. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2010, s. 91-103. 

Castro, Teresa. “ Mapping the City through Film: From 'Topophilia' to Urban Mapscapes”, red. 
Koeck, Richard, och Les Roberts. The City and the Moving Image: Urban Projections. Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, s. 144-155.

Koeck, Richard, “Cine-montage: The Spatial Editing of Cities”, red. Koeck, Richard, och Les 
Roberts. The City and the Moving Image: Urban Projections. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2010, s. 208-221.

Koskinen, Maaret,”Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning” i Dagens Nyheter, 2012, 26/11

Nätresurser:

Näslund, Leif och Relin, Gunnar. ”Woody Allen planerar att filma i Sverige”, uppdaterad 2012-09-

04, senast verifierad 2013-01-14, http://www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-

i-sverige, 

Filmer:

Match Point, Dreamworks, Storbritannien/Luxembourg, 2005. producent Letty Aronson m.fl., 

manus och regi Woody Allen, foto Remi Adafarasin, klipp Alisa Lepselter, skådespelare Jonathan 

34 (35)

http://www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-i-sverige
http://www.svt.se/nyheter/sverige/woody-allen-planerar-att-filma-i-sverige


Rhys Meyers (Chris Wilton), Scarlett Johansson (Nola Rice), Emily Mortimer (Chloe Hewett), 

Matthew Goode (Tom Hewett) m.fl.

Midnight in Paris, Gravier Productions m.fl., Spanien/USA, 2011. producent Letty Aronson m.fl., 
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