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Inledning 

Inom filmstudier finns det mängd olika områden som alla kan studeras på varierande sätt in i 

oändligheten. Ett av dessa områden är realism. Begreppet realism har alltid varit närvarande 

inom filmskapandet och ett realistiskt tillvägagångssätt kan spåras så långt tillbaka som vid 

filmens uppkomst. Realism har även haft en central roll i den klassiska filmteorin där bland 

annat teoretiker som André Bazin, Walter Benjamin och Siegfried Kracauer har varit 

bidragande faktorer. I en nutida kontext är realism fortfarande betydelsefull inom filmteori, 

dock har begreppet realism möjligtvis en ännu större roll inom det aktiva filmskapandet. Detta 

är sant för de tre filmer som denna studie fokuserar på, det vill säga Gummo, Julien-Donkey 

Boy och Trash Humpers.  

 Realism är, som så många andra områden att studera, mycket brett och enbart vid en 

definition av ordet kan svårigheter uppstå eftersom realism inte är absolut, utan relativ. En 

definition av begreppet realism kan därför skilja mellan individer, likaså finns otaliga sätt att 

använda uttrycket realism i förhållande till film och den filmiska processen. Realism har även 

ett kulturellt kontext samtidigt som den är historiskt relativ.  

 Realism har som sagt haft en stor betydelse i filmhistorien, även så långt tillbaka som vid 

filmens uppkomst. Ett exempel är den italienska neorealismen som utvecklades efter andra 

världskrigets slut, där filmskaparnas intentioner var att framställa en autentisk representation 

av verkligheten på film. Inom denna stil ingår viktiga filmer som Roberto Rossellinis Roma, 

città aperta (Rom - öppen stad, 1945) och Vittorio De Sicas Ladri di biciclette (Cykeltjuven, 

1948). I samband med att tekniken tillät filmskapare friheten att använda sig av behändiga 

bärbara filmkameror under det sena 1950- och tidigt 60-talet, kom ett nytt gäng med 

filmskapare som ville motsätta sig den, enligt dem själva, förgångna klassiska filmskapandet 

genom att introducerat en ny realistisk filmestetik, nämligen franska nya vågen. Filmer som 

ofta ses som milstolpar inom stilen är bland annat François Truffauts Les quatre cents coups 

(De 400 slagen, 1959) och Jean-Luc Godards À bout de souffle (Till sista andetaget, 1960). 

Parallellt med att franska nya vågen fick sitt genomslag framställdes även auteurteorin med 

direktiv av François Truffaut. Auteurteorin har sedan dess varit omdiskuterad och en mängd 

olika definitioner av vad begreppet egentligen ska betyda har framförts. En mer generell 

beskrivning av den första idén är att regissören ska vara central i filmskapandet, den ska skapa 

filmer på ett mer självständigt och personligt sätt, genom att bland annat motsätta sig de 

klassiska uppfattningar som existerar kring filmskapandet. Ytterligare en filmstil med sina 

rötter i realism men även politik är Cinema Novo, som växte fram i Brasilien och gjorde 
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framsteg i Sydamerika under 1960- och 70-talet, två betydelsefulla filmer inom stilen är 

Glauber Rochas Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) och Terra em Transe (1967). I en mer 

nutida kontext, i en tid med snabb digital utveckling, kan den realistiska filmestetiken 

återfinnas bland annat i Dogme 95 med filmer som Thomas Vinterbergs Festen (1998) och 

Lars von Triers Idioterne (Idioterna, 1998). Under 2000-talet har en ny slags 

övervakningsestetik utvecklats med stark anknytning till realism, filmer som anammar denna 

stil är bland annat svenska Ruben Östlunds filmer Gitarrmongot (2004) och Play (2011), även 

brittiska Andrea Arnolds film Red Road (2006) är värd att nämna. Trots att alla dessa 

filmestetiska områden skiljer sig ifrån varandra dels ämnesmässigt men även i sin estetik är 

realism centralt för alla. Detta tyder på hur omfattande begreppet realism är och vilken bred 

utformning det har. En aspekt av realism är idéen om att fånga något autentiskt i filmen, 

eftersom detta även är aktuellt inom auteurteorin kan regissörens roll i dessa filmestetiska 

områdena därför liknas med idéerna kring en auteur. 

 I denna inledande text har jag nu försökt förmedla hur omfattande och nyanserat ämnet 

realism i relation till film kan vara. För att anpassa ämnet till studiens format är det viktigt att 

ha en tydlig utgångspunkt. Studien kommer att fokusera på filmskaparen Harmony Korine 

och tre av hans filmer, Gummo, Julien Donkey-Boy och Trash Humpers. Korine har även 

regisserat filmen Mister Lonely (2007), denna film kommer dock inte att analyseras i studien. 

Mister Lonely skiljer sig ifrån de andra tre filmerna i flera olika aspekter, dels på en 

produktionsmässigt nivå, filmen har en större budget än de andra vilket påverkar den visuella 

aspekten men även hur själva produktionen ser ut. Filmen skiljer sig även handlingsmässigt 

ifrån de andra filmerna och är även unik på så sätt att den är den enda av dem som inte 

utspelas någonstans i USA. Eftersom det kommer att ske en del jämförelser i analysen mellan 

filmerna och med tanke på studien storlek samt de tydliga skillnaderna mellan Mister Lonely 

och de tre andra filmerna har den därför uteslutits ur studien. 

 Korine är en aktiv filmskapare inom den amerikanska independentfilmen, han skapar där 

på ett självständigt och personligt sätt filmer. Den amerikanska independentfilmen kan på 

många sätt liknas vid de tidigare nämnda filmestetiska områdena. Studien sker som en 

auteurstudie och studerar hur Korine framställer realism på olika sätt genom filmerna. Alla tre 

filmer har både likheter och skillnader med varandra, samtidigt som de har en slags distinkt 

känsla av regissören i sig. Korine har både skrivit och regisserat Gummo, Julien Donkey-Boy 

och Trash Humpers och är även aktuell med filmen Spring Breakers (2012) samt även med 

segmentet Lotus Community Workshop i filmen The Fourth Dimension (2012). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att med hjälp av idéer från bland annat John Orr, Geoff King och 

Robert Stam fokusera på hur Harmony Korine framställer realism i filmerna Gummo, Julien 

Donkey-Boy och Trash Humpers.  

 Det första sättet som realismens framställning ska analyseras på är genom användningen 

av visuella tekniker och därmed studera vilka specifika val som Korine har gjort för att filmen 

ska framstå som autentisk. Den andra utgångspunkten fokuserar på handlingen och den 

ämnesmässiga betydelsen i filmerna. Följaktligen kommer det analyseras om det finns 

specifika aspekter i filmernas handling, eller ämnen som de berör, som påverkar hur de 

förmedlar realism. Ett stort fokus kommer därför att ligga på den visuellt tekniska aspekten i 

filmerna och den ämnesmässiga.  

 Efter att dessa två utgångspunkter har argumenterats och analyserats i studien ska 

resultaten sammanställas. Detta för att försöka fastställa om det är Korines intention att 

förmedla en autentisk bild av verkligheten, eller i all fall en sorts verklighet eftersom detta 

kan skilja på ett individuellt plan. Trots att det inte går att fastslå med alla säkerhet vad en 

filmskapare har för intention när den skapar en film, borde det sammanlagda resultatet ifrån 

de två utgångspunkterna ge en inblick av Korines intentioner. 

 

Metod/Teori 

Genom att applicera idéer om realism från John Orr, Geoff King, Robert Stam samt bland 

annat Matthew Solomon gällande idén kring en auteur bildas en stabil grund som analysen 

sedan kan förankras i. Dessa idéer kan appliceras på grund av att de två viktigaste aspekterna 

av realism i förhållande till studien, som frågeställningen har fokuserat på, handlar om 

realismens framställning genom tekniska val samt den ämnes- och handlingsmässiga 

betydelsen. Eftersom studien fokuserar på dessa tre filmer av Harmony Korine, där det finns 

en utgångspunkt som har ett fokus på valen han har gjort i den filmskapande processen för att 

framställa realism, ska därför bland annat den omdiskuterade personliga eller självbiografiska 

aspekten hos en auteur som Solomon diskuterar, att appliceras på Korine i analyserna. Robert 

Stam beskriver begreppet realism ur ett övergripande perspektiv. Där går han igenom flera 

olika aspekter av realism, allt ifrån filmskaparens perspektiv, åskådarens subjektiva reaktioner 

och även hur realism har en kulturell och historisk kontext. Trots att Stam nämner långt ifrån 

alla sätt som realism kan framställas och analyseras på, så bidrar idéerna med en bredare syn 
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på realism och olika tillvägagångssätt som används för att diskutera flera aspekter av ämnet i 

analyserna.  

 Eftersom Korine arbetar inom den amerikanska independentfilmen är det även viktigt att 

applicera idéer som har en utgångspunkt ur antingen ett auteur- eller 

konstfilms/lågbudgetfilms perspektiv. Idén om en filmskapare som en auteur har haft en stor 

betydelse inom den europeiska konstfilmen, likaså har aspirationen för att skapa autentiska 

filmer. Jämförelser kan även göras mellan den amerikanska independentfilmen och den 

europeiska konstfilmen, eftersom det finns många distributions- och produktionsmässiga 

likheter. Geoff King har en utgångspunkt i den amerikanska independentfilmen, där diskuterar 

han dels realism och dess utförande i förhållande till berättarteknik men även tekniska val 

som filmskaparen gör för att framställa en känsla av realism. John Orr presenterar fyra olika 

visuellt tekniska tillvägagångssätt för framställningen av realism inom den europeiska 

konstfilmen, som tillsammans med King utgör en central utgångspunkt i analyserna. Orrs 

idéer är viktiga dels för att de presenterar flera olika tematiska och visuella perspektiv som 

alla förmedlar realism, men även för att de går att applicerar i en mer nutida kontext av 

filmskapande. Det läggs stor vikt på Orr och King eftersom de har liknande utgångspunkter 

till syftet med studien, de fokuserar båda på handlingsmässiga, men även tekniska aspekter av 

filmskapandet i relation till realism. 

 Analyserna förankras därmed i dessa teoretiska perspektiv av Robert Stam, Geoff King 

och John Orr, på grund av att de har liknande utgångspunkter som studiens syfte och är därför 

högst användbara. Böcker som övervägdes i samband med teoriforskningen men som 

slutligen förbisågs var bland annat Understanding Realism av Richard Armstrong, The 

Material Image: Art and the Real in Film av Brigitte Peucker och Realism and Popular 

Cinema av Julia Hallam och Margaret Marshment.  

 

Auteurteori 

Begreppet auteur och grunden till auteurteorin kan hittas i François Truffauts manifest ”Une 

Certaine Tendance du Cinéma Français” som publicerades i Januarinumret av Cahiers du 

Cinéma år 1954. I texten angriper och kritiserar Truffaut den dåvarande konstruktionen av 

den franska filmindustrin och tog således avstånd ifrån vad som ansågs vara den klassiska 

franska filmen. Härmed ville Truffaut uppmana till en ny visuell inriktning inom 

filmindustrin, där mer personliga filmskapare skulle framträda och bli uppskattade. Här ingick 

även uppmuntran att allt eftersom filmskaparna skapade mer personliga filmer, skulle de även 
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göra anspråk på att producera filmer på en mindre budget, som på så sätt skulle tillåta mer 

kreativ kontroll för regissören. Likaså läggs vikt på att regissören ska skriva sina egna manus 

för att inte vara beroende av någon annans vision eller yttrande. Allt detta ansågs som ett steg 

i utvecklingen till att filmskapandet ska ses som en konstform och därmed anses lika viktig 

som till exempel bildkonsten. Dock var detta inte första steget, redan år 1948 publicerade 

Alexandre Astruc artikeln ”The Birth of the Avant Garde: Le Caméra Stylo”. Efter Truffauts 

text har det skrivit otaligt många texter om ämnet, allt ifrån ytterligare utvecklingar av teorin, 

motargument till den, djupgående analyser och liknande, även diskussioner och huruvida 

begreppet auteur ens har en plats i den nutida filmen eller om det tillhör det förflutna har 

diskuterats
1
. I Notes on the Auteur Theory från 1962 skriver Andrew Sarris hur auteurteorin 

lägger större vikt på en regissörs samlade verk än de enskilda när en auteur ska utses. Ett 

tillvägagångssätt är att återfinna liknelser i en regissörs olika verk, vare sig de är visuella drag 

i det tekniska avseendet, ämnesval eller något mer diffust som en känsla filmerna förmedlar
2
. 

 Matthew Solomon argumenterar både för och nackdelar med idén om det går att återfinna 

självbiografiska element i en auteurs filmer i texten ”Reframing a Biographical Legend: style, 

european filmmakers, and the sideshow cinema of Tod Browning”, här i förhållande till 

regissören Tod Browning. Argument har gjorts som påstår att Tod Brownings tidigare 

erfarenhet med att bland annat jobba på en så kallad sideshow, en slags medföljande 

sidoattraktion till en större cirkus, nöjesfält eller marknad, har påverkat ett flertal av hans 

filmer, som behandlar liknande situationer, och att de filmer därför speglar hans egna liv. 

Solomon menar att det är en faktor som inte går att undvika, men han syftar även på att 

filmerna har lika mycket gemensamt med Brownings samtida regissörer, speciellt de inom 

den europeiska filmskapandet. Solomon anser därför att ett verk av en auteur dels kan ha en 

självbiografisk antydan, samtidigt som likheter kan uppstå mellan samtida regissörer, men att 

det även finns en historisk kontext som är viktig
3
. 

 Ett sätt att se på auteurteorin i en nutida kontext kan vara som ett slags tillvägagångssätt 

för att lättare ha möjlighet att göra en övergripande granskning av en regissörs sammanlagda 

eller utvalda verk, och därigenom försöka hitta en samhörighet i filmerna som kan spåras 

tillbaka till regissören. Att ha någon aspekt av auteurteorin i åtanke i kombination med en 

eller flera andra aspekt av filmskapandet, i detta fallet realism, kan utgöra grunden i en analys. 

                                                 
1
 Barry Keith Grant, Auteurs and Authorship, Oxford: Blackwell Publishing 2008, s. 1-5 

2
 Andrew Sarris ”Notes on the Auteur Theory in 1962”, i Barry Keith Grants (red.) Auteurs and Authorshp, 

Oxford: 2008, s. 35-45 
3
 Matthew Solomon, ”Reframing a Biographical Legend: style, european filmmakers, and the sideshow cinema 

of Tod Browning”, i David A. Gerstners & Janet Staigers (red.) Authorship and Film, New York: Routledge 

2003, s. 236-245 
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Både Geoff Kings och John Orrs idéer kring realism är till viss del grundad i auteurteorin. De 

har båda en utgångspunkt med ett fokus på regissörens roll och vilka medvetna val den gör 

när de argumenterar realismens framställning i film.  

 

Robert Stam 

I texten ”Magic and Realism in the Cinema” skriver Robert Stam om hur brett idén om 

realism i film sträcker sig, och närmer bland annat några olika definitioner som finns på 

begreppet. Stam skriver hur frågan om realism alltid har varit närvarande under filmens 

existens vare sig det gäller att filmskapare har använt det som ett ideal eller som något som 

ska motsättas. Stam menar att inom skalan för vad som definieras som filmisk realism finns 

det tendenser för flera olika teorier eftersom ämnet är så brett. Den mest konventionella 

definitionen av vad realism betyder i det filmiska sammanhanget är en strävan efter att ge 

verket en sanningsprägel, att man med ett fiktivt verk kan spegla den verklighet vi lever i. 

Denna teori om definition av realism länkas ofta till bland annat André Bazin och Siegfried 

Kracauer, där filmens förmodade objektiva natur diskuteras, eftersom film tekniskt har en 

nära relation till verkliga dokumentära filmiska föremål. Det finns de som lägger vikten på att 

göra en brytning mot de tidigare aspirationer som fanns för att skapa en representation som 

förhållandevis skulle vara en mer sanningsenlig än den föregående. Det kan dels vara visuellt 

såsom när franska nya vågen gjorde angrepp på vad de ansåg vara den konstlade idén om vad 

som räknades till kvalité. Brytningen kan även vara mer social som i fallet med den italienska 

neorealismen där de ville visa det riktiga Italien till följd av andra världskriget, eller både och 

som i den brasilianska cinema novo som dels transformerade filmen genom att beröra sociala 

ämnen och genom att förändra de visuella dragen. Stam skriver också hur ett annat synsätt ser 

realism som något konventionellt, där realism mäts i förhållande till hur framgångsrikt filmen 

kan förmedla en så kulturellt bred berättelse som möjligt utan att mista sin trovärdighet och 

med konsekventa karaktärer. Trovärdigheten i verket skapas och mäts alltså efter den 

allmänna uppfattningen i samhället. Stam förklarar hur teorier vars utgångspunk i definitionen 

av filmisk realism är psykologisk, istället lägger större vikt på åskådarens uppfattning, realism 

grundad i subjektiva reaktioner hos åskådaren, inte baserad på en identisk rekreation av 

verkligheten utan på åskådarens förtroende. En mer formalistisk definition skulle se filmisk 

realism som vilken annan fiktiv konstruktion som helst, och menar att den är inget annat än en 

sammansättning av visuella tekniker, en sammankomst som vid ett specifikt tillfälle lyckats 

framställa en känsla av autenticitet. Stam nämner även filosofen Gilles Deleuze vars 
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definition av realism inte har med en fysisk rekonstruktion av verkligheten att göra, utan det 

betydelsefulla blir istället framställningen av en fysisk känsla av tidens flöde och ett liv som 

levs. Något som Stam anser vara viktigt att komma ihåg i diskussionen är både att realism är 

kulturellt relativ, att beroende på bakgrund och kultur uppfattas realism på olika sätt, men 

även att realism har ett historiskt element där saker och ting uppfattas annorlunda beroende på 

sin historiska kontext
4
.  

 Stam argumenterar här för en bred syn på realismens framställning i film, där många 

olika faktorer är viktiga. Eftersom Kings och Orrs idéer har en mer likartad utgångspunkt, 

med specifika exempel på tekniska och ämnesmässiga val som filmskaparen gör för att 

framställa realism, och för att de är centrala i analyserna, kommer dessa idéer som Stam 

framställt att appliceras för att skapa en bredare syn på realismens framställning i filmerna. 

Det är viktigt att vara medveten om att realism som sagt är relativ och att beroende på 

utgångspunkt och vilka idéer som appliceras vid en analys kan detta leda till olika resultat.  

 

Geoff King 

Var det gäller olika berättarformer inom den amerikanska independentfilmen i relation till 

realism, skriver Geoff King i texten ”The Moments Between: Decentered, Downplayed or 

Fragmented narrative” i boken American Independent Cinema, om hur en distansering ifrån 

det klassiska Hollywood-berättandet är något som ofta inträffar. Han beskriver hur det finns 

flera olika berättarformer som skiljer sig en del ifrån Hollywoods, dels så kan det innebära att 

berättandet inte alltid sker på ett kontinuerlig sätt utan kan på så vis framstå som mer 

fragmenterat, med en handlingen som är uppdelade i olika sektioner men som har blivit 

sammansatt till en hel berättelse. Ett sådant berättande ska därmed på ett mer realistiskt sätt 

skildra verkligheten. Det på grund av att människors liv sällan har en tydlig början, mitten och 

slut. Det finns inga tydliga dramatiska milstolpar som hela tiden för livet framåt, som 

samtidigt bygger upp till något stort som till slut ska inträffa, vilket det klassiska Hollywood-

berättande kan får det att verka som. King menar istället att livet mestadels är en pågående 

resa som ser olika ut för oss alla, där saker och ting inträffar som har olika stor betydelse, men 

att det inte finns någon tydlig mall som kan appliceras generellt på allas liv
5
.  

 Eftersom Kings idéer har ett fokus på realism och hur realismen ska förmedlas genom 

berättandets uppbyggnad, kommer de i analysen att användas i samband med att filmernas 

berättarteknik diskuteras och analyseras. 

                                                 
4
 Robert Stam, Literature through Film, Oxford: Blackwell Publishing 2005, s. 10-11 

5
 Geoff King, American Independent Cinema, Bloomington: Indiana University Press 2005, s. 63-68 
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I texten ”An impression of Authenticity” ur samma bok skriver Geoff King istället om de 

visuella aspekterna av den amerikanska independentfilmen i samband med realism. En 

tradition som finns från och med 1950-talet fram tills idag inom den amerikanska 

independentfilmen är strävan efter autenticitet eller realism i den film som skapas, något som 

sällan associeras med den film som produceras i Hollywood. King menar att det finns otaligt 

många tillvägagångssätt för att framställa sanningsenlig och verklighetstrogen film. Det kan i 

vissa fall betyda att man gör något så litet som att undvika att ge sin film den klassiska 

polerade känslan som många filmer med en större budget har, som i sin tur bidrar till att 

filmen framstår som overklig eller oäkta. King fortsätter sedan med att förklara olika viktiga 

aspekter som finns inom filmskapandet för att framställa autenticitet och realism. En kreativ 

aspekt inom filmskapandet som åskådaren ofta relaterar till realsim är det dokumentära 

filmskapandet. Olika tekniker som används inom dokumentärfilmen appliceras därför på 

filmskapandet för att framställa en känsla av realism. Det kan innebära att man använder sig 

av en handhållen kamera och likaså en inte så noggrann inramning av scenen vid filmning. 

Även handlingar såsom plötsliga inzoomningar och begränsad synlighet i en viss scen kan 

hjälpa till att framställa en känsla av att filmskaparen har fångat verkliga händelser på film. 

Detta eftersom dokumentära inspelningar eller nyhetsfilm ofta kan innefattar oplanerade 

händelser som inte ger tillfälle för en mer genomtänkt uppsättning av filmningen.  

 En annan viktig aspekt för att skapa en känsla av realism i filmen är att försöka framställa 

en uppfattning om att något verkligen händer och att händelsen inte är fabricerad. Även här 

finns det olika tillvägagångssätt och King nämner bland annat hur filmskaparen kan välja att 

använda sig av verkliga personer eller platser i filmen för att framställa känslan av det. Detta 

är bland annat något som man har gjort sedan 1950- och 60-talet, allt eftersom handhållna 

kameror gjorde det tekniskt möjligt och med inspiration bland annat ifrån den italienska 

neorealismen. 

 King fortsätter sedan att skriva om realism i förhållande till skådespelarens prestation, 

men även hur inspelningsprocessen kan ha påverkan på slutresultatet för skådespelarinsatsen. 

Detta i förhållande till mer nutida filmer, där den något billigare videoinspelningen kan ge 

utrymme för ett tillvägagångssätt som inte nödvändigtvis behöver fokusera lika mycket på 

den ekonomiska faktorn i filmskapandet. Han nämner dels betydelsen av att regissören tillåter 

skådespelarna att agera med en viss improvisation inom en bestämd scen. Detta kan ge 

skådespelaren ytterligare utrymme för att prestera på ett mer autentiskt sätt, kameran kan även 

fånga ett framträdande som kanske inte annars hade filmats. 
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Andra tekniska aspekter för filmer inom den amerikanska independentfilmen som King 

nämner, vad det gäller framställande av realism, är bland annat filmer som kombinerar 

användandet av 16mm eller 35mm och digital videoinspelning för att ytterligare framställa en 

dokumentär känsla. Likaså kan en berättarröst användas, även det återfinns i dokumentärfilm, 

för att uttrycka autenticitet. King påstår även att vissa independentfilmer har tagit inspiration 

ifrån cinéma vértié, specifikt vad det gäller det tekniska utförandet av filmberättandet, där det 

både kan framställas en känsla av att åskådaren observerar handlingen som utspelar sig på 

filmen, men också att den kan vara delaktig
6
.  

 Kings idéer kommer dels att användas i analysen på grund av att de har ett fokus på den 

amerikanska independentfilmen, som Gummo, Julien Donkey-Boy och Trash Humpers hör 

till. Även viktigt är hur Kings argument berör realism ur den tekniska aspekten av 

filmskapandet, vilket är en viktig del av studien eftersom de visuella teknikerna ska 

analyseras i relation till realism. 

 

John Orr 

John Orr skriver i den inledande delen av texten ”New Directions in European Cinema” lite 

om bakgrunden till den nutida hypermoderna europeiska filmen, som han kallar den, innan 

han går djupare in och beskriver fyra olika visuella grupper, som han har valt att placera den 

nutida filmen i. De grupperna är neo-Bazinian realism, traductive realism, hyperrealism och 

hypermodern avant-garde. Orr förklarar hur filmen dels har tagit inspiration ifrån de 

modernistiska strömningarna från 1960-talet, mer specifikt franska nya vågen. Likaså kan 

tydliga spår i den nutida filmen sammanlänkas med de teorier som framställdes av André 

Bazin på 1940-talet. Orr menar även att dessa fyra kategorier inte är absoluta, utan att de löper 

ihop med varandra till olika stor grad, men att de alla har lika stor betydelse i den nutida 

europeiska filmen
7
. 

 Eftersom Orrs idéer dels har en utgångspunkt i auteurteorin där filmskaparen och dennes 

val är central i alla fyra kategorierna, Orrs utgångspunkt är även att realismen som framställs 

är grundad i valen som filmskaparen gör. Även genomgående för alla kategorierna är en 

tydlig beskrivning av hur realism ska framställas bland annat genom tekniska och 

ämnesmässiga val. Eftersom dessa idéer är grundade i den europeiska konstfilmen, kan de 

därför appliceras på dessa tre amerikanska independentfilmer, på grund av att de samverkar 
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inom liknande produktionsmässiga förhållanden. Neo-Bazinian realism, traductive realism, 

hyperrealism och hypermodern avant-garde kommer till olika grad att diskuteras i respektive 

analys. Orrs idéer är tillsammans med Kings centrala i analyserna av Gummo, Julien Donkey-

Boy och Trash Humpers.  

 

Neo-Bazinian realism 

Denna form har utvecklats ifrån André Bazins teorier och idéer, han såg på film som ett 

fönster som öppnats mot världen, där man kan utforska samhället ur olika sociala aspekter, 

både genom dokumentärfilm och spelfilm. Bazin menade att med hjälp av hans teorier skulle 

utforskningarna av film avslöja en värld som speglar den verklighet vi lever i, där livet av 

människor av flera olika sociala samhällsklasser skulle återspeglas, vilket tidigare inte hade 

gjorts, eftersom det ofta är specifika delar av samhället som framställs. Några aspekter av 

hans idéer som fortfarande är högst aktuella är bland annat användandet av låg- till medium-

budget film, film som spelas in på plats, det vill säga i en verklig existerande miljö, ofta med 

relativt okända skådespelare. Det är även viktigt med ett fokus på sociala aspekter där bland 

annat viss lidande kan återspeglas i verket såsom utanförskap, fattigdom och våld, allt detta 

framställs i en tid där överkonsumtion står högt i samhället och ekonomisk välfärd finns för 

många, samtidigt som de filmen speglar inte får ta del av detta. Dessa verk innefattar ofta en 

ensambel med karaktärer och är därför inte så beroende av enbart en huvudkaraktär, här 

uppmuntras även improvisation i filmskapandet och ett steg tas för att inte vara beroende av 

någon tidigare omtalad skådespelare/skådespelerska för att driva filmen. Den här formen av 

filmskapande avstår ofta från en berättande form som framstår som reflexiv eller 

självmedveten utan uppmanar istället att berättelsen ska framstå som mer osynlig.  

 Filmskaparna involverar gärna och mixar det komiska och det seriösa, det sorgsna och 

det glada, och handlingarna berör de sociala grupper som ofta har få resurser, de som är 

bristfälliga, känsliga, förlorade men som aldrig ger upp och är trotsiga. De kunniga 

filmskaparna har en känsla för att involvera alla dessa aspekter genom att bland annat spela in 

filmen på plats, på en liten budget samtidigt som den kan framställa en känsla av miljö och 

atmosfär, men även framställa en påtaglig känsla av plats i berättelsens handling.  

 Filmskaparna har en tendens att på diverse sätt göra olika sociala och moraliska 

bedömningar och sedan placera dem i framkanten så de blir tydliga för åskådaren och skapar 

därför en mer humanistisk öppenhet i filmerna. Beroende på hur scenen framställs så 

uppmanar filmskaparen åskådaren att göra olika bedömningar, och gör själv medvetna val att 
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till exempel filma scenen på ett specifikt sätt, som gör åskådaren omedveten om kameran och 

kan även ge skådespelarna möjlighet att bidra till situationen, exempelvis med sitt 

kroppsspråk. Härigenom är det meningar att åskådaren ska få sig en tankeställare och se att de 

finns olika dimensioner till allt, att man kan få olika resultat beroende på hur man resonerar 

och vilka aspekter man bedömer
8
. 

 

Traductive realism 

John Orr skriver att trots att traductive realism håller kvar vid en del av Bazins idéer finns 

stora skillnader, bland annat var det gäller hur verkligheten och realism framställs men även 

synen på verkligheten. Var det gäller de tekniska valen så läggs det även här vikt på en del av 

Bazins teorier, specifikt betydelsen av att spela in filmen på plats, de sociala och/eller 

politiska aspekterna, fokuset på de som står utanför samhället, det verklighetstrogna språket 

och agerandet hos karaktärerna. Trots att dessa aspekter av filmskapandet fortfarande har stor 

vikt så är utförandet helt annorlunda och berättandet är på så vis mer okonventionellt. John 

Orr beskriver att denna sortens realism har en slags antistil estetik. Med hjälp av att omarbeta 

kamerans roll, genom att göra den hyperaktiv, och på så sätt ge filmen en mer obalanserad 

känsla, ska reflexivt förvränga och omarbeta åskådarens syn på verkligheten och människorna 

i den. Orr placerar denna stil någonstans mellan Bazins teorier och den mer självmedvetna 

avant-garde filmen. Traductive realism ifrågasätter både de sociala koderna som finns, 

samtidigt som den försöker bryta mot den klassiska stilen av filmskapande. Detta gör den, 

genom att använda sig av bland annat extrema närbilder med rörelse i bilden, åkningar med 

kameran i en scen, den hyperaktiva handhållna kameran, som inte är statisk, långa tagningar 

av stillastående objekt, användning av sekvens foto såväl som telefoto skapas en obalanserad 

känsla i filmen. Denna stil kan beskrivas som självreflexiv, de visuella teknikerna gör att 

filmen är utformad på så sätt att när åskådaren ser filmen ur denna obalanserade vinkeln med 

det förvrängda bildliga narrativ börjar den ifrågasätta sin relation till filmens innehåll, men 

även hur relationen utvecklas och förändras under filmens gång. Funktionen för karaktärerna 

som filmen behandlar kan därför placeras mellan rollen som objekt och subjekt
9
. 

 

Hyperrealism 

John Orr förklarar att denna typ av filmisk realism har tagit mycket av sin inspiration ifrån 

Federico Fellinis filmer, närmare bestämt från filmen La dolce vita (1960) och framåt i hans 
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filmografi. Det som Orr fann intressant med Fellini var hans känsla för att kunna framställa 

det spektakulära i det vardagliga livet genom det filmiska mediet. Detta kan framställas 

genom att bland annat återskapa en artificiell version av en verklig plats på en studio, 

filmskaparen kan sedan genom kopian, istället för att bara lura åskådaren med en exakt kopia, 

förbättra, belysa eller intensifiera originalet utan att realismen i scenen blir till surrealism. 

 Inom hyperrealism lägg vikten på, istället för att det finnas en slags dokumentär realism 

till filmen, det vill säga att den är inspelad på plats och liknande aspekter som är viktiga inom 

neo-Bazinian och traductive realism, på att försöka återskapa verkligheten och framställa 

realism under mer kontrollerade omständigheter. En annan aspekt som är värd att ta upp är 

hur hyperrealism inte lägger lika stor vikt på specifika handlingar som de tidigare nämna 

stilarna gör, där man tar chansen att göra filmer om ämnen och sociala grupper som tidigare 

har varit åsidosatta vad det gäller representation på film
10

. 

 

Hypermodern avant-garde 

John Orr skriver hur den tidigare europeiska avant-garde filmen bland annat förknippas med 

Luis Buñels och Jean Cocteaus bidragande till surrealism, Fritz Langs och Robert Wienes 

filmer inom den tyska expressionismen, som sedan ledde in på avant-garde filmen under 

1960-talet och likaså franska nya vågen. Detta lade grunderna för pånyttfödelsen av 

lågbudgetfilmen i Storbritannien under 1980-talet som bland annat gav Derek Jarman chansen 

att skapa experimentella filmer där han kombinerade super 8-film och tidig digital video. Orr 

menar sedan att det inte finns lika tydliga visuella drag eller rörelser inom den europeiska 

avantgardistiska filmen från och med mitten på 1990-talet och in på 2000-talet där realism har 

stor betydelse, ett exempel han däremot tar upp är Dogme 95.  

 Grundarna för den danska filmrörelsen Dogme 95 är Lars von Trier, Thomas Vinterberg, 

Kristian Levring och Søren Kragh-Jacobsen. År 1995 gav de ut ett manifest i samband med 

denna nya filmrörelse, den ses som en samling med tio riktlinjer över hur film borde skapas 

för den nya generationen av innovativa lågbudget-filmskapare. Idéen är sedan följande att 

manifestet och de tio riktlinjerna måste följas av filmskaparen för att filmen ska räknas som 

en Dogmefilm, och belönas med en tillkännagivande sigill från grundarna av rörelsen. Några 

av riktlinjerna är bland annat att filmen måste spelas in på plats, kameran måste vara 

handhållen, filmskaparen får varken jobba med konstgjort ljus, ljud eller ge filmen olika filter 

i postproduktionen, filmen måste filmas på 35 mm film och inget våld får förekomma. Efter 
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att en filmskapare har slutfört en Dogmefilm måste den skriva en slags bekännelse där alla 

avvikelser eller liknande, som kan skapa ovisshet hos åskådaren angående äktheten i någon 

aspekt, ifrån reglerna i manifestet måste erkännas och motiveras. Ämnesmässigt får filmerna 

inte handla om den tillgjorda överklassen, vilket de filmer som de försöker motsätta sig enligt 

dem själva ofta gör, utan de vill framställa verkligheten som den ser ut vare sig det är 

obekvämt för åskådaren eller inte. Skaparna av Dogme 95 menar att det behövs strikta regler 

och riktlinjer inom filmskapandet för att en ny generation med avantgardistiska filmer ska ta 

sin plats i teknikens nya lättillgängliga digitala medium. Orr gör även liknelser mellan Dogme 

och traductive realism där filmkameran har en liknande roll i filmberättandet, han gör även 

liknelser till cinéma vérité men som nyuppfunnen, i en tid med nya valmöjligheter inom 

teknik. Orr menar att det båda finns positiva och negativa aspekter med filmskapandet inom 

Dogme. Han menar att det är intressant med idén om att skapa en helt ny filmrörelse, som 

enligt dem själva ska fungera som en pånyttfödelse för filmen där realistiska och sanna filmer 

skapas, och stor vikt läggs både på stil men även innehåll. Samtidigt menar Orr att Dogme, 

precis som namnet säger, är mer dogmatisk än någon tidigare filmestetik, där riktlinjerna kan 

ses som begränsande ur ett kreativt perspektiv
11

. 

 

Analys 

I analysen appliceras John Orrs, Geoff Kings, Robert Stams idéer samt bland annat den 

självbiografiska aspekten av auteurteorin, tillsammans med självständiga observationer, för att 

argumentera realismen både visuellt och ämnesmässigt. Först i förhållande till Gummo sedan 

Julien Donkey-Boy och till sist Trash Humpers. Anledningen till varför filmerna inte 

analyseras tillsammans i en sammanslagen text, är dels på grund av att jag till största mån 

försöker undvika förvirring för läsaren. Detta på grund av att varje film måste studeras både i 

sin helhet men även genom mer specifika exempel, vilket inte lika uttryckligt skulle uppnås i 

en sammanslagen text. Även värt att nämna är hur olika faktorer i filmerna, på grund av att de 

skiljer sig åt, kommer att påverka analysens utformning och gör att de inte kan se identiska ut, 

utan måste vara individuellt anpassade. 

 

Gummo 

Gummo är en löst sammanhängande berättelse som skildrar det fattiga livet i Xenia, en 

småstad i USA, för en ensemble karaktärer som är löst associerade med varandra. De 
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karaktärer som återkommer flest gånger under filmens gång är Solomon (Jacob Reynolds), 

Tummler (Nick Sutton), Dot (Chloë Sevigny), Helen (Carisa Glucksman), Bunny Boy (Jacob 

Sewell). 

 Den skildring av samhället som görs i Gummo kan bland annat relateras till det John Orr 

skriver angående neo-Bazinian realism. Där nämns som sagt att en teknik för att skapa realism 

kan återfinnas i valet av samhälle som en specifik film speglar. I Gummo har stor vikt lags på 

att återspegla en omgivning som har det dåligt ställt ekonomiskt och som därför ska uppfattas 

som autentisk. Där verkligheten dels på ett konkret sätt speglas genom att filmen är inspelad i 

riktiga miljöer som existerar i verkligheten. Dessutom har även mestadels riktiga människor 

använts istället för professionella skådespelare i de flesta roller, allt detta är sådant som anses 

viktigt utifrån neo-Bazinian realism. Ett annat exempel är de hus som visas i filmen, där vissa 

av dem är mycket nedgångna och fyllda med kryp och bråte. I en scen sitter exempelvis 

Solomon och en ung tjej i en soffa och sniffar på sprayburkar. Samtidigt som de gör detta får 

åskådaren följa hur tjejens lillebror lyfter några tavlor som hänger på en av väggarna. När han 

gör detta kommer det fram fullt med små kryp ur de tidigare dolda hålen i väggarna. Kameran 

filmar sedan hur han sätter sig hos de andra, varav hans ben är täckta med insektsbett.   

 Det är som sagt riktiga hus och omgivningar som visas i filmen, men istället för att filmen 

är inspelad i Xenia som den utspelas i, så är filmen inspelad i några av de fattigast områdena i 

Korines hemstad Nashville i Tennessee. Denna faktorn kan till viss del liknas vid 

hyperrealism, trots att filmen är inspelad på en verklig plats, dock inte Xenia, istället för en 

fabricerade uppsättning av platsen, så kvarstår faktumet att filmen innehåller verkliga 

referenser till staden, exempelvis referenser till tornados som har drabbat staden ett flertal 

gånger.  

 Trots liknande ämnesval i handlingen hos Gummo och filmerna inom traductive realism 

finns skillnader, bland annat i filmernas tendens till att vara självreflexiva. Gummo emellertid 

framstår mer som objektiv i sitt studerande av karaktärerna och samhället. Korine framstår 

varken som positiv eller negativ till karaktärernas agerande eller deras livssituation, utan som 

att han försöker göra en realistisk avbildning av ett särskilt liv genom denna gruppen 

karaktärer. 

 Den vardag som filmen återspeglar är en vardag som är fylld med uttråkning och 

rastlöshet, detta resulterar i den desperation som återfinns i karaktärerna när de strävar efter 

att finna aktiviteter för att fördriva sin tid med. Åskådaren ser exempel på detta bland annat i 

scenerna där Solomon och Tummler spenderar sin tid med att skjuta ihjäl de lösspringande 

katterna som finns runt om i staden, för att sedan lemlästa resterna av de dem. Trots att de har 
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ett ekonomisk motiv, de blir betalda av en lokal butiksägare för att hålla katterna borta, 

framstår det som att det är en bieffekt av deras uttråkning. De gör detta utan att egentligen 

varken visa någon tydlig njutning eller motvilja, dock finns det troligtvis en känslomässig 

motivation vare sig det är uttråkning eller desperation, då de inte nöjer sig med att enbart 

skjuta katterna. Handlingen följer sedan hur de konfronterar en annan ung kille som även han 

dödar katter för pengar. Efter att de har pratat med killen får de reda på att han tar hand som 

sin katatoniska mormor. Detta leder till att Solomon och Tummler vid ett senare tillfälle 

bryter sig i hans hus och stänger av mormors respirator, vilket leder till att hon avlider. Även i 

denna situation framstår de som relativt likgiltiga till sitt agerande. Angående detta scenario i 

filmen har Korine sagt följande: 

 

[...] Even when they murder the grandmother, when they kill the cats, I don't think any of 

it is done out of any kind of evil. I know from growing up, the way I lived, the things I've 

seen, that all that kind of dysfunction and messed-up living comes out of boredom. When 

you have nothing, and nothing to do, you make do by experimenting
12

. 

 

Om detta scenario skulle anpassas på den syn på realism som Robert Stam beskriver som mer 

konventionell, där realismens framgång mäts i relation till hur brett kulturellt filmen kan nå ut 

till åskådarna, utan att mista sin trovärdighet. I den aspekten kan Gummo troligtvis uppfattas 

som orealistisk, eftersom många åskådare kan ha svårt att relatera till karaktärernas beteende 

och det samhälle som porträtteras. I detta fallet borde det dock nämnas att Gummo inte är 

producerad som en film med stor budget, som den synen på realism avser, vars avsikt det är 

att alla ska kunna relatera till handlingen oberoende av kulturell eller social bakgrund. Om 

något har filmen huvudsakligen mer gemensamt med filmer från exempelvis tidiga 

neorealismen. Detta eftersom Korine försöker återskapa en verklighet som finns i världen, 

möjligtvis inte en som alla kan relatera till sina egna liv, men ändå en som existerar, till viss 

del ett liv som han själv har levt. Därigenom kan paralleller dras till den faktor som nämns 

flera gånger av King, Orr och Stam men även i auteurteorin, nämligen filmskaparen 

intentioner med verket och dess förhållning till realism. I detta fallet kan det fastslås att 

Korine med all säkerhet aspirerar till att framställa autenticitet i Gummo. I samma intervju 

som tidigare citerades blir Korine tillfrågad om han planerar att skildra liknande ämnen och 

platser i kommande filmer varav han svarar “Well, Middle America is where I came from. To 
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me, it's the most interesting and left-out part of the US. America is not New York and Los 

Angeles.”
13

 Det är värt att nämna de självbiografiska tendenser hos filmskaparen som 

diskuterades inom auteurteorin gällande Harmony Korine och hur har han gjort ett medvetet 

val att till viss del skilja det samhälle och den verklighet som han själv har levt i. 

 För att nu övergå till berättartekniken i filmen så är den upplagd på så sätt att ett flertal 

olika händelser och sekvenser där olika karaktärer skildras, har satts ihop för att bilda en 

helhet i berättelsen. Dels så följer handlingen som sagt Solomon och Tummler, ungefär lika 

stort fokus läggs på systrarna Dot och Helen där berättelsen går ifrån att åskådaren blir 

introducerade för karaktärerna, till att deras katt försvinner mot mitten av filmen och till slutet 

av filmen då de letar efter den. Även karaktären Bunny Boy återses vid ett flertal tillfällen 

under filmens gång, handlingen följer även en karaktär vid namn Ellen vid olika tidpunkter. 

Det finns även de scener som uppstår antingen naturligt med tidigare okända karaktär, eller 

med karaktärer som interagerat med huvudkaraktärerna inom ensemblen. Precis som King 

nämner angående olika berättarformer inom den amerikanska independentfilmen så framställs 

berättandet i Gummo som typiskt fragmenterat. Hela filmens handling är en sammansättning 

av olika händelser som smälter samman till en helhet. Filmen skildrar olika liv som levs, där 

karaktärer ibland korsar varandras vägar och ibland inte. Istället för det typiska Hollywood-

berättandet, som King kallar det, innehåller filmen istället olika scener som är 

sammankopplade, antingen genom tidigare etablerade relationer mellan karaktärerna, 

liknande teman i scenerna eller genom berättarröster som ger filmen en helhet.  

 Utöver scenerna där filmen följer denna stora ensemble med karaktärer har Korine klippt 

in sekvenser med filmat videomaterial. Dessa sekvenser framstår som dokumentära intervjuer 

och scenerna återfinns på olika ställen i filmen. Ett sådant exempel är scenen som följer efter 

att Solomon och Tummler har sålt de döda katterna. Ett kortare klipp visas först på en verklig 

död katt, detta följs sedan av att en sekvens med intervjuvideo klipps in där några tonåringar 

sitter och pratar med varandra. De talar här om vilket problem de har med hemlösa katter som 

får kattungar i området och beskriver sedan olika åtgärder de tar till för att bli av med dem. 

Vid några olika tillfällen så har karaktären Tummler liknande scener, där filmat videomaterial 

på Sutton visas samtidigt som han pratar med en berättarröst över dem, vilket bidrar till att 

linjerna mellan verklighet och spelfilm suddas ut. Det finns även en scen där systrarna letar 

efter sin bortsprungna katt och håller på att lämna ut lappar med en beskrivning till olika 

personer på en parkering. Dessa personer framstår som omedvetna om filminspelningen 
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samtidigt som Sevigny och Glucksman agerar i sina roller. När en kombination sker mellan de 

mer traditionellt filmade sekvenserna i filmen, scener med verkliga personer i samma stil, de 

dokumentära intervjuerna, berättarrösterna, verkliga fotografier på skådespelarna, de 

mockumentära klippen på Sutton, interaktioner mellan skådespelarna i sina roller och verkliga 

personer görs framställs, precis som King nämner, en autentisk känsla i filmen.  

 En annan aspekt som är värd att se närmare på är hur våldet gestaltas i specifika scener. 

John Orr nämner exempelvis att inom neo-Bazinian realism så kan skildring av våld i filmer, 

om det sker på ett autentisk sätt, bidra i framställandet av realism. Gummo innehåller flera 

olika sorts våldshandlingar, vissa framställs fysiskt i filmen och andra återberättas bara i 

intervjusekvenserna. En av de första scenerna i filmen är en kort sekvens på några sekunder 

där en kille, möjligtvis Tummler, kommer bärande med en katt som hålls i nackskinnet. 

Åskådaren får sedan se hur han dränker katten i en tunna med vatten. Eftersom denna scenen 

sker så pass tidigt i filmen och på grund av att det är en levande katt som blir buren, så har 

scenen en kraftfull inverkan på filmens känsla av autenticitet. Ett annat exempel är en 

självständig scen som inleds med att berättarrösten beskriver två bröder som bor i staden. 

Dessa karaktärer är spelade av två verkliga bröder, trots det så är scenen inte en av de 

dokumentära intervjuerna utan framställs som en av de fiktiva scenerna. Det framstår däremot 

som att dialogen och agerandet i scenen till viss del är improviserat. I scenen får åskådaren 

följa hur bröderna börjar slåss med varandra, slagsmålet ser till en början skämtsamt ut men 

eskalerar relativt fort. När den ena brodern blir slagen ansiktet varnar han den andra om hur 

de kom överens om att inte slå mot ansiktet och då de avbryter slagsmålet ser vi hur den ena 

av dem har börjat blöda ur munnen. Denna scenen presenterar en situation med två verkliga 

bröder som slåss med varandra och eftersom scenen tydligt innehåller riktigt våld, men inte är 

filmad som de dokumentära klippen, förstärks känslan av att scenen är realistisk och således 

även filmen.  

 En scen som är intressant att se närmare på vad gäller hur de visuella valen speglar 

realism i filmskapandet är den allra första scenen som inträffar i filmen. Filmen inleds med ett 

barn sjunger en visa samtidigt som filmen tonar från svart till att visa gryniga videoklipp av 

människor och omgivningar, filmat med en skakig handhållen kamera. Sången övergår till en 

berättarröst som förklarar att vi befinner oss i Xenia i Ohio, rösten fortsätter att förklara hur 

staden blev allvarligt skadad av en tornado för ett antal år sen. Åskådaren hör samtidigt ljudet 

av vind som dånar när berättarrösten beskriver hur förödelsen inträffade där människor och 

husdjur dog och hur hus blåste sönder. Berättarrösten beskriver även mer personligt bland 

annat hur han såg en flicka flyga genom luften och hur hans granne dog i stormen. Samtidigt 
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som berättarrösten pratar fortsätter filmklippen att visas, dels så är det filmklipp av människor 

i deras dagliga rutiner, omgivningar som tidigare men även sekvenser med tornados, hus som 

blåser sönder och även en död hund som har hamnat ovanpå en elledning till följd av en 

storm. Genomförandet av dessa filmsnuttar är dels skakiga och gryniga men det sker även till 

exempel plötsliga inzoomningar. De är alla filmade med handhållen kamera genom allt ifrån 

ett bilfönster till att vara stillastående. Videosekvenserna har otvivelaktigt en dokumentär 

känsla över sig, som till exempel Geoff King nämner så relaterar åskådare ofta dokumentära 

filmsekvenser till realism eller i alla fall en känsla av autenticitet. Hela öppningsscenen kan på 

olika sätt relateras till det som King skriver angående realism i den amerikanska 

independentfilmen. Den första aspekten är själva utseendet på filmen och de tekniker som har 

applicerats i skapandet av den. Det finns som sagt ofta specifika visuella drag som förknippas 

med dokumentärt filmskapande, dels den handhållna kameran men även en sporadisk 

inramning av en scen. Detta förmedlar en känsla av att något verkligen inträffar och att 

händelsen måste filmas just då för att ögonblicket sedan är över. Allt detta är högst aktuellt i 

scenen och utöver att den visuella aspekten hjälper till att skapa realism, så kvarstår faktumet 

att det är verkliga personer och händelser som är filmade, vissa personer är troligtvis inte ens 

medvetna om att de blir filmade. King nämner även hur användningen av berättarröst kan 

skapa autenticitet, i denna scen och utifrån detta tillvägagångssättet där berättarrösten 

kombineras ihop med klippen skapas onekligen en känsla av realism. Värt att nämna är även 

inledningsscenens betydelse i förhållande till resten av filmen, eftersom den skapar grunden 

inför hur filmen fortsättningsvis kommer att uppfattas. I denna scenen får åskådaren både se 

de autentiska videoklippen på människor men även tornados i kombination med berättarrösten 

som dels pratar om en plats som existerar, men även beskriver en realistisk händelse, skapar 

detta en stark grund för filmens fortsatta relation till realism.  

 Avslutningsvis så nämner King även hur den amerikanska independentfilmen har tagit 

viss teknisk inspiration gällande stil ifrån cinéma vértié vilket återspeglas i scener ur Gummo. 

Det är flertalet scener där kamerans roll blir mycket observerade och åskådaren får ta på sig 

rollen som en fluga på väggen. Ett exempel på det är när Dot och Helen går längst med en 

trafikerad väg och pratar med varandra, där kameran följer efter dem i takt med att de går. Här 

skapas dels en känsla för åskådaren att den är delaktig i scenen i form av att den observerar 

dem, men även att den följer med dem i takt. Estetiken och framställningen av denna scenen 

kan även liknas med neo-Bazinian realism, eftersom den strävar efter att ha ett osynligt och 

iakttagande berättande. 



 

  21 (33) 
 

Julien Donkey-Boy 

Julien Donkey-Boy följer sporadiskt titelkaraktären Julien (Ewen Bremner) som lider av 

schizofreni och hans familjs vardag under en kortare ospecificerad tid i deras liv. I familjen 

ingår utöver Julien hans gravida syster Pearl (Chloë Sevigny), deras bror Chris (Even 

Neumann), fadern (Werner Herzog) som strikt styr familjen och deras tystlåtna mormor 

(Joyce Korine).  

 Det första steget i analysen kommer att vara att studera hur Julien Donkey-Boy förhåller 

sig till reglerna i Dogme 95s manifest. Detta på grund av att filmen är en godkänd 

Dogmefilm, det allra första som visas i filmen är ett intyg med ett godkännande ifrån skaparna 

av Dogme 95, men även på grund av att en av Dogmens intentioner är att framställa 

autentiska filmer som skildra verkligheten. Därför kommer som sagt det första steget i 

analysen vara att se kortfattat hur Julien Donkey-Boy förhåller sig till några av de olika 

reglerna som måste följas enligt manifestet. Även Orrs neo-Bazinian realism och traductive 

realism, Kings idéer kring den amerikanska independentfilmen och delar av Stams mer 

övergripande beskrivning av realism kommer att nämnas. Senare i analysen kommer mer 

detaljerade exempel att framföras i relation till realism.  

 Den första regeln lyder i princip att inspelningen av en film måste ske på plats, denna 

regel är även något som nämns i dels både neo-Bazinian realism, traductive realism, men även 

i Kings text om realism i amerikans independentfilm. Julien Donkey-Boy är inspelad dels i 

staden Yonkers och i närliggande stadsdelen Queens i New York, för att filmen inte specifikt 

nämner var handlingen utspelas, och eftersom det är en Dogmefilm, kan ett antagande göras 

att den utspelas på dessa platser. Här har Korine använt sig av existerande platser vid 

inspelningen, bland annat så tillhör huset som familjen bor i Korines mormor Joyce Korine, 

som även medverkar i filmen. Många scener är filmade utomhus i området, både i stadsmiljö 

men även skogsmiljö, det finns även scener som är filmade i andra offentliga byggnader 

såsom bowlinghall, kyrka, sjukhus, danslokal, simhall med flera. En av reglerna nämner hur 

regissören måste använda sig av naturligt eller befintligt ljus i filmskapandet, om det inte 

räcker med att ha en lampa fastsatt på kameran som enda ljuskälla, utan en scen ändå är för 

mörk måste den tas bort. Det märks tydligt hur Julien Donkey-Boy följer detta direktiv, men 

även vilka åtgärder som har tagits för att filmen ska ha tillräckligt med naturligt ljus. En 

majoritet av scenerna är bland annat filmade under dagen för att utnyttja dagsljuset, många 

scener utspelas även utomhus. I en scen till exempel där fadern i familjen dansar i sitt sovrum 
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märks det hur kameramannen korsar det naturliga ljuset från fönstret, som har används för att 

belysa scenen, då hans skugga faller över Herzog.  

 De två följande reglerna enligt manifestet menar dels att filmens ljud och bild måste 

spelas in tillsammans, detta gäller även användning av musik och att filmen måste vara 

inspelad med en handhållen kamera. Gällande regeln om ljudet så skriver Korine i sin 

bekännelse efter filmens slutförande att musiken som används fanns på plats i huset. Han 

skriver sedan att precis som den inspelade rösten till berättarrösten, som återfinns i vissa 

scener, så spelades det in på en kassettbandspelare för att sedan spelas upp under inspelningen 

av scenerna
14

. Ljudet för dialogen i scenerna är sådan att den är inspelad i själva scenen som 

regeln säger, samma gäller även för den sång som sjungs av karaktärerna samt ljud från 

omgivningen. Julien Donkey-Boy är även trogen till det handhållna formatet av inspelning.  

 En regel som filmen däremot inte är trogen gäller gestaltning av våld som enligt 

manifestet inte får förekomma varken i form av våldsutövningar, vapen eller liknande. I 

filmens inledande scen, där åskådaren blir introducerad till karaktären Julien, syns han 

komma gående i en skog, där möter han sedan en yngre pojke som leker med en sköldpadda 

som han har hittat i närheten. Genom sättet de pratar med varandra så framstår det att de 

känner varandra sedan innan och Julien frågar om han också kan få en sköldpadda, varav 

pojken säger nej. Detta leder följaktligen till att Julien blir aggressiv och kväver pojken, för att 

sedan inse situationen som han befinner sig i. Han börjar då täcka över pojken med lera och 

löv samtidigt som han ber gud om förlåtelse och börjar gråta. Mordet i denna scenen nämns 

aldrig igen under filmen gång.  

 Julien Donkey-Boy är inspelad genom att ca trettio olika videokameror av varierad storlek 

och bildkvalité har använts, där filmmaterialet sedan har överförts till 16mm film, för att 

sedan förstoras upp till 35mm film. Detta leder till att filmens slutliga kvalité är både mycket 

grynig och har ett konstant brus genom hela filmen. Även färgerna i de flesta scener har blivit 

överdrivna på olika sätt i postproduktionen. Betydelsen av den handhållna kameran 

återkommer ett flertal gånger bland annat hos King och Orr i deras diskussioner om realism 

och är som sagt även viktig inom Dogme 95. En organisk och levande känsla av autenticitet 

kan framställas när kameran tillåts sitt egna liv i filmskapandet, och referenser till 

dokumentärt filmskapade vad det gäller att framställa en känsla av realism är vanlig. John Orr 

skriver att både neo-Bazinian realism och traductive realism prioriterar en handhållen kamera, 

likaså menar Geoff King att den amerikanska independentfilmen föredrar det. Som det 
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nämndes i analysen av Gummo och angående neo-Bazinian realism så kan gestaltningen av 

våld bidra till realismen i en film om det är utfört på ett autentiskt sätt. 

 I scenen där Julien dödar pojken har alla de här aspekterna en viss roll. Kameran skiftar 

mellan att till en början, på ett iakttagande sätt, filma Julien komma gående på avstånd med 

hjälp av inzoomningar. Därefter visas sedan närbilder på Julien och pojken när de pratar med 

varandra, kameran är här ständigt i rörelse mellan dem. När Julien sedan attackerar pojken 

byter kameran position och filmar nu ur pojkens perspektiv när Julien dödar honom, kameran 

återgår slutligen till det första positionen. Genom hela scenen är kameran i konstant rörelse 

vilket ger scenen liv och atmosfär. Samtidigt som åskådaren tar på sig rollen att observera och 

följa interaktionen mellan karaktärerna på ett passivt sätt, slängs den plötsligt in i rollen av 

pojken som blir mördad, för att sedan återgå till att passivt observera. På grund av 

filmmaterialets behandling har denna scenen, utöver grynigheten, en kall blålila färgnyans 

som bidrar till atmosfären. Kombinationen av dessa faktorer gör i sin tur att våldshandlingens 

effekt förstärks och framställs som realistisk och kylig. 

 Under hela filmens gång återfinns våldshandlingar av olika slag, fadern i familjen utför 

dels fysiskt våld på barnen, i synnerhet på karaktären Chris, men även verbalt våld. I en scen 

står fadern och sprutar kallt vatten på Chris ute i en gränd för att han är besviken på sin sons 

misslyckade idrottsinsatser, han kallar även Chris för vekling och ynkrygg. När fadern väl 

slutar står Chris och skakar som resultat av det kalla vattnet. Realismen förstärks i denna 

scenen dels genom att filmen är trogen till Dogmeformatet, samt att den generellt har en så 

stark anknytning till realism, för vare sig det är fiktion eller verklighet så framstår det som att 

scenen är inspelad precis som den framställs i filmen.  

 Det finns även en scen där Julien och Chris bråkar med varandra i familjens kök. Scenen 

är redigerad genom att konstanta klipp har gjorts så både handlingen och talet i scenen 

framstår som hackigt och fragmenterat, vilket gör svårt att uppfatta allt som händer i 

konfrontationen. Åskådaren följer hur de bråkar med varandra när de ska laga mat, sedan hur 

de slänger maten på golvet, hur de verkar bli sams och lämnar köket, slutligen hur de sedan 

kommer tillbaka varav Julien tvingar Chris att äta maten ur en skål på golvet. Scener med 

liknande redigering och estetik återkommer ett flertal gånger under filmens gång, alltid med 

Julien närvarande. Det kan därför tolkas att scenerna utspelas ifrån Juliens synvinkel där hans 

schizofreni bidrar till denna splittrade medvetande som scenerna framställer, vilket gör dem 

autentiska.  

 Ett sista exempel är en scen mot slutet av filmen där Pearl sitter och spelar harpa medan 

Julien lyssnar, här blir fadern irriterad på musiken och slår till harpan samtidigt som har 
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förolämpar dottern. När Julien försöker försvara henne går faderns ilska över på Julien, han 

påpekar här att om han hade sett lika korkad ut som Julien hade han slagit sig själv i huvudet. 

Argumentet eskalerar vilket leder till att Julien börjar slå sig själv i huvudet, Bremner övergår 

ifrån att lätt örfila sig själv till att slå sig själv i huvudet med sin slutna knytnäve samtidigt 

som han upprepat skriker på fadern. Våldet som skildras i Julien Donkey-Boy kan beskrivas 

som realistisk på så sätt att det dels går att relatera till verkligheten och inte bara existerar i en 

filmisk verklighet, också sättet som scenerna är tekniskt utformade men även genom 

agerandet från skådespelarna framstår händelserna som realistiska och autentiska.  

 Till skillnad från Gummo så är majoriteten av skådespelarna i de mest framstående 

rollerna i Julien Donkey-Boy inte amatörer eller nybörjare. Både i neo-Bazinian realism och 

Kings tankar kring realism nämndes det hur relativt okända men även oerfarna skådespelare 

kan bidra till en autentisk känsla i filmen. I fallet med Julien Donkey-Boy går det att 

argumentera till varför motsatsen ger ett bättre resultat. Eftersom till exempel karaktären 

Julien kämpar med schizofreni och ofta inbillar sig situationer han befinner sig i och personer 

som han pratar med krävs det att ett trovärdigt och starkt framförande av skådespelaren för att 

karaktären ska kännas autentisk. Det krävs även att skådespelarna anammar karaktärerna fullt 

ut eftersom i många av scenerna agerar skådespelarna mot verkliga människor som är med i 

filmen, det är även flertalet scener som är improviserade. Julien spenderar exempelvis mycket 

tid med en samlingsgrupp för synskadade personer. Han är dels med dem när de bowlar, men 

också på ett samlingsmöte och även när de anordnar ett evenemang med dans och 

underhållning. Bremner agerar här i rollen som Julien samtidigt som de verkliga personerna är 

sig själva. Vid ett annat tillfälle i filmen får åskådaren följa en liknande scen där Pearl går in i 

en affär och köper kläder till sitt väntade barn, Sevigny låtsas här vara karaktären när hon 

pratar med folket i och utanför butiken.  

 Dessa exempel är scener där de verkliga personerna är medvetna om kamerans närvaro, 

men det finns även de scener där detta inte är fallet. Den mest kraftfulla scenen där detta är 

omständigheterna är en del av den avslutande scenen i filmen. Efter att en olycka inträffar 

som leder till att Pearl får ett missfall under den sjunde månaden av graviditeten, blir hon 

inlagd på ett sjukhus. Filmen har tidigare gett antydan till att Julien kan vara pappan till 

barnet, och när en sjuksköterska ska ta hand om barnet ber Julien om han kan få se det innan 

hon går iväg med den eftersom han är fadern. Åskådaren får följa hur Julien stjäl barnet och 

springer ut ifrån sjukhuset, hur han hittar en filt som han sveper in barnet i och hur han sedan 

fortsätter att gå längst stadens gator. Därefter går Julien på en buss för att åka hem, med 

barnet fortfarande i sina armar. Denna sekvensen är filmad med hjälp av gömda kameror som 
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filmar ur olika vinklar. Bremner agerar således som karaktären Julien, samtidigt som han 

håller en docka i famnen som ska framstå som ett dött spädbarn inlindad i en filt, medan de 

ovetande människor på bussen ser på. Kamerans roll är även här viktig eftersom dessa 

videokameror har ännu sämre bildkvalité än de som tidigare använts och på grund av att 

kamerorna är placerade ur perspektivet av olika medpassagerare på bussen. Redigeringen i 

scenen klipper mellan kamerorna oavbrutet och resultatet framstår som dokumentärt och 

realistiskt.  

 Många av de visuella valen i Julien Donkey-Boy liknar de som John Orr nämner 

angående traductive realism, speciellt kamerans roll i berättandet. Här återfinns de flesta 

tekniska exempel som Orr nämner bland annat extrema närbilder, den handhållna kameran 

med mycket rörelse i, telefoto med flera. Precis som Orr skriver kan Korines användande av 

den hyperaktiva kameran i många scener framstå som ett försök till att skapa ett mer 

okonventionellt berättande. Den obalanserade känslan som filmen förmedlar ska uppmana 

åskådaren att försöka tänka mer självreflexivt på verkligheten i relationen till det som 

framställs i Julien Donkey-Boy.  

 Det är svårt att skapa en tiduppfattning av hur lång tid som passerar i berättelsen under 

filmens gång. Det kan vara allt ifrån några dagar, en vecka eller en månad. Det sker inga 

tydliga förändringar i miljön eller i karaktärernas utseende som kan vara avgörande för att 

framställa hur lång tid som har passerat. Karaktären Pearl är till exempel gravid under hela 

filmens gång, det visas dock aldrig tydligt om hennes mage växer eller inte, den enda 

information åskådaren får är när hon kort innan missfallet berättar att hon är gravid i sjunde 

månaden. Berättartekniken som används kan beskrivas som fragmenterad där scener som till 

stor del är styrda av improvisation har sammanfogats till att bilda en helhet, där 

tidsuppfattningen som sagt är diffus, men en autentisk känsla av att karaktärerna lever 

definitivt förmedlas. Denna sortens berättarteknik nämns dels av Geoff King eftersom han 

menar att livet inte har en tydlig början, mitten och slut så därför behöver inte heller filmens 

berättande ha det tillvägagångssättet, utan en mer nedtonad eller fragmenterad handling 

förmedlar istället mer realism. Även Robert Stam skriver hur filosofen Gilles Deleuze 

definition av realism är framställningen av en fysisk känsla av tidens flöde eller att livet levs.

 Som Stam bland annat nämner så är ett av de vanligaste sätten att fastställa realism i en 

film att försöka förstå filmskaparens intentioner. Att försöka bekräfta om filmskaparen strävar 

efter att ge verket en sanningsprägel, en känsla av autenticitet och därmed skapa en realistisk 

skildring av verkligheten. Trots att skaparna av Dogme 95 vill motsätta sig borgarklassens 

romantisering av fransk nya vågens idéer om filmskapandet, som kom i takt med uppkomsten 
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av auteurteorin på 1960-talet, så finns det fortfarande tekniska och tematiska likheter som kan 

dras dem emellan gällande deras syn på realism. I Korines val att tillämpa Dogme 95 i 

skapandet av Julien Donkey-Boy försöker han därmed sammanfoga verkligheten som vi lever 

i med det fiktiva berättandet genom att följa dessa regler. Genom att vara tvungen att enbart 

utnyttja platser, rekvisita och liknande som de har till sitt förfogande vid tillfället när den 

specifika scenen spelas in, kommer per automatik en autentisk känsla av att händelsen 

utspelas eller kan utspelas i verkligheten att förmedlas till åskådaren. Bara som exempel 

interaktionen mellan karaktärerna och de verkliga personerna och användning av dolda 

kameror som tidigare nämnts, där oförutsägbart agerande, slutsatser eller reaktioner kan 

uppstå frambringar realism. Det finns även en verklighetsanknytning i karaktären Julien, som 

är baserad på Korines riktiga farbror Eddie som lider av schizofreni, filmen är även tilldelad 

honom, detta kan också liknas vid den personliga och något självbiografiska aspekten av 

auteurteorin som Matthew Solomon har skrivit om 

 

Trash Humpers 

I Trash Humpers följer handlingen löst fyra maskerade karaktärer, Travis (Travis Nicholson), 

Buddy (Brian Kotzur), Momma (Rachel Korine) och Hervé (Harmony Korine), under deras 

dagliga och nattliga bravader när de vandaliserar, tittar i fönster, träffar och umgås med folk 

samt utför sexuella handlingar på soptunnor, träd och buskar. 

 Vid första anblick så skiljer sig Trash Humpers ifrån de två tidigare filmerna och det kan 

vara svårt att avgöra om Trash Humpers är en spelfilm, dokumentär eller till och med 

mockumentär. Eftersom intentionen i denna analysen eller studien inte är att definiera genre 

på filmerna som berörs, så kommer analysen av Trash Humpers inte att gå djupare in på detta. 

Däremot kommer filmens visuella val och handlingen att analyseras i förhållande till realism 

som med de tidigare filmerna, eftersom det är syftet med studien. Det är därför lägligt att först 

diskutera och analysera de visuella valen och därmed tekniken som har används i skapandet 

av Trash Humpers i relation till realism. Därefter sedan nämna handlingen och mer specifika 

scener och aspekter av filmen, liknande upplägget i de tidigare analyserna. 

 Trash Humpers visuella estetik är framställd genom att filmen helt och hållet är inspelad 

och redigerad med hjälp av en videokamera och VHS-kassetter. Idén om realism i 

dokumentärt filmat material och användningen av en liknande estetik som dokumentärfilmen, 

som bland annat nämns av Geoff King men som även togs upp i de tidigare analyserna, är 

mycket aktuell i Trash Humpers. Eftersom hela filmen är inspelad i denna stilen, det 
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tydligaste sättet att beskriva kvalitén och stilen på filmen är att den ser hemmagjord ut eller i 

alla fall ofullständig till en viss grad, framstår linjen mellan spelfilm och verklighet som 

diffus. Trots att Trash Humpers inte aspirerar till att vara ytterligare en film som följer 

reglerna framställda av Dogme 95s manifest, så finns onekligen likheter dem emellan. 

Exempelvis så är hela filmen inspelad med handhållen kamera som konstant är i rörelse, 

genom att enbart använda naturligt eller befintligt ljus och endast det ljud, tal och sång som 

kameran fångar upp under inspelningen. Värt att nämna är även hur korta meddelanden som 

play, pause och audio tracking som ges av videokameran har lämnats kvar i filmen.  

 Kamerans och kameramannens roll är även värt att studera, eftersom de är något 

annorlunda i Trash Humpers än i de tidigare filmerna. Kamerans roll i Gummo var mestadels 

iakttagande, likaså i Julien Donkey-Boy trots att den har en något mer aktiv roll där och 

undantag finns som exempelvis i scenen med mordet, kameramannen syntes inte heller 

medvetet i någon av filmerna. I Trash Humpers däremot är både kameran och kameramannen 

en stor del av filmen, vilket leder till att åskådaren även får en mer engagerad roll i 

handlingen. Det är Korine själv som håller i kameran i majoriteten av scenerna, samtidigt som 

han gör det interagerar han med de andra karaktärerna genom att prata, skrika och sjunga. Vid 

flera tillfällen under filmens gång sker det även att de andra karaktärerna och verkliga 

personer de stöter på pratar med kameramannen, det händer också att de står och tittar in i 

kameran. Korine spelar som sagt även en av huvudrollerna, dock är han inte lika ofta med i 

bild som de andra medverkande.  

 Eftersom det är de fyra huvudkaraktärerna som står för själva produktionen av filmen, på 

så sätt att det är de som medverkar och filmar händelserna, så uppfattas filmens 

framställningssätt som personlig och autentisk. Eftersom kamerans roll i Trash Humpers ser 

ut på detta sättet, där den är hyperaktiv och engagerade i handlingen på ett sätt som leder till 

att åskådaren inte enbart kan ha en iakttagande roll. Åskådaren tvingas istället att vara 

delaktig i huvudkaraktärernas agerande och kan inte undkomma att således bli den femte 

huvudkaraktären, på gott och ont. Denna metoden av realistiskt filmskapande kan därför 

liknas vid traductive realism, eftersom kamerans roll är mer okonventionell så tvingas 

åskådaren att närma sig filmen på ett annorlunda sätt genom att applicera ett självreflexivt 

tankesätt för att beskåda ens egna handlingar och verkligheten i relation till filmen. Korines 

karaktär Hervé har även en monolog mot slutet av filmen som relaterar till detta. Scenen 

utspelas när karaktärerna under natten åker i en bil genom ett bostadsområde. Hervé kör bilen 

samtidigt som den som håller kameran sitter i framsätet och Travis sitter i baksätet. I 

monologen pratar Hervé om hur han tycker synd om alla personer som känner att de måste 
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leva efter samhällets regler, där de bland annat har en skyldighet att ha ett jobb och gå till 

kyrkan på söndagar. Han fortsätter sedan med att förklara hur han och de andra karaktärerna 

lever fria och oberoende liv utanför samhällets normer. 

 En intressant aspekt att studera närmare i Trash Humpers förhållande till realism och 

verkligheten är relationen mellan karaktärernas beteende och deras interaktioner med verkliga 

personer. Dels nämner King hur det dokumentära filmskapandet, således inte fiktiva utan 

verkliga händelser som är inspelade utan någon manipulering i efterproduktionen, anses 

realistiskt och autentiskt. Följaktligen med det tillvägagångssättet borde filmen ses som 

autentiskt eftersom majoriteten av alla händelser i filmen utförs i verkligheten, genom att 

Korine har tagit med sig en videokamera och filmat sig själv och de andra i olika situationer. 

Allt ifrån att de vandaliserar omgivningen, är voyeurer och smygtittar in i folks fönster till att 

de utför olika sexuella handlingar är sådant som de gör i verkligheten. Undantag sker dock i 

två scener där huvudkaraktärerna mördar två olika personer. I den första av dessa scener 

klipper filmen ifrån att visa när huvudkaraktärerna umgås med mannen på en bro, till att han 

ligger död på ett köksgolv med en mängd blod smetat över golvet jämte hans kropp. Korines 

karaktär som filmar scenen påpekar hur de har mördat mannen och fortsättet sedan med att 

lägga ifrån sig kameran, ställa sig framför den och börja sjunga. Det andra mordet sker när de 

är hemma i någons hus som de har stött på, de mördar mannen genom att de trär en plastpåse 

över hans huvud och kväver honom, samtidigt som någon av dem skriker att han ska somna. 

Scenen med det första mordet framstår tydligt som fiktion, mannan har inte några skador utan 

ligger bara jämte en blodpöl, medan det andra tycks har en viss realism. Detta möjligtvis på 

grund av att mordet sker i scenen istället för att scenen utspelas efter, dock så sitter mannens 

vän jämte och skrattar åt händelsen, vilket troligtvis inte är lika realistiskt. Med undantag från 

dessa två kortare scener så framstår deras agerande i resten av filmen däremot som autentiskt, 

vare sig åskådaren relaterar till det eller ej. Skulle istället idén som Robert Stam nämner där 

vissa anser att en film är autentisk när en så bred majoritet av åskådarna som möjligt kan 

relatera till handlingen appliceras så är Trash Humpers troligtvis inte realistisk. Stam nämner 

även att det är viktigt att komma ihåg hur uppfattningen av realism är kulturellt relativ men 

även att ett historiskt kontext är betydelsefullt i diskussionen. Med det i åtanke så kan Trash 

Humpers istället analyseras ur ett nutida och västerländskt perspektiv. Filmen är skapad i en 

tid och samhälle där individualism är högst aktuellt och det finns en frihet för invånarna att 

välja sin egen väg och sätt att uttrycka sig, som även framstår i Hervés tidigare nämnande 

monolog. Appliceras detta tankesättet på filmen och huvudkaraktärerna, om man bortser ifrån 

deras specifika handlingar och istället ser på deras agerande ur ett helhetsperspektiv, framstår 



 

  29 (33) 
 

det som realistiskt i ett nutida perspektiv, de uttrycker alltså sin individualitet genom dessa 

dåd. Detta är även fallet för de personer som huvudkaraktärerna stöter på under filmens gång.  

Handlingen i filmen har inget distinkt mål eller tydligt kontinuerligt berättande utan som 

Geoff King nämner angående amerikansk independentfilm, så har här skett en distansering 

ifrån en mer klassisk berättarform. Detta kan därmed vara en mer realistisk representation av 

hur ett verkligt liv ser ut. Det går inte heller att fastställa om berättandet sker kontinuerligt i 

förhållande till händelserna på filmen eller inte. Men eftersom handlingen ändå har ett slags 

mönster där åskådaren följer karaktärerna på deras bravader, sedan hur de träffar en eller flera 

personer som de interagerar med på olika sätt, för att mönstret sedan ska upprepas skapas 

ändå en känsla av att tid passerar i filmen. 

 Även i Trash Humpers är det värt att nämna något om det självbiografiska elementet som 

berördes i auteurteorin. Inte för att säga att filmen skulle vara en sann skildring av Korine och 

de andra medverkandes liv enbart för att de utför handlingarna i filmen, här finns såklart 

undantag, som de nämnda scenerna med morden. Däremot så finns det onekligen en personlig 

dimension till filmen, vare sig den är menad som en invändning mot Hollywoodsystemets 

metod av filmskapande från Korines sida eller som en hyllning till vandalism och 

individualism. Filmen är till viss del personlig på samma sätt som den är realistiskt, nämligen 

i sin nära relation till verkligheten. Eftersom Trash Humpers är skapad på det sättet som den 

är, som en helt självständigt entitet inom filmvärlden, en idé som uppstod och förverkligades 

hos Korine, med honom själv och bekanta i huvudrollerna, inspelad i hans hemstad Nashville 

så finns det onekligen en autentisk och personlig aspekt till filmen. 

 

Slutsats 

Analyserna har till stor del, precis som syftet med studien uttrycker, studerat Korines visuella 

val i Gummo, Julien Donkey-Boy och Trash Humpers i relation till realism, autenticitet och 

verkligheten. Detta med hjälp av idéer från John Orr, Geoff King och Robert Stam men även 

självständiga observationer. Även de ämnesmässiga valen och Korines intentioner har 

diskuterats. Det framstår tydligt i alla tre analyser vilken stor betydelse de visuella teknikerna 

har i framställningen av realism, men även hur en filmskapare genom att applicera dem på 

olika sätt kan framställa liknande resultat. Den första frågan i frågeställningen, angående hur 

Korine framställer realism med visuella tekniker, har därmed blivit besvarad genom att 

analysen tydligt förklarat hur Korine använder sig av dessa tekniker. Kamerans roll med 

relation till realism i filmskapandet har även diskuterats vilket kan återknytas med första 
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frågan, också redigering och andra visuella val har diskuterats. I Gummo suddas till exempel 

linjen mellan verklighet och spelfilm ut genom att Korine blandar mellan att visa karaktärer ur 

berättelsen och verkliga människor. Samtidigt appliceras en stor mängd olika visuella 

tekniker, dels ifrån det dokumentära filmskapandet, även genom att kombinera traditionell 

film med visuellt kontrasterande videofilm, användandet av fotografier och så vidare. I Julien 

Donkey-Boy finns istället en mer genomgående visuell stil, där realismen framställs dels 

genom en nära relation till Dogme 95s riktlinjer men även traductive realism. Kameran fyller 

därför en viktig roll i filmens nära relation till verkligheten. En viktig aspekt angående 

filmernas framställning av autenticitet är även karaktärernas interaktion med det verkliga 

samhället och de verkliga människorna där i. Även i Trash Humpers finns överlag en mer 

genomgående utformning på det visuella planet. Korine använder här tydliga dokumentära 

tekniker vid inspelningen av filmen och alla medvetna detaljer som finns i med, exempelvis 

meddelanden som play och pause som kameran lämnar på videon, karaktärers konstanta 

interaktion med kameran och så vidare, bidrar alla till filmens realism. 

 Trots att filmerna har definitiva skillnader, finns det samtidigt något som förenar dem, 

dels deras visuella relation till realism men även i deras ämnesmässiga handlingen uppstår 

likheter. Som den andra frågan i frågeställningen vill veta, angående specifika handlings- eller 

ämnesmässiga val som påverkar förmedlingen av realism, så har även analysen diskuterat 

dessa val. Argument har där förts angående detta i relation till bland annat Geoff Kings idéer 

kring berättarformer inom den amerikanska independentfilmen och dess betydelse. Det 

framstår att handlingen men även utförandet av handlingen i filmerna, har stor betydelse för 

att realism ska förmedlas. Filmerna skildrar alla, på ett eller annat sätt, karaktärer som 

befinner sig i samhällets utkant. I Gummo till exempel så samtidigt som karaktärernas 

positioner uppmärksammas av Korine så framstår hans agerande mest som observerat med en 

viss fascination. Det framstår inte som att han försöker uppmärksamma ett problem som finns 

i samhället, som exempelvis nämns i neo-Bazinian realism, när dessa personer bland annat 

genomgår ekonomiska kriser, utan som att han gör en neutral och något personlig skildring av 

verkligheten. Liknande gäller för Julien Donkey-Boy, dock så är det värt att nämna hur 

samtidigt som det ämnesmässiga valet kan liknas vid Gummo i sin aspiration att skildra den 

sanna verkligheten ur en relativt objektiv synvinkel, framstår det däremot som att Korine tar 

mer av en ståndpunkt gällande det visuella berättandet. Detta kan till stor del kopplas till 

traductive realism, där han vill att åskådaren ska iaktta ur ett självreflexivt perspektiv. Vad det 

gäller handlingen i Trash Humpers, och dennas relation till verkligheten, går det att likna den 

vid en splittrad eller fragmenterad handling som King nämner, precis som de andra två 
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filmerna. Den splittrade eller fragmenterade handlingen ska på ett mer trovärdig sätt skildra 

ett verkligt liv. Valet av handlingens utformning i Trash Humpers kan även beskrivas som 

ytterligare ett steg i filmens aspiration till att vara verklighetstrogen. Filmen visar karaktärerna 

agera utan någon intention på att framställa en logisk berättelse, eftersom verkligheten inte 

kräver att människor ska leva efter en kontinuerlig berättelse. I dessa filmer är det alltså en 

kombination av ämnet som berörs i handlingen, men även sättet som filmerna uttrycker ämnet 

genom karaktärer och liknande, som är det betydelsefulla för framställningen av realism. 

 Angående frågan om det är Korines intention att förmedla en autentisk bild av 

verkligheten är det något av en självklarhet att det inte går att fastställa med full säkerhet i en 

analys vad en filmskapare har för intentioner med filmen i fråga, det går däremot att göra 

spekulationer. Det går även att applicera resultatet ifrån de två tidigare frågorna för att försöka 

besvara denna. Tillämpas resultaten om hur och på vilket sätt de visuella och ämnesmässiga 

valen i filmerna skildrar autenticitet, så argumenterar de för att framställningen av realism är 

medveten ifrån Korines sida och att det är något han gör anspråk på. I fallet med Korine och 

dessa tre filmer så tycks han ha en intention att framställa realism och en verklighet som 

existerar i världen. Det framstår även att han till viss del har tagit inspiration ifrån 

verkligheten omkring honom i skapandet av alla tre filmer. Som studien har fokuserat på så 

finns det både visuella och ämnesmässiga val som Korine har gjort i alla tre filmer som tydligt 

förmedlar en aspiration att skildra realism.  
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