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Abstrakt 

Uppsatsens syfte ligger i att undersöka huruvida filmteoretikern David Bordwells två 

inflytelserika berättarmodeller från 1980-talet fortfarande återfinns inom samtida 

filmproduktion. Jag fördjupar mig i det klassiska- respektive konstfilmsberättandet och jämför 

vidare de typiska elementen från de två berättarmodellerna med formatet slow cinema. 

  I definitionen av slow cinema utgår jag ifrån filmvetaren Matthew Flanagans 

utredning av vad formatet innebär samt de tre byggstenarna han anser vara mest väsentliga. 

Dessa är långa tagningar, en ickeberättande struktur och skildringar av realistiska, vardagliga 

skeenden.  

  Med en utgångspunkt i detta utför jag en närläsning av Alfonso Cuaróns film 

Gravity (2013). Analysen fokuserar på hur element från slow cinema kan adapteras till en mer 

kommersiellt accepterad film med ett klassiskt berättande. Gravity visar sig exemplifiera dels 

Cuaróns personliga stil men även ett samspel av element från de två berättarmodellerna, och 

slow cinema. Avslutningsvis förs en diskussion där jag jämför analysens resultat dels med 

tidigare forskning samt ett antal andra filmexempel.  

  Slutsatsen blir således att konstnärlig auktoritet och filmisk kvalitet likväl kan 

uppstå inom kommersiella modeller som konstnärliga sådana. Dagens filmklimat och dess 

vidare utveckling kan gynnas av en uppluckring av de föråldrade konventioner som Bordwells 

berättarmodeller innebär. Istället skall filmskapare fritt kunna röra sig mellan olika stilar, 

tillvägagångsätt och berättande, likt Cuaróns förkroppsligade kamera.   
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Jag för i denna uppsats undersökande diskussioner kring filmteoretikern David 

Bordwells kategoriseringar av olika berättarmodeller. De berättarmodeller jag behandlar 

är det klassiska berättandet och även konstfilmsberättandet.
1
 Dessa två berättarmodeller 

kartlägger normer och konventioner inom olika filmiska stilar, både vad gäller tekniska 

metoder men även filmens berättelse- och händelseutveckling. Det klassiska berättandet 

utgör den berättarmodell som oftat kopplats samman med kommersiell Hollywoodfilm. 

Bordwell själv benämner det klassiska berättandet som den dominanta stilen inom 

amerikansk filmproduktion då han först publicerade berättarmodellerna, 1985.
2
 Även 

senare i, bland annat, sin artikel Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary 

American Film (2002) hävdar han att det klassiska berättandet fortfarande är den 

dominanta stilen inom kommersiella produktioner i Amerika.
3
  

  Konstfilmsberättandet utgör, enkelt uttryckt, en kontrasterande modell 

som etablerats i syfte att kategorisera konventioner inom mer alternativa produktioner. 

Alltså sådana element som skulle kunna utgöra en form av normativa tillvägagångssätt 

inom bland annat just konstfilm. Denna modell har ofta kopplats samman med 

europeisk film.
4
  

  Modellerna som etablerats av Bordwell själv under 1980-talet kan idag ses 

som generaliserande och praktiskt taget tillhörande en annan period. Därmed kan de 

vara föga intressanta i dagens globaliserade filmklimat. 

  Jag undersöker gränslandet mellan dessa två berättarmodeller och 

diskuterar utifrån egna analyser huruvida modellerna fortfarande bör anses aktuella eller 

inte. Jag belyser samspel mellan modellerna och diskuterar även hur ett sådant samspel 

skulle kunna leda till nya hybridmodeller, vad gäller berättande. Dessa hybrider skulle 

kunna möjliggöra större friheter och även eventuellt ta udden av generaliserande 

uppdelningar av kommersiella eller konstnärliga filmer.  

  Min diskussion grundas i fenomenet slow cinema, ett format som 

historiskt sett främst förekommit inom experimentell eller konstnärlig film. Jag jämför i 

                                                 
1
 Egen översättning av Bordwells titlar ”classical narration” och ”art-cinema narration”. 

2
 David Bordwell, Narration in the fiction film, London: Methuen, 1985, s. 157. 

3
 David Bordwell, “Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film”, 

http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/frames/editing/Bordwell02.pdf, första gången publicerad i Film 

Quarterly, vol 55, No. 3,University of California Press 2002, s. 16. 
4
 Bordwell, Narration, s. 205. 

http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/frames/editing/Bordwell02.pdf
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min analysdel hur slow cinema som format med Bordwells två berättarmodeller, och 

diskuterar huruvida formatet fungerar inom de olika berättarmodellerna.  

  Analysdelen utgår ifrån en närläsning av den mexikanske filmskaparen 

Alfonso Cuaróns film Gravity (2013). Jag kompleterar även närläsningen med ett antal 

exempel från Cuaróns tidigare produktioner. Detta för att exemplifiera Cuaróns 

personliga stildrag, samt urskilja och jämföra dessa med element inom slow cinema. 

Cuaróns filmer utgör representativa och väsentliga analysobjekt för min studie i och 

med hans samtida förankring som regissör som når ut till en kommersiell publik trots, 

eller tack vara, sina alternativa tillvägagångssätt. I och med hans sätt att låta berättandet 

formas utifrån element från både Hollywood och konstfilm finns något intressant att 

undersöka i just hans verk. 

  Vad gäller hybridfilmsberättande vill jag mena att det idag produceras en 

mängd filmer med ett gränsöverskridande berättande, både inom konstfilmsformer och i 

mer kommersiella sammanhang. Jag anser därför att det är relevant att genomföra en 

modern undersökning på ämnet. Ämnesvalet berör fördomar och förväntningar, samt 

normer och konventioner, vad gäller filmens komposition och en histories uppbyggnad 

inom konstfilm respektive mer kommersiella produktioner.  

1.2 Bakgrund 

I Mark Cousins filmessä Allt om film (The Story of Film: An Odyssey, 2011) om mediets 

historia och utveckling under 1900- och 2000-talet, utreds i det avslutande avsnittet 

2000-talet filmklimat. Cousins agerar själv berättare och inleder med att presentera hur 

terrorattacken den 11 september 2001 blev ett inspirerande startskott för en våg filmer 

av dokumentär karaktär. Dokumentärens bildspråk och format, vars syfte är att skildra 

verkligheten, utvecklades och adapterades inom spelfilm. Handhållna, skakiga kameror 

blev återkommande inom andra genrer än dokumentärfilm. Även den tekniska 

utvecklingen spelade stor roll och kunde genom mer lätthanterliga och mobila kameror 

bidra till intima, hyperrealistiska skildringar. Som exempel på detta uppmärksammas 

bland annat de skakiga kamerorna i actionthrillern Bourne Supremacy (Paul Greengrass, 

2004).  

  Vidare ställs frågan om hur gränserna mellan realism och drömska 

aspekter kan förenas och samspela. Den tekniska utvecklingen bidrog även till filmens 

förmåga att förmedla orealistiska skeenden, till exempel drömmar, minnen eller 

karaktärernas subjektiva inre. Genom dokumentära metoder i utformandet av 
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bildspråket kan åskådaren få intryck av att det som visas i själva verket är just 

realistiska upplevelser. Till exempel filmas en scen ur Eternal Sunshine for the Spotless 

Mind (Michel Gondry, 2004) på ett vis Cousins menar påminner om en 

polisdokumentär; en handhållen kamera som följer karaktärerna, och det enda ljuset 

som används är kamerans egen spotlight.  

  Huvudkaraktären Joel (Jim Carrey) genomgår en hjärntvätt för att glömma 

sin före detta flickvän, Clementine (Kate Winslet). Kameran följer Joel medan han 

återupplever sina egna minnen. Han har under processen ångrat sig och försöker nu 

stoppa hjärntvätten genom att fly från minne till minne. Trots den handhållna 

efterföljande kameran, som alltså för åskådarens tankar till dokumentärfilm och därmed 

realism, påminns åskådaren ständigt att händelserna i själva verket utspelar sig i Joels 

subjektiva. Joel tappar exempelvis minnet av hur karaktärerna ser ut och kameran visar 

Clementines ansikte helt suddigt, även en annan karaktärs ansikte förvrängs genom att 

ögonen ser ut att vara upp och ner. Detta utgör ett tydligt exempel på hur konventionella 

format från dokumentärfilmning kan adapterats till spelfilm, och även hur formatet inte 

bara behöver förmedla realism utan även kan skildra subjektiva och overkliga 

händelser.
5
 

  I avsnittet berör Cousins så småningom även formatet slow cinema och 

presenterar bland annat Aleksandr Sokurovs Mor och son (Mat i syn, 1997). Filmen 

består av långa tagningar, bildspråket är stillsamt och har stora kopplingar till 

målerikonst från den tyska 1800-tals romantiken. Sokurovs senare film, Den ryska 

arken (Russkiy Kovcheg, 2002), utgör ett ännu mer extremt exempel då den är inspelad i 

en enda långa tagning som sträcker sig över drygt 90 minuter. Sokurovs stilistiska 

bildspråk, och framför allt just denna film, visar på innovativt och nytänkande 

filmskapande. Cousins vill belysa att det är just denna typ av provokativa filmskapare 

som lägger grunden för framtidiens filmproduktion.
6
 

  Cousins menar alltså att slow cinema, innovativt och annorlunda, kan vara 

ett intressant format för filmens framtid. Exemplen i Eternal Sunshine for the Spotless 

Mind och Den ryska arken bryter normerna Bordwells berättarmodeller presenterat, 

men förhåller sig inte heller endast till konventioner inom slow cinema, utan blir någon 

form av hybrid mellan de olika modellerna. Konventioner suddas ut och tekniska 

element samspelar över gränser, därmed kan Cousins exempel tydligt kopplas till min 

undersökning. 

                                                 
5
 Se bilaga 1, Bild 1:1. Härifrån hänvisar jag till bildens förteckning då ”1:1” syftar till ”bilaga: bild”. 

6
 Avsnitt 15 av Allt om film (The Story of Film: An Odyssey, Episode #1.15, Mark Cousins, 2011). 
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Vad gäller komplikationen av vad slow cinema innebär har filmkritikern Harry Tuttle 

diskuterat ämnet på sin blogg, han summerar:  

It [slow cinema] is an alternative way to make films, a new narrative mode, a  

different angle in storytelling, and it gives a new perspective to the audience. 

You can't judge it with your subjective mainstream prejudices (lack of details, 

lack of events, slowness, boredom...).
7 

Vad Tuttle menar i ovanstående citat är att åskådaren inte kan utdöma en film av slow 

cinema-format som tråkig eller händelselös utifrån erfarenheter av kommersiell, 

klassiskt berättad film. Även Bordwells berättarmodeller grundas i teorier om att 

åskådaren ser på film genom schematiska modeller baserade på tidigare erfarenheter. 

Konstfilm och kommersiell film bör därmed alltså inte ses av åskådaren på samma sätt, 

det vill säga enligt samma tolkningsschema. Konstfilmen och formatet slow cinema 

uppfattas som avvikande från normen, då normen är synonymt med det klassiska 

berättandet; alltså det kontinuerliga kausalitetsberättande som flitigt använts inom 

kommersiella filmproduktioner á la Hollywood. Jag återkommer till, och fördjupar, 

dessa resonemang nedan. Då element från slow cinema och kontfilmsberättandet 

förekommer inom det klassiska berättandet utmanas alltså publikens förväntningar och 

filmen i fråga får utbilda åskådaren i hur denne skall se filmen. 

  Exempel på detta menar filmvetaren Kristin Thompson finns i Peter 

Jacksons Sagan om konungens återkomst (The Lord of the Rings: The Return of the 

King, 2003). I artikel Stepping out of Blockbuster Mode: The Lightning of the Beacons 

in The Lord of the Rings: The Return of The King skriver Thompson om hur Jackson i 

denna scen, där signaleldarna tänds, stiger ut ur den kommersiella normen och istället 

åtar sig en mer alternativ berättarmodell. Scenen innehåller landskapsbilder över berg, 

filmade från helikopter, medan signaleldarna tänds. Det intressanta i just denna scen är 

vart eldarna är placerade och hur Jackson utbildar åskådaren i att leta efter dem, det blir 

nästan en lek.
8
  

  Thompson skriver att inom Hollywoodfilm är det viktig att varje bild ger 

ny information och leder historien framåt. Vad gäller helbilder är de viktigaste 

elementen sällan centrerade, inte heller är de placerade i bilden ytterkanter. I scenen ur 

                                                 
7
 Harry Tuttle, “Unspoken Cinema: Slow films, easy life (Sight&Sound)”,  publicerad den 12 maj 2010, 

hämtad den 5 januari 2015 http://unspokencinema.blogspot.se/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html. 
8
 Kristin Thompson, “Stepping out of Blockbuster Mode: The Lighting of the Beacons in The Lord of the 

Rings: The Return of the King”, i Tom Brown och James Walters (red.), Film Moments: Criticism, 

History, Theory, London: Palgrave Macmillan 2010, s. 144. 

http://unspokencinema.blogspot.se/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html
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Sagan om konungens återkomst tänds nya eldar i varje bild och åskådaren utmanas att 

söka i landskapen efter eldarna. Scenen utmärker sig från övriga scener i filmen i och 

med denna utmaning. Åskådaren måste snabbt adaptera detta fundersamma tittande, 

som annars oftast förekommer inom experimentella filmer, för att inte missa den sista 

elden. Den sista bilden visar nämligen två bergstoppar i horistonen, en placerat i bildens 

övre vänstra hörn och en mer centrerad. Enligt Thompson borde den sista elden, utifrån 

klassiska normer, tändas på den centrerade bergstoppen, men i och med att Jackson 

utmanat åskådarna fortsätter sökandet även i denna sista bild. Elden tänds på den 

vänstra toppen, och åskådaren kommer antagligen se denne samtidigt som Aragorn 

(Viggo Mortensen) reser sig i förgrunden och blickar upp mot berget.
9
 Jackson tog 

alltså med denna scen ett steg utanför de kommersiella konventionerna och lekte med 

åskådarna genom att utmana de till ett mer aktivt, experimentellt, tittande.
 10

  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet ligger i att undersöka två av Bordwells berättarmodeller, det klassiska berättandet 

och konstfilmsberättandet, och utifrån dessa fokusera på förekomsten av formatet slow 

cinema inom olika områden (konstfilm eller kommersiella produktioner). En sådan 

undersökning möjliggör en vidare diskussion kring hur berättarmodellernas samspel kan 

vara väsentlig för framtida former av hybridberättande och innovativt filmskapande. 

Som grund till min diskussion analyserar jag Alfonso Cuaróns film Gravity (2013). För 

att uppfylla mitt syfta utgår jag ifrån följande frågeställning.  

1. Vad innebär slow cinema i dagens filmklimat?  

2. Hur fungerar typiska element från slow cinema i ett klassisk- respektive 

konstfilmsberättande? 

1.4 Avgränsning 

Jag begränsar uppsatsen till att enbart behandla två av David Bordwells 

berättarmodeller, det vill säga klassiskt berättande och konstfilmsberättande. Jag 

fördjupar mig inte i att problematisera definitionen av formatet slow cinema, utan 

grundar min infallsvinkel på Matthew Flanagans avhandling på ämnet. Viss nyansering 

av formatet presenteras genom ett antal diskussioner publicerade online på betrodda 

                                                 
9
 Se bild 1:2. 

10
 Kristin Thompson, “Stepping out of Blockbuster Mode: The Lighting of the Beacons in The Lord of 

the Rings: The Return of the King”, i Tom Brown och James Walters (red.), Film Moments: Criticism, 

History, Theory, London: Palgrave Macmillan 2010, s. 144ff. 
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filmkritikers bloggar. Det historiska perspektivet på utvecklingen av slow cinema, som 

Flanagan presenterar, kommer jag inte fördjupa mig i, dock ges en kort kontextuell 

överblick. 

  Analyser och diskussioner syftar till att undersöka främst den slutliga 

bildkompositionen, således kamerans blick och dess närvaro, samt på 

händelseutveckling i historien. Den slutliga bildkompositionen syftar till hur den 

slutprodukt som projiceras för åskådaren ser ut. Alltså lägger jag ingen betydlig tyngd 

på en diskussion om huruvida miljöer skapats genom datorgenererade bilder eller 

osynliga klipp, svepningsklipp och dylikt, i min analys av långa tagningar.
11

 

  Jag avgränsar min diskussion till Alfonso Cuaróns engelskspråkiga filmer 

då dessa, genom en snarlik målgrupp, mer rättvist kan jämföras med kommersiell 

Hollywoodfilm. I och med att jag genomför en närläsande analys av endast Gravity 

uppnår jag ett kvalitativt resultat snarare än ett kvantitativt sådant. Filmen utgör ett 

aktuellt exempel i sammanhanget då den skiljer sig betydligt från andra kommersiella 

filmer genom främst dess långa tagningar, ett av de mest väsentliga elementen inom 

slow cinema.  

  De kompletterande filmexemplen jag använder i arbetet begränsar jag till 

filmer producerade under 2000-talet, detta för att bibehålla en samtida prägel på 

uppsatsen. 

2. Metod och tillvägagångssätt 

I min analys fokuserar jag på hur delar av slow cinema som format transporterats till 

mer kommersiella produktioner. Slow cinema kategoriserar jag utifrån de mest 

väsentliga elementen Matthew Flanagan presenterar i sin avhandling Slow Cinema: 

Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film från 2012. Med 

hjälp av Flanagans resultat och filmexempel får jag en större grund att stötta mitt arbete 

och min analys på, både vad gäller formatets historia samt estetiska och tekniska 

element.  

  Huvudsaklig fokus lägger jag på hur formatet fungerar inom olika 

berättarmodeller och undersöker hur elementen från formatet kan användas inom mer 

kommersiell film. Även hur elementens syfte kan skifta utifrån vilket område de rör sig 

inom. I den jämförande diskussionen undersöker jag hur slow cinema passar in i David 

Bordwells två berättarmodeller, klassiskt- respektive konstfilmsberättande.  

                                                 
11

 Egen översättning av Computer Generated Imagery (CGI) och Wipe-by cuts. 
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  Min analys grundas i Alfonso Cuaróns film Gravity från 2013 som utgör 

ett aktuellt exempel på hur slow cinema som format kan användas inom det klassiska 

berättandet, och även inom kommersiell genrefilm. Cuarón spelar en betydande roll i 

min analys och jag diskuterar även vissa av hans tidigare filmer där han på liknande sätt 

använder sig av långa tagningar. 

2.1 Disposition 

Jag presenterar väsentlig tidigare forskning inom ämnet och fördjupar mig sedan i de 

huvudsakliga teorierna som är väsentliga för mitt arbete. Dessa utgörs av Bordwells 

berättarmodeller och Flanagans historiska kartläggning av slow cinema, samt utredning 

av formatets innebörd. Även ett antal filmkritikers (webbaserade) bloggar presenteras 

för att belysa hur diskussionen angående slow cinema ser ut i dagens klimat.  

  Jag genomför en analys av filmen Gravity där jag fokuserar på bildspråk, 

berättande och händelseutveckling. Vidare följer en diskussion utifrån teoretiska 

utgångspunkter i Bordwells berättarmodeller, klassiskt berättande och 

konstfilmsberättande. Jag belyser innovativa tillvägagångssätt filmskapare kan tillämpa 

för att arbeta på gränsöverskridande vis och åstadkomma vad som skulle kunna komma 

att kallas hybrider mellan konstfilm och kommersiell film.  

3. Tidigare forskning  

3.1 Berättarmodeller 

I sin bok Narration in Fiction Films från 1985 diskuterar och analyserar Bordwell olika 

berättarmodeller som förekommit i filmens historia. Två av dem är det klassiska 

berättandet och konstfilmsberättandet, dessa  ligger som grund till mitt arbete. Bordwell 

menar att det klassiska berättandet är den modell som dominerat inom amerikanska 

kommersiella produktioner och kan ibland tolkas synonymt med Hollywoodfilm, medan 

konstfilmsberättandet blir en kontrast till det klassiska och anses mer alternativt.
12

 

  Hollywoodproduktioner diskuterar Bordwell vidare i sin bok The Way 

Hollywood Tells It (2006). Han menar att det, trots vissa återkommanade mönster och 

tillvägagångssätt, är svårt att sätta en etikett på vad Hollywoodfilm är; Hollywood 

producerar filmer inom samtliga genrer, och åstadkommer därmed varierande 

                                                 
12

 Bordwell, Narration, s. 156. 
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berättelser.
13

 

  Det klassiska berättandet är enligt Bordwell den normativa 

berättarmodellen i Hollywood. Den grundas på en linjär orsak- verkan kasualitet vilket 

kontinuerligt leder historien framåt. Historien baseras ofta på att protagonisten har ett 

speciellt mål att uppnå inom ett begränsat tidsspann. Händelseförloppet är 

konfliktbaserat och med största sannorlikhet kommer protagonisten på väg mot sitt mål 

behöva övervinna ett antal mindre delkonflikter som avlöser varandra. 

  Konstfilmsberättandet utgör en kontrasterande modell det det klassiska 

berättandet. Berättarmodellen för konstfilmer brukar inte på samma sätt vara uppbyggda 

utifrån ett specifikt mål eller ens ett kasualitetsbaserat händelseförlopp. Filmerna av 

denna modell har ofta ett större fokus på karaktärernas subjektiva och behandlar mer 

personliga, psykologiska konflikter. De präglas även allt oftare av originella 

tillvägagångssätt vad gäller kameravinklar eller uppbygnaden av en diegetisk verklighet. 

Inom Hollywood skulle filmer av konstfilmsberättandet anses som alternativa och mer 

seriösa, eller tråkiga, då den kommersiella publiken främst är vana att se filmer som 

skulle klassats som klassiskt berättade. 

 Det skall dock uppmärksammas att det finns en mängd möjliga 

differentieringar vad gäller filmskapandet, både inom konstfilmsberättandet och det 

klassiska, vilket till viss del problematiserar termer som Hollywoodfilm och 

blockbusters men även konstfilm . Vad gäller det klassiska berättandet, som länge 

utgjort det normaliserade mönstret för amerikansk filmproduktion, kan alltså 

filmskapare antingen försöka uppnå standarden denna berättarmodell innebär eller 

arbeta utanför ramarna. Utanför dessa ramar finns en mängd ytterligare variationer vad 

gäller händelseutveckling, tekniska element och så vidare. Det är alltså utanför ramarna 

mer alternativa berättarmodeller, såsom konstfilmsberättandet, får utrymme att 

utvecklas.
14

 

  Bordwell har även i boken The Way Hollywood Tells It diskuterat 

kommersiella filmers ökande intensivitet, det vill säga att film ur ett historiskt 

perspektiv blivit snabbare. Han tillägnar ett kapitel åt en reviderad version av sin artikel 

Intensified Continuity, Visual Style in Contemporary American Film som publicerats 

första gången 2002 i tidskriften Film Quarterly. I artikeln diskuterar han hur fyra 

nyskapande tekniska metod har lett till en mer intensifierad kontinuitet i berättandet. 

                                                 
13

 Bordwell, The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies, Berkeley: University of 

California Press 2006, s. 9ff. 
14

 Bordwell, Narration, s. 150. 
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Dessa utgörs av snabb klippning, variation av kameralinser, intima utsnitt i dialogscener 

och en rörlig kamera.
15 

 

  Trots flera förändringar under historiens gång finns betydande element, 

både inom det klassiska- respektive konstfilmsberättandet, kvar från mönster som 

förekom inom de stora amerikanska studiosystemen under 1910–20-talet. Bordwell 

menar att den tekniska utvecklingen inneburit stora förändringar inom filmindustrin, 

och främst kanske lett till en ökad intensiviteten, snarare än förändring i hans 

berättarmodeller. Till exempel är den kvickhet som förr användes för att skrämma eller 

chocka åskådaren, idag mer vanligt förekommande stoff i kommersiella 

mainstreamproduktioner.
 16

  

3.2 Slow cinema 

Vad gäller slow cinema finns det betydligt mindre forskning. Ämnet diskuteras dock på 

flera filmkritikers bloggar, och ett flertal övergripande artiklar har skrivits i ämnet.
17

 

  Diskussionen kring slow cinema leder till två huvudsakliga ståndpunkter 

på ämnet. Den ena innefattar meningar om att slow cinema förvandlats till en kliché, 

och alltså redan är en konstfilmsnorm, på samma sätt som Bordwells klassiska 

berättarmodell haft stort inflytande på, och blivit normativ för, amerikanska 

kommersiella filmer. Den motsatta ståndpunkten grundas på att slow cinema inte skall 

ses som synonymt med konstfilm, utan snarare bör fungera som ett tema. Det är inga 

förutsättningar att filmen i fråga blir en konstfilm enbart för att den kan skulle kunna 

katalogiserats till slow cinema.  

  Något fördjupande kan den förstnämnda ståndpunkten sägas utgå ifrån 

teorier om att innovativa filmskapare bör arbeta för att skapa nya modeller, tänja på 

gränserna och utmana normer. Därför bör konstfilm inte utmärkas enbart genom 

formatet slow cinema. De av denna åsikt förhåller sig alltså kritiskt till formatet och 

menar att vad som en gång var just så innovativt, utmanande och gränsöverskridande i 

konstfilmerna och formatet slow cinema nu har vattnats ur. Formatet ger bara vaga 

återgivelser av redan producerade filmer, istället för nya intressanta konstverk. 

Filmkritikern och redaktören Nick James är av denna åsikt. I en ledare till 

                                                 
15

 Bordwell, The Way Hollywood, s. 121. 
16

 Ibid., s. 180. 
17

 Film Studies For Free “A long hard look at Slow Cinema”, publicerad 23 april 2013, hämtad 6 januari 

2015, http://filmstudiesforfree.blogspot.se/2013/04/a-long-hard-look-at-slow-cinema-studies.html. och 

Matthew Flanagan, Slow Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film, 

Diss. University of Exeter, elektronisk resurs, s. 15f, 

https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/4432  

http://filmstudiesforfree.blogspot.se/2013/04/a-long-hard-look-at-slow-cinema-studies.html
https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/4432
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filmmagasinet Sight and Sound skriver han om hur konstfilm, och därmed också slow 

cinema som kanoniserat format för konstfilm, snart bör utvecklas till ett mer aktivt 

alternativ till mainstreamfilmen.
18

 

  Även kulturkritikern Steven Shaviro håller med James och menar att slow 

cinema blivit en kliché. Många av dagens regissörer som arbetar inom slow cinema är, 

enligt Shaviro, bakåtsträvande. De mest inspirerande konstnärliga regissörerna utmärker 

sig alltså genom sättet de tar avstånd från slow cinema. Shaviro har uttalat sig om hur 

det inom samtida kvalitetsfilm finns en övergripande känsla att filmer som innehåller 

element liknande de Flanagan använder, för att kategorisera slow cinema, utgör en 

rutinmässig metod för att skapa ”seriös konstfilm”. 
19

  

  De av den andra ståndpunkten menar att slow cinema inte enbart är ett 

konstfilmsformat, eller detsamma som Bordwells konstfilmsberättande. Istället skall 

slow cinema, som alla andra filmiska teman, anses vara ett format, eller tema, i vilket 

både bra och dålig film kan produceras. Filmkritikern och bloggaren Harry Tuttle är av 

denna åsikt och har i ett svar till James påstående ovan yrkat på att det inte finns något 

recept för konst. Alltså skulle också en film av det klassiska berättandet kunna uppnå 

samma status som konstfilmen. Tuttle kallar slow cinema för ickeberättande film. Han 

jämför ett sådant ickeberättande med nonfigurativa konstverk för att förstärka sin tes, 

och påpekar att flera konstnärers verk blir intressanta genom vad som inte avbildas 

snarare än vad som faktiskt syns.
20

 

  Filmvetaren Matthew Flanagan har skrivit en avhandling på ämnet, Slow 

Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film (2012). I 

denna presenterar han flera av ovanstående kritiker och blogginlägg. Flanagans syfte 

med avhandlingen är att öka förståelsen för slow cinema samt kartlägga vilka typiska 

element och tekniska tillvägagångssätt som är återkommande inom formatet. Dessa tre 

viktigaste byggstenar utgörs av långa tagningar, en ickeberättande eller mindre 

dramaturgiskt händelseförlopp samt en story utifrån realistiska och vardagliga 

händelser. Han ger även en översikt på den historiska utvecklingen av slow cinema och 

                                                 
18

 “Slow Cinema has been the clear alternative to Hollywood for some time, but from now on, with 

Hollywood in trouble, I’ll be looking out for more active forms of rebellion." Nick James “Passive 

Aggressive” ur Sight & Sound, april 2010, återgiven i sin helhet på Tuttles blogg Unspokencinema, 

http://unspokencinema.blogspot.se/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html  
19

 Steven Shaviro, “The Pinocchio Theory: Slow Cinema Vs. Fast Film”, publicerad 12 maj 2010, hämtad 

5 januari 2015,  http://www.shaviro.com/Blog/?p=891. 
20

 Harry Tuffle, “Unspoken Cinema: Slow Film, Easy Life”, Unspoken Cinema. Publicerad 5 december 

2010, hämtad 5 januari 2015, http://unspokencinema.blogspot.co.uk/2010/05/slow-films-easy-life-

sight.html. 

http://unspokencinema.blogspot.se/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html
http://www.shaviro.com/Blog/?p=891
http://unspokencinema.blogspot.co.uk/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html
http://unspokencinema.blogspot.co.uk/2010/05/slow-films-easy-life-sight.html
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analyserar ett antal äldre filmer som enligt honom varit betydande inom ämnet.
21

 

  Flanagan vill mena att det stilistiskt långsamma temat härstammar från 

realismen i konstfilm och experimentella verk från slutet av 1940-talet, med 

förespråkare som bland andra Roberto Rossellini, och även slutet på 1970-talet, då verk 

av till exempel Chantal Akerman. Temat återkommer mer framträdande under 1990-

talet då det även fördjupas. Under 2000-talet adapteras den långsamma stilen av mer 

marginella filmskapare som varierar sin stil från film till film. Flanagan nämner Gus 

van Sant som utöver sina tre filmer Gerry (2002), Elliphant (2003) och Last Days 

(2005), som han kallar för ”Sants dödstrilogi”, arbetar utifrån mer kommersiella 

metoder.
22

 

  Vad gäller de typiska aspekterna för slow cinema har de enligt Flanagan 

rötter i efterkrigstidens modernistiska filmer. Genom att citera kritikers recensioner av 

Michelangelos Antonionis film En kärlekskrönika (Cronaca di un amore, 1950) belyser 

Flanagan hur bilden i sig kan vara berättande även nä inget väsentligt för handlingen 

visas i bild. Han sammanfattar att den fokus som läggs på vad bilderna själva berättar 

och därmed avvecklingen av det dramaturgiska berättandet, utgör grundläggande 

värderingar för vidareutveckling av slow cinema.
23

 

  Flanagan berör också diskussionen om huruvida slow cinema blivit 

standardiserad eller inte och nämner bland annat Shaviros artikel och ståndpunkt om att 

slow cinema skulle vara en normaliserad form för konstfilmare att nyttja.
 24

 Att dock 

begränsa slow cinema till någonting rutinmäsigt tillvägagångssätt menar Flanagan inte 

är korrekt eller rättvist, och listar filmskapare han själv anser varit väsentliga för 

formatets etablering. Däribland finns Theo Angelopoulos och Aleksandr Sokurov men 

även yngre regissörer såsom Lisandro Alonso och Raya Martin. Vad dessa har 

gemensamt i sina filmer är just de byggstenar Flanagan menar utgör grunden för slow 

cinema, ett genomgående fokus på odramatisk realism skildrat genom långa tagningar. 

Tillsammans representerar filmskapare ett estetiskt format som utgör en ström inom 

samtida film, som inneburit en mycket mer sträng stabilitet i verket än vad majoriteten 

av efterkrigstidens konstfilmer gjort.
25

 

  I min diskussion använder jag mig till viss del av de båda ovannämnda 

åsikterna angående hur slow cinema som format normaliserats inom konstfilm eller inte. 

                                                 
21

 Flanagan, Slow Cinema, s. 2. 
22

 Ibid., s. 7f. 
23

 Ibid., s. 42f. 
24

 Ibid., s. 24f. 
25

 Ibid., s. 8f. 
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Vad gäller kategoriseringen av slow cinema utgår jag från de tekniska element Flanagan 

presenterar som väsentliga eller grundläggande för formatet. Utifrån detta undersöker 

jag hur slow cinema fungerar inom samtida kommersiell film, i jämförelse med hur det 

tidigare främst använts inom smalare konstproduktioner.  

4. Teoretiska fördjupningar 

4.1 Bordwells berättarmodeller 

Berättarmodellerna presenteras i boken Narration in the Fictional Film i vilken 

Bordwell även berör åskådarens mottagande av filmen. Utifrån teorier om att åskådaren 

ser på film genom tolkningsscheman baserade på tidigare upplevelser och erfarenheter, 

menar Bordwell att åskådare kan utbildas i att se på film. Åskådaren är medveten om att 

dessa schematiska metoder varierar beroende på till exempel genre, stil eller i vilket 

land eller världsdel filmen är producerad.
 26

  

  Bordwell diskuterar hur tidiga berättarmodeller inom film kan härstamma 

från äldre berättartraditioner.
27

 Utifrån dessa teorier etablerar Bordwell det klassiska 

berättandet, som han själv menar utgör det normativa berättarsättet inom amerikansk 

filmproduktion. Filmskapare kan alltså antingen sträva efter att uppfylla dessa klassiska 

normer, eller motsätta sig dem och istället lära åskådaren hur filmen i fråga skall ses. 

Bordwells konstfilmsberättande kategoriseras som en av dessa alternativa 

berättarmodeller som frångår klassiska normer.
28

 

  Åskådaren ser filmen med förväntningar om vad som kommer visas. Vad 

händer då om berättandet inte följer de normaliserade mönstren? De aspekter i filmen 

som eventuellt går utanför schematiska normer utmanar och aktiverar åskådaren till att 

se filmen på ett mer eftertänksamt vis. Dessa alternativa element i filmens uppbyggnad, 

det kan röra sig om bland annat tekniska effekter eller variationer i berättandet, utbildar 

åskådaren under tiden de ser filmen. Sådana nya modeller som filmen i sig skapar och 

förhåller sig till brukar ofta snabbt tas emot av åskådaren och direkt praktiseras på 

filmen i fråga. Dessa modeller som berör åskådaren bör alltså ses som dynamiska och 

kapabla till att förändras och utvecklas under filmens gång.
29

 Likt Kristin Thompsons 

artikel om signaleldarna i Sagan om konungens återkomst. I vilken hon resonerar kring 

                                                 
26

 Bordwell, Narration, s. 150f. 
27

 “In early cinema, filmmakers drew upon the narrational conventions of dominant form of storytelling.” 

Bordwell, Narration, s. 152. 
28

 Ibid., s.152 
29

 Ibid., s. 153. 
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hur Peter Jackson tar ett steg bort ifrån det klassiska berättandet, som dominerar i resten 

av filmen, för att utmana åskådaren. I scenen där signaleldarna tänds adapterar 

åskådaren ett fundersamt tolkningsschema där de måste söka i bilderna för att inte gå 

miste om väsentliga detaljer, i detta fallet alltså eldarna.
30

 

4.1.1 Det klassiska berättandet 

Det klassiska berättandet är vad man kan kalla mainstream, kommersiell eller dominant 

inom amerikansk filmproduktion och utgör därmed en norm. Bordwells intentioner med 

kategoriseringen är bland annat att ge en historisk bild över hur normer inom 

filmproduktion sett ut genom tiderna. Han menar dock att han inte föredrar en modell 

före någon annan och är även noga med att belysa att få filmer följer modellerna till 

punkt och pricka.
31

 

  Bordwell kartlägger detta normativa klassiska berättande dels genom 

tekniska metoder, vad gäller bland annat bildkomposition, men även utifrån den 

dramaturgiska händelseutvecklingen. Storyns konstruktion bygger, enkelt beskrivet, på 

en orsak- verkan kausalitet. Fokus ligger på protagonisten som kämpar med att uppnå 

ett specifikt mål. Mindre konflikter, eller delmål, förekommer även ofta på vägen till 

huvudmålet. Dessa delmål avlöser vanligtvis varandra, det vill säga nästa konflikt 

presenteras innan eller i samband med att den förra blir löst.
32

 

  Protagonisten i fråga utgör den centrala punkten i filmen och 

händelseförloppet utvecklas till största del utifrån dennes handlingar. Det är även 

protagonisten åskådare huvudsakligen bör relatera till. Handlingens konflikter måste 

vanligtvis övervinnas inom en viss tidsgräns, till exempel att protagonisten behöver nå 

sitt mål innan ett visst klockslag eller ett specifikt datum. Tidsgränsen kan även vara 

mer sublim genom till exempel en, vad Bordwell kallar, sistaminuten räddning.
33

 Att 

berättandet oftast formas utifrån tidsbegränsade ramar tyder på att filmens kraftfulla 

effekt ligger just i hur protagonisten löser konflikten. Åskådaren förväntar sig ett 

lyckligt slut och kan anta att protagonisten når sitt mål, men vill ändå veta hur detta 

kommer gå till. Självklart finns även filmer inom det klassiska berättandet där 

protagonisten inte uppnår sitt huvudsakliga mål, dock kanske istället ett sekundärt mål. 

Sekundärmål är typiska i så kallade dubbel-linjära intriger, som ofta förekommer inom 

                                                 
30

 Kristin Thompson, “Stepping out of Blockbuster Mode: The Lighting of the Beacons in The Lord of 

the Rings: The Return of the King”, i Tom Brown och James Walters (red.), Film Moments: Criticism, 

History, Theory, London: Palgrave Macmillan 2010, s. 144ff. 
31

 Bordwell, Narration, s. 154f. 
32

 Ibid., s. 158. 
33

 Egen översättning av Bordwells “last-minute rescue”. 
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det klassiska berättandet, bestående av två parallella konflikter som måste lösas. Dessa 

utgörs vanligtvis dels av en konflikt grundad i en heterosexuell romans, oftast 

sekundärmålet, och dels en jobb-, krigs- eller äventyrsbaserat konflikt, oftast 

huvudmålet. Dessa två uppdrag följer en linjär orsak- verkan kausalitet och en 

dramaturgisk händelseutveckling med diverse hinder som måste övervinnas. Lösningen 

på de två konflikterna sammanfaller ofta i en gemensam klimax men kan även redas ut 

före eller efter varandra på olika sätt.
34

 

  Det är utifrån detta klassiska berättande den västerländska dramaturgiska 

normen etablerats och utgör alltså den schematiska metod åskådarna lättast använder 

när de tittar på filmen. Mönstret och innehållet i filmen är bekant, åskådaren kommer 

ytterst sällan gå miste om viktiga aspekter i historien då de effektivt leds genom hela 

handlingen. Filmen kan därmed komma att passera obemärkt, alltså att den liknar andra 

filmer av sitt slag i och med dess klassiska utförande. Sällan förekommer utmärkande 

stilistiska metoder eller vackra bilder, det är inte vad som är intressanta inom det 

klassiska berättandet. Snarare ligger det mest väsentliga i att skapa och berätta nya 

historier.
35

 

  Trots kartläggningen av de flera typiska normerna inom berättarmodellen 

menar Bordwell att det klassiska berättandet inte skall definieras som ett recept. Snarare 

bör det som ett paradigm inom film, en uppsättning av valmöjligheter vad gäller både 

filmens komposition i produktionsstadiet och även sättet åskådaren avläser och tolkar 

resultatet. Bordwell är dessutom noga med att förtydliga att hur rutinmässig denna 

narrationsmodell än kan upplevas så är fortfarande åskådaren aktiv i en 

meningsskapande process. Dock kan mer alternativa berättarmodeller väcka en annan 

slags aktivitet hos åskådaren, exempelvis ett mer fundersamt tittande i ett 

konstfilmsberättande utan tydlig tidsgräns som kanske inte alltid lika påtagligt leder 

åskådaren i rätt riktning mot en given klimax.
36

    

4.1.2 Konstfilmsberättandet 

Konstfilmsberättandets grund ligger enligt Bordwell i att vara ett alternativ till det 

klassiska berättandet; den har även utvecklats utifrån helt andra traditioner så som 

modernistisk litteratur eller historiska konstverk. Bordwell pekar på att olikheterna 

mellan berättarmodellerna ofta förekommer i skildrandet av handlingsutvecklingen. 

                                                 
34

 Bordwell, Narration, s. 157f. 
35

 Ibid., s. 164. 
36
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Inom det klassiska berättandet förekommer, som nämnt ovan, ett kronologiskt, 

kausalitetsbaserat händelseförlopp med tydliga gränser mellan den diegetiska 

verkligheten och karaktärens mentala föreställningar eller tankar. Inom 

konstfilmsberättandet däremot är det mer vanligt att problematisera sådana gränser 

mellan subjektivitet och objektivitet, därmed gränser mellan verklighet och fantasi. 

Konstfilmsberättandet förhåller sig alltså ofta mer luddigt till gränserna mellan dessa 

olika plan, likt konstens expressionistiska uttryck.
37

 

  Genom att sudda ut sådana gränser mellan den objektiva världen och det 

subjektiva sinnet kan verklighet, filmens dieges, som skildras inom respektive modell 

gestaltas på olika sätt. Verkligheten i det klassiska berättandet innebär en tydlig 

kausalitetsutveckling i den kronologiskt linjära handlingen. Konstfilmsberättandet tillåts 

ifrågasätta vad som är verklighet och då till exempel fokusera på det verkliga i 

subjektiva frågor eller psykologiska problem. Verkligheten kan även få uttryck genom 

alternativa, till exempel dokumentära, tekniska tillvägagångssätt såsom att filma med 

naturligt ljus, abrupta klippningar eller långa tagningar, och därmed skildra en annan 

sorts realism.
 38

 

  Händelseförlopp inom konstfilmsberättandet behöver inte utvecklas på 

samma sätt som inom den klassiska berättarmodellen. Den kan på ett långsammare vis 

skildra verklighetens nyckfullhet utan några mål att nå eller konflikter att övervinna. 

Fokus läggs snarare på karaktärerna, och deras verklighet, än händelserika intriger. 

Konstfilmsberättandet förhåller sig även mer sällan till de tidsgränser som ofta är 

grundläggande inom det klassiska dramaturgiska mönstret. Istället tillåts handlingen 

utspela sig under en obegränsad tid och även eventuella frågor kan lämnas obesvarade i 

filmens slut. I ett sådant berättande finns sällan utgångspunkter i att åskådarens 

förväntningar skall uppfyllas, utan snarare regissörens syfte. Åskådaren måste använda 

sig av mer alternativa tolkningsscheman där klimax inte bör förväntas på samma sätt 

som inom den klassiska berättarmodellen, och att filmen istället eventuellt kan leda till 

ett öppet slut. I ett slut som upplevs öppet kan karaktärerna ändå ha uppnått mindre, 

personliga eller psykologiska klimax, istället för de konkreta målen som byggs upp 

inom den klassiska modellen.
39

 

  För att etablera konstfilmsberättandet som en betydande berättarmodell 

ger Bordwell en kontextualiserande historisk överblick av berättarmodellens utveckling 

                                                 
37
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38
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39

 Ibid., s. 206ff. 



  
 

16 

 

genom tiderna. Han kallar även denna berättarmodell för ett paradigm, involverande ett 

flertal element som tillåter filmskapare att variera sina verk. En del av dessa element har 

varit mer accepterade som norm under vissa tider än andra. Trots att berättarmodellen 

utvecklats främst under efterkrigstiden på 1950–60-talet kan paralleller dras till 1920-

talets utforskande av subjektiva skildringar inom både tysk expressionism, bland annat 

genom sceneriet i Dr. Caligaris kabinett (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 

1920) som återspeglar sinnets subjektivetet, och fransk impressionism, till exempel de 

manipulerade POV-bilderna (karaktärers seende blickar) i En kärlekens tragedi (La 

roue, Abel Gance, 1923) som skall få åskådaren att relatera till karaktärernas 

sinnesstämning.
40

 

  Senare kom den italienska neorealismen att utgöra en viktig förändringsfas 

för dominerande narrationer. Efter andra världskriget bleknade Hollywoodfilmens 

dominans och internationellt gångbara alternativ efterfrågades. Under 1950-talet 

utforskade då filmskapare den objektivitet som återfinns inom den italienska 

neorealismen, som följd till detta blev berättande med öppna slut allt mer vanliga, både i 

Europa och USA.
41

 

  Under 1960-talet hade, i och med konstfilmsberrättandets utveckling, 

föreställningarna om vad som var bra film eller inte också påverkats. Filmen skulle ses 

som ett konstverk, snarare än bara underhållning, och därmed ett personligt alster av 

regissören. Detta bidrog till att oppositionerna mellan Hollywood, som komersiell 

filmmarknad med fokus på att underhålla, och Europa, vars format låg närmare konst i 

och med en friare och mer genuint kreativa tillvägagångssätt, förstärktes ännu en gång.
42

 

  Detta ledde till olika konstellationer involverande båda 

berättarmodellerna. Bordwell menar bland annat att många kritiker bedömde 

Hollywoodfilmer, av den klassiska berättarmodellen, utifrån ett tolkningsschema från 

konstfilmsberättandet, vilket problematiserade kvalitetsbegreppet ytterligare. Han 

nämner även hur Hollywood influerat konstfilm och vice versa inom olika genrefilmer 

under 1970-talet. Samspel med element från båda berättarmodellerna har alltså 

förekommit tidigare under historiens gång.
43
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Bordwell har inte fördjupat sig i dessa samspel mellan berättarmodellerna utan avslutar 

endast sin diskussion med att nämna detta. Det är alltså här jag själv tar vid och ämnar 

utveckla i det här arbetet. 

4.2 En intensifierad kontinuitet  

Bordwell menar fortfarande att dagens kommersiella Hollywoodproduktioner följer det 

klassiska berättandet han själv etablerat under 1980-talet. En intensifierad kontinuitet 

har dock utvecklats, detta på grund av bland annat televisionens utveckling under 1960-

talet. Då åskådare präglats av tvprogrammens snabba klippning i hemmet kan en 

spelfilm med för långa tagningar bli svårt för den breda publiken att relatera till. I 

dagens samhälle kan ett liknande exempel utgöras av bland annat snabba tv-spel eller 

internet.
44

 

  Bordwell menar att den tekniska utvecklingen kan vara en stor anledning 

till denna ökande intensitet och presenterar fyra nyskapande metoder som bidrar till 

detta. Den första är en snabbare klippning, som Bordwell exemplifierar genom en 

kartläggning över hur kommersiella filmers ASL (klipps medellängd) har förkortats 

genom tiderna.
45

 Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) har till exempel en ASL på 4.0 

sekunder medan Armageddon (Michael Bay, 1998) ligger på en ASL på 2.3 sekunder. 

Viktigt att belysa är att denna intensitet i klippningen främst syns inom actionfilmer. 

Han sammanfattar dock med att filmer producerade mellan 1999 och 2000 (artikeln 

skrevs 2002) oavsett genre hade en genomsnittlig ASL på tre till sex sekunder.
46

 

  Den andra nyskapande metoden visar hur användandet av olika långa 

linser, och främst skiftet mellan dessa, också kan skapa en mer intensiv scen där fokus 

skiftar mellan tagningar. Skiftningarna mellan linserna kan ske tydligt eller mer 

obemärkt för åskådaren genom till exempel ett svepningsklipp, där tagningen bryts av 

att någonting rör sig förbi kameran. Efter att föremålet passerat har bilden förändrats, 

kanske från en helbild till en närbild, eller liknande.
47

 

  Den tredje tekniken handlar om dialogscener. Inom Hollywood under 

1930–60-talet brukade sådana scener filmas i halvbild, alla karaktärerna som deltog i 

samtalet syntes från knäna och uppåt. Efter 1960-talet förändrades detta till skiftande 
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singelbilder. Genom att byta halvbilder mot närbilder, eller i vissa fal extrema närbilder, 

av ansiktet intensifierades scenerna ytterligare. Idag är det inte ovanligt att hela scener 

består av sådana skiftande singelbilder.
48

  

  Utifrån dessa tre tekniska metodernas etablering gynnades användandet av 

en rörlig kamera. En handhållen kamera kan, om den är ostadig och skakig, till exempel 

utgöra en POV, intensifiera jakter eller liknande. Är det istället en steadicam eller kran 

tillåts bilden att följa efter, eller röra sig ifrån, eller runt karaktärerna i filmen. Dessa 

rörliga bilder går till viss del ihop med långa tagningar och Bordwell menar att en 

normalt kan anta att långa tagningar sällan är synonymt med en statisk kamera.
 
Hela 

artikeln fokuserar på exempel inom kommersiell film, alltså klassiskt berättande, och 

berör därmed knappt konstfilmsberättandet.
49

  

4.3 Flanagans slow cinema 

Filmvetaren Matthew Flanagan lyfter fram tre element som han tycker är de mest 

väsentliga i definitionen av slow cinema. Det första är användandet av långa tagningar i 

samspel med vida helhetsbilder eller etableringsbilder. Den andra byggstenen utgörs av 

en odramatiskt, eller till och med en händelselös ickeberättande struktur. Den sista 

förväntningen ligger i att filmerna främst skall skildra realistiska, alldagliga händelser i 

sin helhet. Det skall finnas utrymme att lägga tid och fokus på detaljer, som i sig inte 

tillför någonting väsentligt till händelseförloppet men ändå bidrar till ett stillsamt 

estetiskt bildspråk.
50

 

  Precis som Bordwell menar att Hollywoodfilmen, trots det klassiska 

berättandet, inte bör kategoriseras som endast en form av film, menar Flanagan att de 

strukturella aspekterna vad gäller slow cinema möjliggör en bred variation av 

filmkompositioner. Flanagan vill bibehålla denna öppenhet inom fältet och noterar även 

att slow cinema kan besitta ett mer händelserikt berättande och ibland även kunna 

kategoriseras som genrefilm.
51

 

  Vidare kartlägger Flanagan kopplingar mellan slow cinema och 

dokumentärer, men även konstfilmer och experimentell film. Han diskuterar att många 

element som kommit att bli väsentliga för slow cinema historiskt sett har många 

liknelser med efterkrigstidens experimentella filmer och modernistiska epok under 
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1950–60-talet. Efterkrigstidens filmer bör dock inte ses som ett ickeberättande 

filmparadigm att stå som kontrast till Bordwells kanoniserade klassiska berättande, som 

han själv kallat för paradigm med flera valmöjligheter.
52

 De experimentella filmerna bör 

snarare ses som institutionella motsats till händelsedrivna filmer. Alltså, två modeller 

som inte har något inflytande på varandra utan främst  bör ses som helt skilda fält.
53

 

  Dock belyser Flanagan hur han föredrar, och vidare kommer utgå ifrån, 

teorier om att filmens bild, och dess ljud som en extension, alltid utgör filmens 

grundläggande källa för åskådaren att avläsa. Alltså, experimentella filmer adapterar en 

sekundär funktion av handling, dess projicerade bild utgör berättandet. Därmed ligger 

fokusen på just bildens estetiska kvalitéer, att i sig själv berätta något. Medan 

kommersiella produkter oftast bygger på en klassiskt dramaturgisk händelseutveckling 

fokuserar dessa ickeberättande experimentella filmer snarare på enstaka händelser.
54

  

  Exempel på detta är bland annat Andy Warhols strukturella filmverk 

Screen Tests (1964–66), i vilka personer porträtteras framför kameran utan att 

egentligen göra någonting. Bildspråket utgörs av statiska kamerabilder och filmiska 

effekter som påminner åskådaren om det är just film de ser, till exempel flimmer från 16 

millimetersfilmen.
55

 Någonting som kan föra tankarna till bröderna Lumiéres första 

filmer som skildrar verkligheten projicerad utan modifiering, åskådaren ser filmen likt 

en vy genom ett fönster.
56

 

  Flanagan vill mena att Warhols verk utgör väsentliga delar i utvecklingen 

av slow cinema, och exemplifierar på hur hans strukturella filmverk skildrar 

verkligheten och tiden på ett sådant minimalistiskt sätt att åskådaren inte får någon 

annan information än det som visas i bild. Verken har ingen väsentlig denotativ 

betydelse utan skildrar endast tidens närvaro i verkligheten.
57

  

  Avslutningsvis sammanfattar Flanagan att den tes han motiverat i 

avhandlingen ligger i att slow cinema som format inneburit ett skifte vad gäller 

traditionellt, eller som Bordwell kallar klassiskt, berättande inom filmproduktion. 

Förändringen har berört dels dramaturgiska händelseförlopp i filmer men även estetik. 

Vad som synts inom konstfilm och experimentella filmer har varit långa tagningar och 

helbilder, dessa estetiska element har gett åskådaren en alternativ blick in i filmens 
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diegesis. Flanagan menar att formatet förändrats och utvecklats under de senaste 

decennierna, och har därmed en öppen syn på hur en bör förhålla sig till slow cinema.
58

  

5. Närläsning av Gravity 

5.1 Synopsis 

Dr. Ryan Stones (Sandra Bullock) första uppdrag i rymden stöter på komplikationer då 

en satellit sprängts och orsakar rymdskrot i omloppsbana runt jorden. Stone arbetar 

tillsammans med löjtnant Matthew ”Matt” Kowalski (George Clooney) på 

Hubbleteleskopet där de installerar ett nytt system. Rymdskrotet tvingar dem att avsluta 

uppdraget och återvända till rymdfärjan Explorer, som visar sig vara totalförstörd. De 

har förlorat all radiokontakt med jorden och får på egen hand ta sig till den större 

internationella rymdstationen (ISS) och söka hjälp där. Även denna station har råkat ut 

för rymdskrotets förödelse och besättningen har redan evakuerats. Den landningskapsel 

som finns kvar är skadad och dess fallskärm har redan utlösts. Kapseln är därför 

obrukbar för en landning på jorden. Stone lyckas ta sig in i stationen, dock utan 

Kowalski som flyter iväg i rymden. Hon tvingas nu på egen hand flyga 

räddningskapseln till den kinesisk rymdstationen Tiangong i hopp om att den ännu inte 

träffats av rymdskrotet. På ISS brister en stor brand ut, vilket sätter Stone i en tidstvist. 

Hon måste ta sig till kapseln innan hela stationen brinner upp.  

  Väl inne i kapseln, och avdockad från stationen, inser Stone att hon måste 

montera bort den utlösta fallskärmen för att ta sig därifrån. Rymdskrotet har roterat ett 

varv runt jorden och når ISS samtidigt som Stone är ute i rymden för att montera bort 

fallskärmen. Stone flyr i kapseln oskadd, medan skrotet totalförstör ISS.  

  På väg mot Tiangong tar bränslet i kapseln slut och Stone är nära på att ge 

upp, innan hon kommer på hur landningsraketerna kan användas för flyga den sista 

biten till stationen. Skrotet ligger fortfarande i omloppsbana och når stationen samtidigt 

som Stone. Stone tar sig till räddningskapseln och lyckas docka av från stationen innan 

även denna totalförstörs. Kapseln faller snabbt mot jorden och landar i en sjö, Stone 

lyckas ta sig i land och har överlevt sitt första och troligtvis sista rymdäventyr.      
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5.2 Analys 

Filmen inleds med texter som berättar att ljud inte kan höras i rymden, då det inte finns 

något syre för ljudvågorna att färdas i. Samtidigt som texterna visas hörs en 

upptrappande musik som blir högre och högre. Musiken bryts och det blir helt tyst 

samtidigt som en bild av jorden, sett ifrån rymden, visas. Efter inledningen har 

åskådaren fått reda på spelreglerna för filmen. Tystnaden avbryts snart av ett 

regelbundet pipande och brusande radioljud.  Houston (Ed Harris) pratar till Dr. Stone, 

snart deltar även löjtnant Kowalski i samtalet. De befinner sig på Hubbleteleskopet 

tillsammans med ännu en astronaut, Shariff Dasari (Phaldut Sharma). Medan de arbetar 

småpratar Kowalski och Stone, främst om arbetet men även kring mer personliga 

livsaspekter. 

  Filmen skildrar rymden utifrån vad som upplevs som ett mer realistiskt 

perspektiv, jämfört med till exempel Michael Bays actiondrama Armageddon från 1998. 

Den realistiska prägeln uppnås främst genom att förhålla sig till ljudåtergivningar så 

som astronauterna antas höra ljud, endast inifrån sina dräkter. Explosioner till exempel 

avger inget ljud om inte astronauterna själva skulle höra dem. Ljudbilden kan liknas 

undervattensljud eller eventuellt lock för öronen. Genom det som kan anses vara 

realistiska återgivningar av ljudet förkroppsligar kameran nästan en egen person. Detta 

andeväsen verkar vara på samma ställe, uppleva samma situationer, och höra samma 

ljud, som Stone och Kowalski. Deras båda röster låter återgivna genom en 

kommunikationsradio, en aning burkigt simultant med annat radiobrus. 

  Filmens första scen, från etableringsbilden över jorden till dess att Stone 

handlöst slungas ut i rymden, filmas i en enda lång tagning, med en rörlig, flytande eller 

svävande kamera, och är drygt tolv minuter lång. Långa tagningar behöver alltså inte 

vara synonymt med innehållslösa scener. Flanagan menar att ett realistiskt och långsamt 

berättande kan ge tid och utrymme till vardagliga händelser och detaljer som inte leder 

handlingen framåt.
59

 Vad är det då som faktiskt händer i denna första tagning? Den 

inleds med etableringsbilden av jordklotet, Hubbleteleskopet kommer närmare och 

kameran följer händelserna kring astronauterna på teleskopet. Som nämnt ovan upplevs 

kameran nästan som en egen person och delaktig i situationen, den flyter eller svävar 

runt Stone och teleskopet, ibland panorerar den även för att se vad Kowalski eller 

Dasari jobbar med. Delaktig är den dock enbart under tiden då astronauterna befinner 

sig på teleskopet. Efter det att skrotregnet nått astronauterna, skiftar kameran form till 
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ett mer etablerande eller iakttagande väsen. Avslutningsvis syns Stone slungas ut i 

rymden och Kowalski hörs rapportera till Houston hur han inte längre kan se henne.  

  Under nästa tagning syns Stone igen, fortfarande roterandes. Kameran 

fokuserar såsmåningom på Stones ansikte i närbild. Den närmar sig och penetrerar 

Stones hjälm och tar sig in i Stones POV för en stund, innan den ännu en gång rör sig ut 

genom hjälmen för att visa hur lite hon faktiskt syns i den mörka rymden. Snart 

upprättas kontakten mellan Stone och Kowalski och han lyckas hitta och rädda henne. 

Genom att sammansmälta med Stones blick blir kameran delaktig i hennes subjektiva 

och förmedlar för åskådaren hur hon upplever situationen. Jorden syns förbipasserande 

då hon roterar och bilden upplevs helt desorienterad. Känslan som Stone upplever, av 

att vara helt hjälplös, förstärks.  

  Det huvudsakliga målet för Kowalski och Stone är att ta sig tillbaka till 

jorden, resan till ISS blir därmed en av de mindre konflikterna på vägen mot klimax. 

Baserat på hastigheten rymdskrotet färdas i, har Kowalski räknat ut att de har cirka 90 

minuter på sig att ta sig till stationen. Detta tillsammans med både Stones låga syrenivå 

och Kowalskis bränslenivå i jetpacket utgör den tidsintervall astronauterna måste 

övervinna konflikten inom.  En tidsgräns är etablerad och händelseutvecklingen bygger 

på en orsak- verkan kausalitet. Historiens uppbyggnad följer således Bordwells 

klassiska berättande.
60

 

  För att problematisera normerna en aning tänker jag ge vad Bordwell 

kallar de sekundära målen, sådana som skapar en dubbel-linjär intrig inom det klassiska 

berättandet, något större utrymme i min analys av Gravity. I teoriredogörelsen ovan 

exemplifieras sekundära mål i form av heterosexuella romanser, som Bordwell menar 

varit den mest vanliga bihandlingen.
61

 Trots att Kowalski oskyldigt flirtar med Stone 

utgör inte detta någon väsentlig bihandling. I detta fall är det snarare Stones minne av 

dottern som är det sekundära målet; Stone måste bearbeta dotterns död för att kunna gå 

vidare och utvecklas. Denna sekundära handling presenteras första gången för 

åskådaren då astronauterna färdas mot ISS. På väg till stationen pratar de om mer 

privata saker. Stone berättar bland annat att hon haft en dotter som gått bort vid fyra års 

ålder och hur hon sedan dess mest ”vaknar, går till jobbet och bara kör.”
62

 Hennes liv 

har fastnat i ett, för henne, meningslöst mönster. Rymdresan kommer innebära en 
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pånyttfödelse för Stone som även skulle kunna avläsas som metaforisk resa att likna 

med evolutionsteorin, någonting som varken hon eller åskådaren ännu förstått, mer om 

detta nedan. 

  När Stone och Kowalski kommer fram till ISS är den ena 

räddningskapseln redan borta och den kvarvarande kapseln kommer de inte kunna 

använda då dess fallskärm redan har utlösts. Ännu en konflikt etableras alltså, strax 

innan den föregående avslutats. Även detta menar Bordwell är ett vanligt mönster inom 

det klassiska berättandet, i samband med att en konflikt löses inleds en annan.
63

 Bränslet 

i jetpacket tar slut och det gör även Stones syre, tidsgränsen gör sig påmind. De har 

ändå nått fram till stationen och Stone lyckas i sista sekunden greppa tag i den utlösta 

fallskärmens linor. Den sele de två astronauterna varit sammankopplade med brister 

dock och hon måste fortsätta ensam. 

  Väl inne i stationen behöver Stone först fylla slussen med syre innan hon 

kan ta av sig dräkten och andas normalt igen. Hon andas in det sista syret i dräkten och 

tidsgränsen gör sig ännu en gång påmind. När hon väl fått av sig rymddräkten är det en 

befrielse, en sistaminuten räddning, för både Stone och åskådaren. I och med den mer 

fria tillgången till syre igen har en delkonflikt lösts, vilket då ger utrymme för nya 

hinder. Historiens uppbyggnad följer alltså fortfarande Bordwells klassiska berättande, 

protagonisten stöter på konflikter som måste lösas på vägen mot sitt huvudsakliga mål.
64

  

  När Stone fått av sig rymddräkten, och läget för tillfället är lugnt, intar hon 

fosterställning i det viktlösa rummet. I kombination med den runda formen av luckan 

bakom henne och slangar, eller remmar, som hänger från taket komponeras en vy att 

likna med ett foster i sin mors livmoder.
65

 Detta blir en tydlig anspelning på Stones 

ovannämnda pånyttfödelse och symboliken för evolutionsteorin, det vill säga det 

sekundära målet åskådaren läser in. 

  Innan Stone påbörjar sin resa till Tiangong söker hon upp 

kommunikationssystemet och försöker där kontakta Kowalski. Hon får inget svar men 

lämnar ett meddelande till Houston om att Kowalski är borta och att hon själv är den 

enda överlevande från Explorer. På väg till radion följer kameran, lika viktlöst som 

Stone själv, efter henne. Vid ett tillfälle panorerar kameran bort från Stone och ser hur 

några ledningar brinner. Den annalkande branden blir alltså presenterad för åskådaren 

utan att Stone känner till det. När kameran rör sig tillbaka mot Stone igen tar hon tag i 
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en vattenflaska och spiller ut några droppar som tyngdlöst svävar i rummet. När 

kameran kommer närmare Stone då hon funnit kommunikationssystemet stöter en sådan 

droppe emot linsen på kameran vilket ger känslan av att åskådaren faktiskt är kameran 

och också befinner sig på rymdstationen, den blir alltså ännu en gång en egen person 

som är delaktig i situationen  

  Efter att Stone lämnat meddelandet till Houston ljuder ett brandlarm. 

Stone lokaliserar branden och försöker släcka elden med en brandsläckare. 

Brandsläckarens kraft puttar Stone in i väggen så hon slår i huvudet och tuppar av en 

kort stund. Här dämpas ljudet medan hon är medvetslös, men höjs snart igen då hon 

vaknar till. Elden har spridit sig och hon slutar försöka släcka den, istället skyndar hon 

sig in i räddningskapseln. Hon får med sig brandsläckaren in i kapseln. Från det att 

brandlarmet går tills hon är säker i kapseln filmas i en tagning och är cirka en och en 

halv minut lång. 

  Efter att ha dockat av kapseln och monterat bort fallskärmen inleder hon 

sin resa mot Tiangong, ännu en delkonflikt som blir löst genom en sistaminuten 

räddning då hon ger sig av precis när rymdskrotet återvänder och förstör ISS.   

  Bränslet tar såsmåning om slut och hon driver ännu en gång handlöst runt 

i rymden. Hon lyckas i detta skede få radiokontakt med jorden igen. Dock inte med 

Houston utan med en civil fiskare som heter Aningaaq (Orto Ignatiussen) som inte 

förstår vad hon säger. Stone njuter av att höra människor igen, även hundar och en bebis 

hörs i radion. Stone lyssnar på hur Aningaaq sjunger en vaggvisa för barnet och skruvar 

samtidigt bort syretillförseln i kapseln. När hon nu gett upp och sakta börjar somna 

inleds en drömsekvens då Kowalski återvänder och knackar på rutan. Han stiger snart in 

i kapseln och sätter sig bredvid Stone för att på ett uppmuntrande sätt berätta att hon 

inte skall ge upp ännu utan i själva verket kan ta sig vidare mot stationen genom att 

använda sig av kapselns landningsraketer. Även detta är en lång sammanhängande 

tagning. Från det att hon förstår att det är en privatperson hon kommunicerar med på 

radion fram till att hon läser manualen om hur man landar uppmäter cirka tio minuter.  

  Denna scen utspelar sig till större del i Stones subjektiva. På liknande sätt 

som ljudet försvann i samband med att Stone tuppade av under eldsvådan, och POV-

bilden inifrån hennes hjälm, tidigare i filmen har kameran en möjlighet att röra sig 

mellan verkligheten och Stones inre subjektiva upplevelser. Detta blir intressanta som 

utbrytande segment i det klassiska berättandet. Gränserna mellan objektivitet och 

subjektiv brukar inom det klassiska berättandet vara strikta och konkreta, då dessa 
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gränser istället suddas ut och perspektivet skiftar måste åskådaren åta sig en annan 

schematisk tolkningsmetod i sitt tittande. De måste ställa sig själva frågan om det de ser 

är verklighet eller ej. Detta luddiga förhållandesätt mellan verklighet och dröm är enligt 

Bordwell någonting som främst används inom konstfilmsberättandet, liksom det 

kontemplativa, fundersamma, tolkningsschemat åskådaren behöver aktivera.
66

  

När Stone närmar sig stationen skjuter hon ut sig ur kapseln och lyckas med hjälp av 

brandsläckaren hon fått med sig, efter branden på ISS, manövrera mot stationen. 

Brandsläckaren töms snabbt men ger tillräckligt med kraft att putta Stone mot stationen 

och hon lyckas snart ta sig in till stationen. Detta samtidigt som skrotet passerar vilket 

betyder att Stone löst ytterligare en konflikt på väg mot sitt huvudsakliga mål, ännu en 

sistaminuten räddning. Skrotet krockar med stationen och Stone skyndar sig in i 

räddningskapseln, hela hennes tid på stationen är filmad i en POV, som inte skiftar 

förrän hon stängt luckan igen efter sig. Efter kollisionen med skrotet störtar stationen 

mot jorden. Hon lyckas docka av kapseln i rätt tid trots problematiken att hon denna 

gång inte kan läsa manualen, allt står på kinesiska, viket i sig även blir en liten 

delkonflikt.  

  Nu vet Stone att kampen är slut och det bara finns två möjliga utvägar ur 

situationen; antingen lyckas nödlandningen eller så kommer hon brinna upp i 

atmosfären. Stone tackar Kowalski och ber honom hälsa dottern att hon älskar henne, 

och lägger därmed sorgen bakom sig. Hon anropar Houston och beter sig allt mer som 

Kowalski gjort i början av filmen. Detta genom att använda repliker om att hon har en 

dålig känsla inför uppdraget vilket påminner henne om en anekdot, likt Kowalski i de 

första scenerna. Det är tydligt att Stone som person genomgått en förändring under 

filmens gång och utvecklats som person. 

  Efter detta följer bilder på kapseln utifrån, parallellt med interiörbilder av 

hur verktygspanelen brinner och varningslampor blinkar och ljuder. 

Radiokommunikationen återupprättas och hon hör både Houston och publika 

radiokanaler. Kapseln landar i vattnet och sjunker hastigt. Stone får problem att komma 

upp till ytan eftersom hon inte kan simma i rymddräkten och måste få av sig den. Ännu 

en gång är syret ett problem och blir Stones sista konflikt att övervinna innan hon kan 

nå sitt slutliga mål, att nå jorden och fortfarande vara vid liv.  

  Uppe vid ytan blickar Stone upp emot himlen och ser resterna från 

stationen falla mot jorden innan hon simmar in mot land. Hon kryper sakta upp på 
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stranden och hon ser för första gången tung ut och har svårt att resa sig. Stone skrattar 

lite, gör en kraftansträngning och lyckas ställa sig upp. Hon trampar ner foten i vattnet 

på stranden och ännu en gång stänker vatten på kameralinsen. Stone går sedan bortåt in 

mot land och tar sina första steg, som en pånyttfödd människa. 

  Denna sista scen sammanfattar hela teorin om mänsklighetens evolution. 

Stone symboliserar livets utveckling då hon tar sig upp ur havet, kryper upp på land och 

sedan även reser sig på två ben som den nya människan. Hon har uppnått historiens 

huvudmål och därmed filmens klimax. Samtidigt har hon även själv lyckats lämna 

hennes sorg efter dotterns bortgång bakom sig och försonats med sitt förflutna, vilket 

jag nämnt ovan utgjort filmens största sekundärhandling. Vissa religiösa anspelningar 

kan även inläsas av åskådaren, i och med att hon pratar med den döde Kowalski och ber 

honom hälsa dottern, tror Stone att de någonstans kommer återförenas när de dör, en 

form av himmelrike. Vilket leder till viss subtil spiritualitet i filmens berättande. Jag 

liknar kameran med en egen delaktig person eller ett iakttagande andeväsen, och kanske 

förkroppsligar kamerans blick denna spiritualitet, som skulle kunna tolkas som en form 

av närvarande gudsskepnad. Kameran tar del av Stones subjektiva lidande, till exempel 

genom POV-bilden i rymden och det dämpade ljudet när hon tuppar av. Den ser även 

saker Stone inte lägger märke till, exempelvis branden på ISS och rymdskrotets 

kollisioner. Kameran, eller anden, följer Stone genom filmens utveckling och lämnar 

henne sedan i trygghet på jorden som en återfödd människa som är redo att starta ett 

nytt liv.  

5.3 Diskussion 

Jag gör i detta kapitel jämförelser mellan Gravity och ett fåtal av Cuaróns tidigare 

filmer. Detta för att undersöka hur filmer eller filmstilar kan kategoriseras som hybrider 

eller kompositioner av flera element från de olika berättarmodellerna, både vad gäller 

variationer av berättade och tekniska metoder. Slow cinema ligger i fokus men 

Bordwells historiska kategoriseringar, det klassiska- respektive konstfilmsberättandet, 

berörs även dem genomgående. Genom att jämföra Gravity med Cuaróns tidigare filmer 

fördjupar jag mig i vad som kan vara Cuaróns personliga stil men även hur den har 

utvecklats och varierar mellan filmerna.   

5.3.1 Gravity i kontext 

Hur ställer sig då Gravity till dagens filmklimat? Filmen håller sig till det klassiska 

berättandets dramaturgiska kausalitetsbaserade händelseförlopp, orsak- verkan, med 
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huvudmål och delkonflikter. Även en sekundär intrig, som utspelar sig främst i Stones 

subjektiva, kompletterar historien. Gränser mellan det subjektiva och objektiva suddas 

ut och åskådaren får större inblick i protagonistens inre och kan relatera och identifiera 

sig med hennes karaktär. Därmed kopplas det sekundära målet i detta fall främst till 

Bordwells konstfilmsberättande. Stones inre resa leder till en pånyttfödelse och en 

metafor för mänsklighetens evolution, den har även subtila religiösa anspelningar. Jag 

skulle, baserat på min egen analys, kunna säga att trots denna subjektiva bihandling 

förblir filmen en klassiskt berättad science-fictionfilm med mycket action och ett tydligt 

huvudmål som skall uppnås inom en etablerad tidsgräns. Filmens händelseförlopp håller 

sig inom ramarna för Bordwells klassiska berättande, den normaliserade 

berättarmodeller som återfinns inom de flesta kommersilla produktioner i dagens 

filmklimat. Vissa utbrytande segment finns dock, främst gestaltade genom den 

subjektiva bihandlingen, som kan kopplas till konstfilmsberättandet. Dessa subjektiva 

delar i historien har planterats så att åskådare med ett klassiskt tolkningsschema kan 

avläsa filmen som underhållande, men även så att en mer, som Bordwell kallar det, 

utbildad publik skall kunna uppskatta den genom ett mer alternativt tolkningsschema 

med kopplingar till konstfilmsberättandet. Vad gäller händelseförloppet är kopplingar 

till slow cinema, och dess ickeberättande strukturer, nästintill obefintliga. Det är till 

exempel sällan detaljer som visas i bild inte leder historian framåt.  

  Det är snarare arbetet med den flytande kameran och de långa tagningarna 

som tydligt kan kopplas till slow cinema. Enligt Flanagan utgör långa tagningar en av 

de mest väsentliga tekniska elementet inom slow-cinema.
67

 Användandet av långa 

tagningar är även en teknik som är väsentlig för Cuaróns personliga stil. Bordwell 

diskuterar hur europeisk konstfilm bidrog till ett förändrat sätt att bedöma filmers 

kvalitet under 1960-talet. Filmbedömningsprocessen präglades av att film bör läsas som 

ett konstverk, filmskaparens personliga alster.
 68

 Skall dessa teorier appliceras på 

Gravity syns tydligt många sådana stilistiska drag i just kameraarbetet. Jag vill mena att 

sambandet mellan slow cinema och Cuaróns metoder är intressanta eftersom de långa 

tagningarna används på olika sätt. 

5.3.2 Cuaróns tidigare verk 

Bland Cuaróns senaste, engelskspråkiga, filmer finner vi dels Children of Men (2006) 

och även Harry Potter och fången från Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of 
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Azkaban, 2004) där liknande tekniska aspekter syns.
69

 Den förstnämnda har 

genomgående långa tagningar och rörliga kameror, och trots det mer kommersiella 

formatet i Harry Potter förekommer även i den ett antal tagningar som är intressanta för 

min diskussion. Exempelvis en scen som utspelar sig på det fiktiva värdshuset Den 

läckande kitteln (The Leaky Cauldron) då Harry (Daniel Radcliffe) återförenats med 

Hermione (Emma Watson), Ron (Rupert Grint) och familjen Weasley. Mr. Weasley 

(Mark Williams) vill prata ostört med Harry och leder honom därför bort ifrån 

långbordet, där resten av familjen sitter, och vidare runt i rummet. De tvingas ständigt 

hålla sig i rörelse för att undvika att någon skall höra vad de pratar om. Kameran följer 

Harry och Mr. Weasley då de rör sig i rummet. Tagningen uppnår cirka en minut och 44 

sekunder och urskiljer sig från den tidigare, och kommande, snabba eller mer klassiska 

klippningen. Vid ett antal senare tillfällen i filmen förekommer ett även liknande scener. 

  I exemplet med Harry Potter vill jag exemplifiera hur Cuarón tidigare 

nyttjat långa tagningar och dynamiska kameror. Den första tekniken är att, som kontrast 

emot en snabb klippning, använda sig av en lång tagning, och då tillåta åskådaren att 

läsa av informationen som ges i scenen på ett mer fundersamt sätt. Det vill säga genom 

ett tolkningsschema mer förekommande inom konstfilmsberättandet. Den andra 

tekniken bygger på en dynamisk kamerarörelse i rummet som visar flera saker hända i 

samma tagning samtidigt som saker löpande sker utanför den projicerade blicken. 

Kameran blir alltså på liknande sätt som i Gravity delaktig i situationen.  

  Den intensitet som Bordwell diskuterar i sin artikel Intensified Continuity: 

Visual Style in Contemporary American Film syftar till förändringar inom kommersiella 

produktioner som är klassiskt berättade, men förefaller ändå väsentlig i min diskussion. 

Två av Bordwells fyra huvudsakliga tekniska metoder som förändrats i 

filmskaparprocessen är en snabbare klippning och en rörlig kamera. Han menar även att 

om en lång tagning kommer genomföras är kameran antagligen rörlig, vilket motsäger 

sig fotot inom slow cinema eller konstfilmer, exempelvis Warhols Screen Tests, där 

långa tagningar kan filmas med statisk kamera för att visa stilla händelser som förefallar 

just där och då. Bordwell säger att den rörliga kameran främst används till 

etableringsbilder och nämner exempel på kranåkningar eller den klichéartade roteringen 

runt kyssands kärlekspar, men kan också användas för att intensifiera jaktscener. Han 

skriver i artikeln att en genomsnittligt ASL under åren 1999 och 2000 ligger, oavsett 

genre, på tre till sex sekunder. Harry Potter hade premiär 2004, alltså inte långt efter 
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Bordwell skrev artikeln. Cuaróns dialog mellan Harry och Mr. Weasley som uppnår 

nästan två minuter och filmats med en rörlig efterföljande kamera istället för skiftande 

singelbilder, bör alltså ses som alternativt till rådande normer. Detta tillsammans med 

faktumet att den långa scenen är just en dialog, och inte en actionfylld sekvens, 

förstärker Cuaróns verk som alternativa hybrider avvikande från kanoniserade normer 

vad gäller tekniska metoder. 

  Även Cuaróns senare film från 2006, Children of Men, vill jag ge 

utrymme i min diskussion, dels då även denna utgör ett väsentligt exempel för Cuaróns 

personliga stil men också för att på ett tydligt sätt exemplifierar hur realistiskt foto, likt 

dokumentärfilmning, adapteras till långa actionfyllda sekvenser. Filmen utspelar sig i 

England under år 2027. Framtiden är dystopisk, flyktingfientligheten har blivit extrem 

och människan är inte längre fertil, filmen inleds med att jordens yngsta människa blivit 

dräpt. Huvudkaraktären Theo Faron (Clive Oven) ser detta nyhetsinslag i ett café men 

stannar inte kvar för att se hela reportaget efter han fått sitt kaffe. Caféet är fullt av 

människor som trängs för att se på nyhetssändningen. Kameran följer Theo ut ur caféet 

och etablerar hur London ser ut genom en panorering över gatan, innan den igen 

fokuserar på Theo. Fortfarande filmas scenen i en tagning. Theo stannar till för att 

spetsa sitt kaffe med sprit. Kameran åker förbi honom och blickar tillbaka mot caféet 

som plötsligt exploderar. Efter explosionen rör sig kameran skakigt, som om den 

springer, mot caféet och visar hur en kvinna kommer ut på gatan, skadad och skrikandes 

innan tagningen bryts och filmens titel visas. Denna första långa scen uppmäter cirka 52 

sekunder, och sätter standarden för filmens vidare kameraarbete. Theo blir indragen i ett 

gäng aktivisters planer, och får uppgiften att eskortera den unga kvinnan Kee (Clare-

Hope Ashitey), som mirakulöst blivit gravid, till en fristad till havs.  

  Den kanske mest minnesvärda scenen från filmen är bilscenenen då gänget 

blir angripna och Julian (Julianne Moore), som fram till detta tillfälle utgjort en form av 

ledare för aktivisterna, blir mördad. Scenen börjar avslappnat och lättsamt, utvecklas till 

en biljakt och avslutas med att gänget flyr efter att ha mördat två poliser. Scenen är 

filmad i en tagning som uppnår cirka fyra minuter.
70

 

  Jag vill dock, snarare än denna scen, belysa en av filmens senare längre 

tagningar. Theo och Kee flyr från aktivisterna, då Julian sagt till Kee att Theo är den 

enda hon egentligen kan lita på. Nu befinner de sig i ett flyktingläger i ett försök att ta 
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sig ut till havs. Kee har fött och aktivisterna som nu är ute efter att döda Theo har sökt 

upp dem igen, de för bort Kee och barnet. En jakt inleds när dels militären ingriper och 

för att Theo rymmer från aktivisterna. Han försöker söka upp Kee igen för att 

genomföra planen och ta henne ut till havs.  

  Från det att Theo och Kee kommer ut på gatan till dess att han hittar henne 

och Luke (Chiwetel Ejiofor) inne i en byggnad igen spelas in i en lång tagning på cirka 

sex minuter. Under den tiden hinner aktivisterna föra bort Kee, militären ingripa, Theo 

fly nedför gatan, ducka från kulor och undvika explosioner innan han hittar Kee igen. 

Kameran får i mitten av scenen blodstänk på linsen, detta tonas inte bort förrän efter att 

Theo tagit sig in i en byggnaden, vilket skulle kunna betyda att blodet hela tiden varit 

dataanimerat eller att ett svepningsklipp osynligt genomförts då Theo slänger sig in i 

byggnaden. Kameran tar sig in genom en annan ingång och en vägg blocker sikten av 

Theo en kort stund. Han fortsätter upp för trapporna tills han hör barnets skrik och hittar 

Kee, Luke hejdar dem dock tagningen avbryts.  

  Denna långa tagning är, med rörlig skakig kamera, på ett sätt dokumentär. 

Dock används, till skillnad frånden snabba klippningen i Bourne Supremacy, långa 

tagningar och kameran har hela tiden en egen person som är delaktig i situationen, likt 

exemplen i Gravity. Kameran följer efter Theo men behöver själv inte ducka för några 

kulor, dock skakas den av explosioner i närheten. Kameran panorerar ständigt för att 

fokusera på olika händelser som sker runt Theo. Genom att fokusera på saker Theo ännu 

inte upptäckt ger kameran den aktiva tittaren större möjlighet att följa med i 

händelserna, och kan söka i bilden efter till exempel vart nästa explosion kommer ske. 

  Vid ett tillfälle under flykten får kameran, som nämnt ovan, blodstänk på 

linsen. Detta förhöjer känslan av att den är en egen person, samma känsla som när 

kameran i första scenen lämnar Theo och springer mot det sprängda kaféet. Liknande 

företeelser förekommer i Cuaróns övriga filmer, dels ovanstående exempel med den 

tyngdlösa droppen i Gravity men även i Harry Potter då det piskande pilträdet ruskar 

snö på kameran. Detta utgör ett stilistiskt tema i Cuaróns filmer, och förhöjer i samtliga 

fall känslan av att kameran är en delaktig person, eller ande, på plats i filmens diegesis. 

Vad gäller blodstänket i Children of Men skall Cuarón dock ha uttalat sig om att det 

tillkommit av en tillfällighet, alltså att låtsasblod av misstag faktiskt stänkt på 

kameralinsen och Cuarón inte kunnat stoppa tagningen. Det diskuteras dock om att 

uttalandet kan vara ett PR-trick från Cuaróns sida, av syfte att förhöja känslan av 
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kamerans närvaro och höja den realistiska eller dokumentära prägeln i sina filmer.
71

 

  Alltså, genom att avvika ifrån Bordwells normer, att använda snabb 

klippning för att intensifiera actionscener, och istället adaptera element från slow 

cinema och realistisk dokumentärfilmning, aktiveras ännu en gång ett alternativt 

tolkningsschema av åskådaren, som är närmare konstfilmsberättandets fundersamma 

seende. Användandet av deta tolkningsschema i en annars klassiskt berättad film kan 

återkopplas till Thompsons artikel angående Sagan om konungens återkomst. Dock får 

aldrig kameran samma delaktiga närvaro i Jacksons film som i Cuaróns exempel. 

Kameran är en egen person som deltar aktivt i de olikasituationerna. Därför kan 

kameran själv välja om den skall följa protagonisten objektivt eller ta del av dennes 

subjektiva inre. Den kan även ta avstånd från situationen och endast betrakta på ett mer 

klassiskt sätt. Kameran förhåller sig flytande mellan olika berättarmodeller och stilar 

och suddar också därmed ut alla gränser och konventioner Bordwell, eller någon annan, 

tidigare etablerat.  

5.4 Sammanfattning 

Hur ställler sig då element från slow cinema inom kommersiella sammanhang? De 

långa tagningarna kan till exempel i mer kommersiella produktioner användas för att 

intensifiera actionscener, detta har jag gett exempel på genom bland annat Children of 

Men. Det tyder på en intressant utveckling från dess ursprungliga syfte att skildra 

verklighet och förmedla stillsamhet. I vissa fall används även formatet och elementen 

inom kommersiella produktioner för att bidra med stillhet och seriositet i ett annars 

klassiskt berättande, så som i det viktiga samtalet mellan Harry och Mr. Weasley i 

Harry Potter. Alternativ kan det också utmana åskådaren till ett mer fundersamt tittande 

och aktivt deltagande, som Jacksons lek med signaleldarena i Sagan om konungens 

återkomst.  

  Inom det klassiska berättande leder ofta kameran, och handlingen, 

åskådaren i rätt riktning och händelseutvecklingen kan lätt bli förutsägbart. Åskådarens 

förväntningar uppfylls och filmen har varit tillfredsställande. Konstfilmsberättandet 

däremot behöver inte ha samma händelsedrivna historia utan skildrar mer ofta 

realistiska skeende på ett ickeberättande sätt. Handlingen behöver inte leda till någon 

klimax och kan därför på ett mer fritt sätt förhålla sig till tidgränser, som är vanligt 
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förekommande inom det klassiska berättandet. Även gränser mellan subjektivitet och 

objektivitet brukar vara mer flytande inom konstfilmsberättandet. 

  Slow cinema är benämningen på långsamma filmer som präglas av långa 

tagningar och en ickeberättande struktur som skildrar realistiska och vardagliga 

företeelser. Ofta ges även detaljer som inte är väsentliga för handlingen större utrymme. 

  Filmen Gravity, som utgjort mitt huvudsakliga analysobjekt, innehåller 

element från de båda berättarmodellerna samt slow cinema. Genom en klassisk berättat 

historia, med en linjär kausalitet och dramaturgisk utveckling, är filmen kommersiellt 

accepterad. Dock uppnår den även konstnärlig auktoritet och filmisk kvalitet genom att 

bland annat sudda ut gränser mellan den objektiva verkligheten och det subjektiva inre, 

något som annars främst förekommer inom konstfilmsberättandet. Detta uppnås genom 

att arbeta med långa tagningar, likt slow cinema, och att låta kameran bli en egen person 

som fritt kan röra sig mellan både filmens diegesis och karaktärernas subjektiva och 

även genom tid och rum.    

  Genom att blanda element från de olika berättarmodellerna, och använda 

dem på nya sätt, skapar samtida regissörer, Cuarón med flera, gränsöverskridande 

hybridfilmer som utmanar konventioner och skapar en bredare mångfald inom 

filmproduktion. Det finns alltså idag ännu fler, alternativa berättarmodeller och 

hybridfilmer än under perioden då Bordwells berättarmodeller etablerades. Vilket leder 

till ett filmklimat som är allt mer rörligt idag än för ett antal decenier sedan, därmed kan 

det antas att ytterligare stora paradigmskiften står att vänta inom en snar framtid.    

6. Slutsats 

Jag har undersökt hur konventioner och normer sett ut inom filmiskt berättande, både 

vad gäller kommersiella modeller och mer alternativa konsfilmsformat. David 

Bordwells berättarmodeller har i sig länge utgjort inflytelserika kategoriseringar inom 

ämnet, dels vad gäller tekniska metoder men även berättelsens utveckling och 

dramaturgiska strukturer. Jag har fokuserat på två av dessa berättarmodeller, det 

klassiska berättandet och konstfilmsberättandet, och problematiserat dem genom att 

utifrån regissören Alfonso Cuaróns filmer exemplifiera hur element från båda 

berättarmodellerna kan samspela i en form av hybridfilmer.  

  Formatet slow cinema, som historiskt främst förekommit inom det 

Bordwell skulle kategorisera som konstfilmsberättande, har legat som grund i mitt 

arbete. Formatet har enligt filmvetaren Matthew Flanagan tre viktiga byggstenar vad 
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gäller de tekniskt tillvägagångssätt. Dessa är långa tagningar, skildrandet av realistiska 

och vardagliga händelser samt en ickeberättande struktur som ger utrymme till detaljer 

som i sig inte för historien framåt.  

  Min diskussion grundas i en analys av filmen Gravity, där jag fokuserar 

dels på händelseutvecklingen, och jämför den med Bordwells modeller, men även 

filmens långa tagningar och subjektiva bihandling samt symbolik får utrymme. 

Analysen problematiserar konventioner i och med att element från både det klassiska- 

respektive konstfilmsberättandet samt slow cinema förekommer i filmen, på 

nyskapande sätt. Realistiska skildringar, långa tagningar och en vardaglig prägel 

behöver nödvändigtvis inte betyda långsamma filmer med ickeberättande struktur. 

Cuarón exemplifierar, med Gravity och tidigare verk, hur samtida filmskapare utifrån en 

personlig stil kan uppnå konstnärlig auktoritet även genom kommersiella produktioner.  

Trots användandet av det klassiska berättandet utmanar han konventioner och normer 

men lyckas fortfarande tilltala en bred publik. 

  Min analys tillsammans med diskussionen och de historiska samt 

teoretiska återkopplingarna uppfyller mitt syfte och besvarar frågeställningen om hur 

dagens filmklimat ser ut och hur slow cinema kan fungera på ett gränsöverskridande 

vis. Alltså har Bordwells konventionella, kategoriserande berättarmodeller 

problematiserats; de bör inte ses som konkreta utan mer flytande för en fortsatt och 

ständig utveckling inom framtida filmporduktion. Innovativa, utmanande och 

gränsöverskridande filmskapare bör alltid lyftas fram och belysas oavsett vilket område 

de är verksamma inom. Konstnärer påträffas även i kommersiella sammanhang.  
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