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Abstract:  

Syftet med denna uppsats är att studera rumsligheten i två musikalfilmer, My fair lady (Cukor, 

1964) och Moulin Rouge (Luhrmann, 2001), och undersöka huruvida den rumsliga estetiken 

har någon funktion för filmerna i deras egenskap av just musikaler. Analysen är uppbyggd 

främst kring Richard Dyers teori om musikalfilm som förmedlare av utopiska värden genom 

bland annat dess komposition som förmedlar glädje och energi, men också kring delar av Rick 

Altmans musikalgenreteori, Jacques Aumonts bok The Image som behandlar bildens rumsliga 

aspekter samt dessutom antaganden om ljudets betydelse i formandet av filmens rum, från 

texter av Michel Chion och Claudia Gorbman. Studien är begränsad till endast de nämnda två 

filmerna, uppsatsen gör inte anspråk på att visa varken något generaliserande mönster för 

musikaler i allmänhet eller någon historisk utveckling. Däremot görs en jämförelse mellan de 

två analysobjekten. Några nyckelbegrepp i analyserna är glädjekomposition, 

expansionsmotivet, kulturellt rum, haptiskt seende, plasticitet och utopisk representation. 

Uppsatsens huvuddiskussion behandlar genom dessa begrepp huruvida filmernas rumsliga 

utformning kan sägas förmedla utopiska lösningar till åskådaren på de problem som finns i 

det verkliga samhället. Detta kan göras på både en representerande nivå och en icke-

representerande, där bildernas grundläggande element står som förmedlande tecken. Båda 

filmerna visar sig förmedla utopisk känsla på den sistnämnda nivån, medan My fair lady 

också gör det på den rent representerande nivån. Moulin Rouge visar däremot ett filmiskt rum 

som innehåller lika svåröverkomliga problem som verkligheten. 
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Inledning 
 

Syfte och Metod 

Jag har valt att ägna min uppsatsstudie åt musikalfilm eftersom detta är en genre som jag, med 

intresse för både film och sång, alltid har tyckt om. Syftet med min uppsats är att studera hur 

rumsligheten förmedlas i två musikalfilmer och vad detta har för eventuell funktion just i 

deras egenskap av musikaler.  

Jag har för min undersökning valt två filmer från olika tider, My fair lady 

(George Cukor, 1964) och Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001). Jag har granskat de för 

ändamålet mest intressanta scenerna i filmerna och jämfört min analys, främst med Jacques 

Aumonts teorier om rumslighet i The Image och Richard Dyers teori om musikalfilm. 

Dessutom har jag beaktat en del antaganden ur Rick Altmans The American film musical, som 

tar upp genretypiska drag. För att också undersöka ljudets betydelse i skapandet av ett filmiskt 

rum har jag även använt Michel Chions bok Audio-vision – sound on screen samt några 

begrepp ur Claudia Gorbmans Unheard melodies: narrative film music. 

 Mitt val av filmer är baserat på att jag vill studera både en äldre, ”klassisk”, 

musikal och en nyare som gjordes för bara några år sedan. Detta urval ger inte underlag för 

någon generalisering om musikaler i allmänhet utan min studie begränsar sig till just dessa två 

filmer. Jag gör inte heller anspråk på att redovisa någon allmän historisk utveckling mellan 

1964 och 2001, däremot har jag gjort iakttagelser kring hur just My fair lady och Moulin 

Rouge skiljer sig åt respektive liknar varandra i fråga om de rumsliga aspekter och 

musikaltypiska drag som jag tar upp i analysen. 

 

Teori 

Den tidigare forskning som jag har tagit del av vad gäller musikalfilm handlar mycket om 

dess roll som underhållning och dess i detta sammanhang eventuella förmedling av utopiska 

värden till åskådaren. Musikalens form och innehåll antas kunna erbjuda symboliska 

lösningar på problemen som finns i det samhälle vi lever i, samt skänka en flykt från 

verkligheten. Det är just den rumsliga aspekten av detta som jag vill undersöka i min analys. 

Hur förmedlas det typiska musikalrummet genom filmbildens apparatur och hur erbjuds 

eventuella lösningar på samhällets tillkortakommanden?  

  Richard Dyer menar att musikaler är något som han benämner som 

”lyckodiskurser” (”discourses of happiness”). Det innebär att de innehar en så kallad 
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glädjekomposition, vilken konstrueras utifrån bland annat rytm, färg, form och rörelse i 

bilderna. Musikalerna, och då främst dess sång- och dansnummer, ger härigenom en lösning 

på, eller åtminstone en respit ifrån, problem som finns både i åskådarens verklighet och i 

filmens narrativ.  

Han talar också om ett så kallat expansionsmotiv som betecknar hur ett 

musikalnummer utvecklas från ett ögonblick i filmens berättelse. Numret utvidgas ur detta 

ögonblick både i rum och tid. Rummet utökas och förmedlar därigenom energi. Detta jämförs 

med den geografiska expansionen som imperialism innebär. Båda förmedlar energi och lycka 

menar Dyer.1 Han anser också att denna expansion bara är förbehållen personer med en viss 

kulturell tillhörighet. I musikalfilm skapas expansionen genom musik och dans, aktörerna 

finner i dessa scener alltid det utrymme de behöver. Expansion förmedlas i filmens bilder 

genom tre typer av rörelse; aktörens och kamerans rörelser samt klippningen.2 Alla dessa 

rörelser öppnar upp rumsligt utrymme åt filmens karaktärer. Jag har i filmerna som jag valt att 

analysera sökt efter en komposition som uttrycker glädje och jag ställer frågor kring huruvida 

sång- och dansnummer bidrar till en förmedling av energi i Dyers mening genom att ge prov 

på expansion i filmrummet.  

Dyer förtydligar också att underhållningens uppgift inte är att presentera 

modeller av idealiska världar för åskådaren. Det utopiska ryms i stället i känslorna som 

underhållningen innesluter. Dessa känslor förmedlas till åskådaren genom representerande 

och icke-representerande tecken. De förstnämnda skulle vara de mer direkta, att filmens 

karaktärer är vackrare och trevligare än människor i åskådarens vardag, att filmens 

problemsituationer är lättare att lösa än verklighetens et c. Relationen mellan det betecknande 

och det betecknade i dessa ikoniska tecken finns i hur tecknet i sin helhet ser ut. Den icke-

representerande förmedlingen sker istället mer subtilt, genom användandet av färg och 

struktur i bilderna, samt även rörelse, rytm, melodi och kamerabruk. Det icke-representerande 

tecknet är också ikoniskt, men relationen mellan det betecknande och det betecknade finns här 

alltså på en mer grundläggande nivå, i själva tecknets basala struktur.3  Det faktum att 

åskådaren påverkas av underhållning är därför kulturellt betingat, säger Dyer. Han hävdar att 

åskådaren måste ha lärt sig vilken känsla som förmedlas innesluten i en viss gestaltning, i ett 

visst tecken, för att kunna påverkas av den på det sett som han/hon är avsedd att göra. För att 

ta till sig alla former av underhållning krävs alltså en kulturell kompetens, en förmåga att 

                                                             
1 Richard Dyer, ”The space of happiness in the musical”, Aura, vol. 4, nr. 1, 1998, 31. 
2 Ibid., 34-35. 
3 Richard Dyer, Only entertainment (London: Routledge, 1992), 20. 
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känna igen de berörda tecknen.4 Jag har i mina analysobjekt sökt finna element som förmedlar 

den utopiska känslan, både på representerande och icke-representerande nivå.  

Musikalfilmens utopiska form kommer med lösningar som kan relateras till 

specifika problem i samhället, skriver Dyer vidare. Samhällets knapphet kompenseras med 

överflöd. Detta ska i filmens verklighet ta sig uttryck i att alla fiktiva karaktärer har allt som 

de behöver. Utmattning ersätts i sin tur med energi, i den meningen att filmens karaktärer 

visar kapacitet att agera och är allmänt aktiva. Uttråkning uppvägs i musikalfilmen med 

intensitet, narrativen innehåller spännande scener och drama, karaktärernas känsloerfarelser är 

framförallt rika och ohämmade. Den manipulation som är ett problem i åskådarens verklighet 

löses med transparens i filmen, det vill säga öppen kommunikation och relationer, både 

mellan fiktiva karaktärer och gentemot åskådaren. Fragmentering ersätts slutligen med 

gemenskap. Detta tar sig uttryck i att filmens karaktärer delar och arbetar för gemensamma 

intressen, agerar kollektivt samt har en tydlig tillhörighet socialt.5  

Men i själva musikalfilmerna finns det också motsättningar som behöver döljas, 

fortsätter Dyer. Det är då främst kontrasten mellan filmens narrativ och dess sång- och 

dansnummer som inverkar störande på musikalfilmens harmoni. Denna kontrast är på samma 

gång en motsättning mellan det representerande i filmen, som pekar på publikens konkreta 

erfarenhet av världen, och det icke-representerande som i stället pekar på hur förhållanden 

kan bli bättre. Musikalfilmerna måste arbeta för att sudda ut dessa motsättningar. Det finns 

enligt Dyer tre vanliga sätt att försöka göra detta, varav det första är att genomgående tydligt 

skilja mellan filmens narrativ och dess nummer. Exempel på detta tillvägagångssätt finns i de 

så kallade backstage-musikalerna, bland andra kan nämnas Golddiggers of 1933 (LeRoy, 

1933) som innehåller diegetiska sång- och dansnummer. Numren kan i andra fall skildras som 

flykt från den verklighet som filmens narrativ utgör. Slutligen finns det musikaler där man 

helt enkelt ignorerar gränserna mellan narrativ och nummer genom att antyda att filmens hela 

värld redan är utopisk, och att sång och dans är en naturlig del av denna värld.6  

Dyer skriver slutligen också en del om hur det i musikalfilm finns en relation 

mellan fysiskt rum och kulturellt rum. Som nämnt ovan så ser han ett samband mellan 

filmkaraktärernas sociala/kulturella tillhörighet och deras tillåtelse till expansion. Innebörden 

av detta resonemang är alltså att karaktärer med olika social tillhörighet får ta olika stor fysisk 

plats i det filmiska rummet.7 Jag har i min analys studerat huruvida social status bestämmer en 

                                                             
4 Ibid., 21. 
5 Ibid., 26. 
6 Ibid., 27-28. 
7 Ibid., 39. 
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karaktärs tillåtelse till expansion i det filmiska rummet, hur motsättningen mellan narrativ och 

nummer har lösts samt sökt exempel på utopiska lösningar i filmernas narrativ, och även i den 

estetiska utformningen av filmerna. 

 Rick Altman har gjort en del antaganden om musikalgenren som jag vill sätta i 

relation till de filmer jag analyserat. Jag har begränsat mig till att ta upp två av många 

aspekter som han menar är typiska för musikalfilmsgenren. För det första skriver han att den 

amerikanska musikalfilmen ofta har en narrativ med dubbelt fokus. Detta beskrivs som att 

filmerna är uppbyggda kring två huvudpersoner av motsatt kön, vars värderingar radikalt 

skiljer sig åt. Då det är förutsägbart hur denna motsättning ska sluta (kärlek), så är det 

simultanitet och jämförelse under filmens gång snarare än handlingens framåtrörelse som 

åskådaren behöver vara uppmärksam på. Filmerna är helt strukturerade kring dessa två fokus 

som förenas i slutet.8 Altman skriver här apropå musikalens funktion: 

 
”[…] the musical succeeds in reducing an unsatisfactory paradox to a more workable configuration, a 

concordance of opposites. Traditionally this is the function which society assigns to myth.”9 

 

Härmed ger han musikalfilmen stor betydelse som något grundläggande i vårt samhälle på 

grund av dess förmåga att framgångsrikt bringa enighet till motsatser. 

Altman menar också att det är kännetecknande för musikaler att ljudet står över 

bilden i rang, i motsats till i de flesta andra filmgenrerna. Ljudet, och då främst musiken, styr 

över hur bilderna utformas snarare än tvärtom.10 Eftersom jag vill sätta rumsligheten i My fair 

lady och Moulin Rouge i relation till att de är just musikalfilmer kan dessa antaganden komma 

till användning. Är filmernas estetik i dessa två aspekter genretypisk?  

 De teorier som jag har utgått från i analysen av filmbildens rumslighet kommer 

från Jacques Aumonts texter i The Image. Här skriver han i allmänhet om upplevelse av 

bilder. Aumont låter förstå att även om bilden i sig är en kulturell konstruktion så kan 

perceptionen av den ses som en självständig och icke-medierad process. Han gör därmed en 

skillnad mellan själva perceptionen av bildens element och tolkningen av desamma.11 Detta 

kan jämföras med Dyers åsikt att åskådaren inte kan reagera på en känsla som finns innesluten 

i en bild om han/hon inte vet vilken känsla som förmedlas. Aumont tycks i stället mena att det 

finns en basal perceptionsupplevelse som är oberoende av kulturell kontext, och i så fall måste 

                                                             
8 Rick Altman, The American film musical (London: British Film Institute, 1989), 19. 
9 Ibid., 27. 
10 Ibid., 71. 
11 Jacques Aumont, The Image (London: British FilmInstitute, 1997), 50. 
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en bild kunna påverka åskådaren direkt, endast genom sin grundläggande struktur. Men 

Aumont hävdar också att bilden kan relatera till verkligheten på tre olika sätt. Först på ett 

representerande sätt, vilket innebär att bilden representerar konkreta objekt. En symbolisk 

relation betyder att bilden representerar abstrakta företeelser, medan en teckenrelation innebär 

att bilden företräder ett innehåll som inte representeras av dess synliga egenskaper. I det 

sistnämnda fallet menar Aumont att relationen mellan det betecknande och det betecknade är 

godtycklig.12 Illusionen som bilden framkallar är därför påverkad av den sociala och 

kulturella kontexten.13 I denna typ av godtyckliga relation mellan det betecknande och det 

betecknade står Aumonts teori alltså i enighet med Dyers. 

Något som Aumont kallar psykologisk distans beskrivs som den rumsliga 

relationen som uppstår mellan åskådaren och bilden. Detta kan sättas i samband med rumsliga 

strukturer i allmänhet och Aumont knyter särskilt begreppet till de följande rumsliga 

aspekterna. Till att börja med redogör han för två sätt att se en bild. Optiskt seende, som har 

med utseende att göra och för vilket till exempel perspektiv är en viktig del, samt så kallat 

haptiskt seende som uppstår då objektens närvaro är starkare betonat så att åskådaren erfar en 

upplevelse utöver den synliga, som nästan är taktil.14 Idén om rumslighet är nämligen knuten 

till kroppen och dess rörelse och därmed kommer den rumsliga upplevelsen lika mycket från 

taktil och kinetisk information som från det vi ser.15  

Aumont skriver vidare om bildens rum som ett plastiskt rum. De plastiska 

elementen i bilden är de som gör den till en, som han uttrycker det, ”ensemble av visuella 

former”. De plastiska elementen består av följande strukturer; bildens yta och dess 

organisation - geometriska relationer mellan ytans olika delar; värdeskalan - graden av ljus i 

bildens alla delar och kontrasterna där emellan; färgskalan och dess kontraster; grafiska 

element samt materialiteten i bilden. Dessa plastiska element är det första som möter 

åskådaren. Den primära funktionen hos bildens apparatur är att reglera den psykologiska 

distansen, menar Aumont. Ett materiellt, konkret filmrum konstrueras genom apparaturen där 

just bildens plasticitet är direkt avgörande för denna psykologiska distans mellan filmens rum 

och åskådaren. 16  

Ytterligare ett element som påverkar relationen mellan bild och åskådare är 

närbilden. Denna kan leda åskådaren till en extrem psykologisk närhet eller intimitet. 

                                                             
12 Ibid., 54. 
13 Ibid., 69. 
14 Ibid., 77. 
15 Ibid., 20. 
16 Ibid., 99-100. 
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Närbilden materialiserar dessutom begreppet om visuell beröring.17 En starkt betonad närvaro 

ger ju upphov till haptiskt seende vilket innebär en upplevelse som gränsar till att vara taktil. 

Närbilden för alltså åskådarens och bildens rum närmare varandra.  

Bildens ram och inramning är en viktig grund för bildens organisation och 

skapar till exempel rummet utanför ramen och olika centra i bilden. 18 Exempelvis så kan 

visuella, geometriska och narrativa centra finnas i en bild. Decentrerade bilder har en stark 

konkurrens mellan olika centra och ökar därmed kravet på åskådarens aktiva roll i att styra sin 

uppmärksamhet inom bilden.19 Aumont talar genomgående om en så kallad visuell pyramid 

som utgörs av ögats synfält som sveper genom världen. En bilds inramning liknas här vid ett 

likadant skannande av den visuella världen, men av en imaginär visuell pyramid. Denna 

process vägleder åskådaren till ett visst synfält, från en viss vinkel och inom vissa gränser. 

Inramningen etablerar en relation mellan ett fiktivt öga, det vill säga kameran, och de objekt 

som är organiserade till en scen. Inramningen kan som sagt vara en centreringsprocess och är 

därigenom också en del av bildkompositionen.20 En annan betydelsefull del i bildens 

rumslighet är perspektivet. I centrerade perspektiv drar linjer i bilden mot en punkt. Ett 

vanligt exempel är perspectiva artificialis där linjer i bilden pekar mot en tydlig flyktpunkt dit 

åskådarens blick då också dras.21 Några andra begrepp som har betydelse för bildens 

rumslighet är djupfokus, djupperspektiv och rummet utanför bildramen. 22  

Aumont gör för övrigt en skillnad mellan tre olika typer av rum i film. Det 

avbildade rummet - där bilden representerar en värld; det arkitektoniska rummet - där delar av 

en värld (naturlig eller konstgjord) får en objektiv existens i det profilmiska rummet; samt det 

filmiska rummet - det virtuella rum som formas i åskådarens fantasi utifrån de fragment som 

filmen erbjuder.23 Det är det sistnämnda rummet, och hur det skapas genom filmens 

apparatur, som jag har studerat i denna uppsats. 

I min analys har jag som sagt även tagit hänsyn till ljudets betydelse för 

formandet av det filmiska rummet. Michel Chion nämner i boken Audiovision: sound on 

screen några begrepp som betecknar ljudets inverkan på rumsligheten. Han konstaterar att 

ljudet i en film etablerar en atmosfär som han kallar det hörda rummet (”heard space”).24 

Chion skiljer mellan permanenta ljud, som är en konstant del av själva rummet, till exempel 
                                                             
17 Ibid., 103-105. 
18 Ibid., 106. 
19 Ibid., 109. 
20 Ibid., 111-115. 
21 Ibid., 160. 
22 Ibid., 108. 
23 Ibid., 173. 
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vågbrus i en strandscen, och auditivt iscensättande element, ett begrepp som står för ljud med 

en punktlig källa. Det kan vara exempelvis en telefon som ringer utanför bild, och sådana ljud 

bidrar också till att definiera filmens rum.25 De ljud som identifierar rummet genom sin 

kontinuerliga närvaro kallas områdesbestämmande ljud.26 Chion påpekar för övrigt att 

upplevelsen av filmljud som ljud med en källa utanför bild är ett psykologiskt fenomen.27 

Rummet utanför ramen skapas ju endast i åskådarens upplevelse. Chion skiljer även mellan 

aktiva och passiva ljud i rummet utanför ramen. De aktiva väcker frågor hos åskådaren om 

deras källa, medan de passiva tvärtom bekräftar och stabiliserar bilden och skapar en atmosfär 

utan att tilldra sig någon extra uppmärksamhet.28 Jag vill också ta upp Chions begrepp spatial 

extension som betecknar hur långt ljudrummet sträcker sig.29 Om ljud vars källa finns långt 

utanför bild förekommer skapas illusionen av ett vidsträckt filmiskt rum, medan ”nära” ljud 

som tar stor plats på ljudspåret tvärtom krymper det hörda filmrummet. 

Slutligen har jag fått användning för ett par av Claudia Gorbmans begrepp i 

analysen av Moulin Rouge. Gorbman konstaterar i sin bok om filmmusik att det finns en 

speciell tomhet som åskådaren blir medveten om när ljud som tidigare funnits i filmen 

plötsligt uteblir. Denna tomhet kallar hon strukturell tystnad.30 Dessutom menar Gorbman att 

en filmscen med enbart diegetiskt ljud ger åskådaren en mer omedelbar upplevelse av filmens 

rum.31  

   

1 Analys av My fair lady 
 

Filmen om den fattiga blomsterflickan Eliza som förvandlas till överklassdam av 

språkprofessorn Higgins är ett typiskt exempel på en musikal vars rum gör anspråk på att vara 

utopiskt. Det finns inga grepp som försöker separera handlingen från sångnumren, utan 

filmens rum representerar helt enkelt en värld där musik och sång förekommer. Även filmens 

estetik i övrigt förmedlar en utopisk känsla enligt Dyers definition. 

 

                                                                                                                                                                                              
24 Michel Chion, Audiovision: Sound on screen (New York: Columbia University Press, 1994), 47. 
25 Ibid., 54-55. 
26 Ibid., 75. 
27 Ibid., 70. 
28 Ibid., 85. 
29 Ibid., 87. 
30 Gorbman, Unheard melodies: narrative film music, (London: Bloomington Indiana University Press, 1987), 

19. 
31 Ibid., 18. 
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Glädjekomposition,  expansionsmotivet och kulturellt rum 

Aumont menar ju att den psykologiska distansen mellan åskådaren och filmens rum är något 

som skapas utifrån filmens rumslighetsestetik.32 Inledningen av My fair lady lägger grunden 

till hur åskådaren kommer att uppfatta även resten av filmen. Förtexterna är skrivna på en 

bakgrund som består av statiska bilder föreställande blommor i extrem närbild. Redan här kan 

man på grund av de färgglada elementen i bilderna tala om glädjekomposition i Dyers 

mening. Han menar att färg är en av de komponenter som i musikalfilm förmedlar lycka.33 

Hela filmen innehåller hädanefter mycket färger, formande linjer, rytmiska rörelser et c, och 

allt detta kan i enighet med Dyers teori sägas vara en komposition som förmedlar glädje. 

Också musiken lägger energi till bilderna. 

Efter ouvertyren rör sig kameran utåt från en blombild, och avslöjar en vit lokal 

där välklädda människor kommer gående. Kameran rör sig så, både genom åkning och klipp, 

utåt och visar alltmer av filmens rum. Också aktörernas rörelser inom bilderna leder ut från 

bildens mitt och mot kamerans sidor. Det faktum att deras rörelser fortsätter i rummet utanför 

bildens ram väcker också en nyfikenhet hos åskådaren att se mer av filmrummet. Denna scen 

är ett exempel på Dyers begrepp expansionsmotivet.34 Aktörernas och kamerans rörelser i 

kombination med klippningen som tar åskådaren allt längre ut i filmrummet skapar expansion, 

utan att detta är ett sångnummer. Ett annat sådant exempel finns en bit in i filmen, i en scen 

som skildrar hur staden vaknar. En klocka slår utanför bild, det vill säga utgör ett auditivt 

iscensättande element, ett ljud med punktlig källa som definierar rummet.35 Bilderna visar en 

man som kommer ut ur en port mitt i bilden. Han går mot kameran som samtidigt backar och 

expansion äger rum. När rummet i bild blir större kommer fler människor in på torget och då 

klockan slår igen stannar alla aktörer i sina positioner. Medan de står stilla fylls torget på med 

fler människor som också stelnar mitt i sina rörelser då klockan åter slår. Snart är bilden full 

med folk som alla börjar röra sig samtidigt och den stilla bakgrundsmusiken ökar i tempo. Nu 

rör sig kameran tillbaka inåt och rummet i bild blir mindre. På detta sätt förmedlas det att 

expansionen nått sin maximala vidd och det är trångt och fullt med rörelse i de fattigas del av 

filmrummet. Förekomsten av scener där händelser framställs på detta sätt, orkestrerade till 

sceniska nummer och med expansion, utan att scenerna är sångnummer bidrar till synen på 

det filmiska rummet som utopiskt. 

                                                             
32 Aumont, 77. 
33 Dyer, Aura, 31. 
34 Ibid., 34-35. 
35 Chion, 54-55. 
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Expansion är annars något som Dyer förknippar med just musikalfilmernas 

sång- och dansnummer.36 My fair ladys första sång framförs av Higgins utanför operan där 

inledningsscenens expansion utspelade sig. Han är omgiven av personer från överklassen 

såväl som gatans fattiga. Higgins dominerar bilderna genom att vara centrerad och rörlig, han 

promenerar omkring och gör stora gester. Kameran är också rörlig och följer sångaren 

omkring, vilket de ganska få klippen även gör. Som Dyer skriver så innebär expansion att 

aktörens och kamerans rörelser samt klippningen är utformade så att allt rum som behövs 

finns/görs tillgängligt.37 Detta stämmer alltså bra.  

Enligt Dyer finns det ett samband mellan en karaktärs tillåtelse att ta upp fysiskt 

rum och dess tillhörighet i den sociala rangordningen.38 Redan i inledningen av My fair lady 

skapas en tydlig gräns mellan de skilda klasserna i filmens samhälle. När det rika folket från 

inledningsscenen kommer ut på det regniga torget uppstår kontrasten mot de fattiga 

människorna som befinner sig där. Två intressanta bilder som understryker den sociala 

uppdelningen är för det första en som delas på mitten och diagonalt bakåt i bilden av de stora 

stenpelare som finns utanför operan. Utanför pelarna, på vänster kant i bilden, står de fattigas 

grönsaksvagnar i regnet. Innanför pelarna skyndar välklädda män mot kameran och åt höger i 

skydd för ovädret. En annan bild visar en överblick över torget. I det övre vänstra hörnet är 

det ljust. Detta hörn delas av utav pelarraden, och framför dem står de rika människorna på 

rad vända mot torget där ekipage kör förbi på diagonalen. På andra sidan vagnarnas framfart 

befinner sig de fattiga som delar av mot bildens nedre högra hörn som är mörkt. Här bidrar 

bildkompositionen på ett tidigt stadium till att dela in filmrummet i kontrasterande delar. 

Snart efter Higgins nummer är det Elizas tur att sjunga. Hon har redan innan sitt 

första nummer framställts som en karaktär som tar stor plats i rummet. Trots att hon är av 

lägre klass tillåts hon att röra sig fritt bland det fina folket. Hon tar det utrymme hon behöver 

och kamera och klippning följer hennes rörelser. Elizas sång framförs på de fattigas sida av 

torget. Hon är centrerad och följs också här av en rörlig kamera samt de klipp som 

förekommer när hon dansar med sina vänner. Bland annat stegar hon upp och ner på en kärra 

med grönsaker och på så sätt förflyttar hon sig längsmed bildens diagonal. Hon tar därmed 

fysisk plats i alla bildens dimensioner. Eliza och hennes far tycks aldrig vara begränsade från 

att använda den del av filmrummet som tillhör överklassens revir. I scenen som introducerar 

Mr Doolittle går han oberörd in mellan operahusets pelare, mot kameran där innanför. Hans 

                                                             
36 Dyer, Aura, 34-35. 
37 Ibid. 
38 Dyer, Only entertainment, 39. 
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vän vågar däremot inte göra detsamma utan föreslår att de ska gå därifrån. Mr Doolittle verkar 

inte ha någon större respekt för klassgränsen, karaktären återkommer flera gånger under 

berättelsen till åsikten att man har det bättre utan pengar. Eliza har en annan inställning, hon 

drömmer om att kunna få arbete i en blomsteraffär. När hon minns Higgins skryt om att kunna 

förvandla henne till en riktig dam går hon över torget och sätter sig försiktigt vid foten av en 

pelare. Hon visar här respekt för ”klassgränsen” och är relativt liten och stilla i bilden.  

Även i filmens övriga sångnummer förekommer expansionsmotivet. Det kanske 

tydligaste exemplet på hur rum görs tillgängligt vid behov finns i ett sångnummer senare i 

berättelsen, då Mr Doolittle tillsammans med sina vänner på krogen sjunger om sitt stundande 

giftermål. Tagningarna med rörlig kamera visar hur han dansar fram genom trånga lokaler 

fyllda med folk. När rum behövs för hans dans så görs det tillgängligt. Klippningen visar rum 

efter rum där Mr Doolittle går sjungande fram. För övrigt så är glädjekompositionen särskilt 

stark just i sångnumren där musiken som läggs till bilderna ger mer energi till helheten. Musik 

finns på vissa ställen utanför sångnumren, men stora delar av My fair lady har bara diegetiskt 

ljud där fokus ligger på replikerna. Även dansen i numrena bidrar till att ge bilderna mer 

energi och glädjekomposition, eftersom de koreograferade rörelserna är ännu mer rytmiska än 

rörelserna i övriga sceners bilder.  

Ett nummer som däremot saknar både färg, energisk rörelse och glädje (eller 

känslor överhuvudtaget) är sången på Ascot, kapplöpningarna där Higgins för första gången 

introducerar Eliza i societeten. Denna scen inleds med en helbild där svartvitklädda kvinnor 

och gråklädda män står utplacerade i en vit miljö. Några klipp visar sedan mindre grupper på 

närmare avstånd och därefter följer en helbild igen. Aktörernas ansiktsuttryck är här, och 

genom hela numret, närmast likgiltiga, de visar inga känslor. De promenerar långsamt och 

utstuderat omkring och stannar sedan i nya poser och sjunger. Cirka tio halvbilder följer som 

föreställer mindre grupper av sjungande, alla står stilla och visar inga känslouttryck. Alla går 

fram till staketet som vetter mot själva kapplöpningsbanan. Det blir tyst medan alla höjer sina 

kikare, endast hovars dån hörs när hästarna springer förbi. Lika tyst sänker alla sina kikare 

och fortsätter att sjunga. På detta följer halvbilder där folket rör sig till musiken, långsamt och 

organiserat runt varandra. De är tysta och deras rörelser flyter smidigt tills en dam krockar 

med Higgins som i sin bruna tweedkostym och med sitt energiska beteende bryter av mot det 

grå- och svartvitklädda, korrekt stillsamma sällskapet. Även dessa stillsamma scener på Ascot 

förmedlar, trots den relativa bristen på färg och energi, utopiska element genom de mycket 

organiserade bilderna, den rytmiska klippningen och de flytande rörelserna. 
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Färger i bildkompositionen kan också utgöra element som skapar skilda delar i 

det filmiska rummet. Genom hela filmen så är den vita färgen förknippad med överklassens 

rum. Alla lokaler som tillhör deras sfär är vita och ljusa. När Eliza ska ”göras om” till dam 

placeras hon i en vit våning i Higgins annars gulbruna hem. Den kväll då hon bemästrar det 

korrekta sättet att tala sjunger hon iklädd ett helvitt nattlinne som ett tecken på att hon börjar 

bli anpassad för överklassens del av filmrummet. När Eliza kommer till Ascot är hon 

passande klädd i svart och vitt, men i hatt och parasoll bär hon röda blommor som tecken på 

att hennes förvandling ännu inte är fulländad. Hon har förändrats i det avseendet att hon inte 

längre breder ut sig i rummet, som hon gjorde när hon först kom till Higgins, med stora 

gester, raska steg et c. Men hon gör bort sig på Ascot genom att ta för stor plats i det hörda 

rummet. Eliza pratar för mycket och råkar skrika olämpliga ord i ett spännande ögonblick.  

I jämförelsen av social tillhörighet med tillgång på fysiskt utrymme så tycks det 

i My fair lady vara så att hög klass hör ihop med gott uppförande, vilket i sin tur närmast är 

relaterat till att ta liten plats både i det visuella och hörda rummet. När Eliza följer med 

Higgins och hans kollega Pickering på balen, där hon lyckas uppträda som om hon vore av till 

och med högre klass än alla de andra, säger hon inte ett ord på hela tiden och hon är väldigt 

lugn i sina rörelser. Där är hon dessutom klädd i en silvervit klänning vilket slutgiltigt 

införlivar henne i överklassens vita miljö. Också i scenen på Ascot är överklasskaraktärerna 

stilla och tysta. Higgins mor skäms över hans opassande uppförande när han bland annat 

hoppar över ett litet staket och hälsar Eliza och Pickering med ett högt utrop. Pickering 

framställs som mer av en gentleman och han visas också som mer stillsam medan kameran 

oftast är rörlig när Higgins är den centrerade karaktären i bilden. I känslosamma situationer, 

till exempel i lättnaden efter balen, är också Pickering mer i rörelse och sjunger och pratar 

högt. Att stillsamhet hör ihop med fint uppförande kan då tillskrivas att det inte är lämpligt att 

agera ut sina känslor. Just i detta avseende utvecklas Eliza från sitt första besök hos Higgins 

då hon ofta skriker och rör sig omkring med stora och plötsliga gester, bland annat rycker hon 

en näsduk ur händerna på Higgins hushållerska, till filmens slutscen där hon stilla och tyst 

bara ler åt Higgins retsamma kommentar.  

I en del scener finns ändå en koppling mellan inbördes status och det utrymme 

karaktärerna tar i filmrummet. Higgins driver Eliza till hårt arbete med hennes språkliga uttal. 

Hon lämnas ensam och börjar sjunga ut sin ilska mot sin lärare. Hon klampar genom rummen, 

gestikulerar med armarna och grimaserar. Kameran och klippningen följer hennes rörelser, 

och sammantaget är detta ytterligare ett exempel på expansion. Eliza fantiserar om att Higgins 

blir avrättad och höjer jublande sina armar i triumf. Då avbryts dagdrömmen av att den 
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verklige Higgins föraktfullt står och iakttar henne, bokstavligen från en högre position då han 

befinner sig en bit upp i trappan. Hon stannar upp, sänker sakta armarna och går långsamt 

tillbaka till sina övningar. Här expanderade Eliza i rummet men avbröts och blev liten igen 

när hon påmindes om sin underordnade ställning. I en scen i slutet av filmen grälar hon med 

Higgins i hans mors hus. Vid det här laget har karaktären utvecklats till en riktig dam och hon 

sjunger om sin självständighet, gåendes omkring i trädgården medan Higgins sitter stilla och 

dold i en stol. Nu kan hon göra dessa triumferande, expanderande rörelser utan att bevekas av 

Higgins närvaro. En förändring har alltså skett i fråga om hur stort rumsligt utrymme Eliza 

tillåts fylla i professorns tidigare överlägsna sällskap. 

 

Narrativ vs nummer 

Dyer skriver om olika sätt att överbrygga motsättningarna mellan narrativ och nummer i 

musikalfilmer.39 I My fair lady får hela filmrummet som sagt antas vara utopiskt då numren 

visas som en naturlig del av berättelsen, och även delar av filmen som inte är rena 

sångnummer framställs med rytmiska rörelser, expansion et c, till exempel den ovan nämnda 

morgonscenen på torget samt filmens inledande scen. Detta förmedlar även narrativa delar av 

filmen med utopiska tecken, vilket förstärker synen på filmens rum som utopiskt. I 

sångnumret där Eliza drömmer om Higgins avrättning visas den delen av numret som utspelar 

sig i hennes fantasi i bilder som är dimmiga utom i deras centrum. Bilderna som föregår 

fantasin, men ändå visar Eliza sjunga, är klara liksom de som visas efter att Higgins har 

avbrutit dagdrömmen. Eftersom denna verklighetsflykt är så tydligt markerad genom 

bildernas materialitet kan man konstatera att resten av filmen, inklusive alla sångnumren, 

föreställer händelser som verkligen tilldrar sig i filmens verkliga rum. Bildernas materialitet är 

i dessa scener klar. 

 

Haptiskt seende och plasticitet 

Som tidigare nämnt, skapas den psykologiska distansen mellan filmens rum och åskådaren 

enligt Aumont genom filmapparaturens förmedling av rumslighet. Bland de begrepp som har 

betydelse i denna process finns till exempel haptiskt seende, vilket alltså betecknar den 

upplevelse som skapas när objekten i filmbilden har en så starkt betonad närvaro att åskådaren 

får en nästan taktil erfarelse av dem.40 My fair lady är fattig på närbilder, det är bara 

blommorna i början som betonas på detta sätt. De blir då en inkörsport till filmens värld, men 

                                                             
39 Ibid., 27-28. 
40 Aumont, 77. 
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därefter hålls åskådaren på avstånd från både filmrummets objekt och karaktärernas inre 

eftersom närbilden också är ett grepp som ger åskådaren en psykologisk närhet.41 Det 

förekommer nämligen knappt några närbilder på skådespelarna heller, allt är filmat på relativt 

långt avstånd som på en teaterscen. Vid tillfällen då karaktärernas känslor och inre upplevelse 

betonas visas de i en aning närmare bilder, till exempel får åskådaren på lite närmre håll se 

Elizas frestade blick när Higgins inte bjuder henne på de kakor som han och Pickering äter. 

Filmen är överlag väldigt baserad på replikerna och där kommer den viktigaste informationen 

om karaktärernas inre tillstånd fram ändå. Dialogen kommer ju från en teaterpjäs, från ett 

medium som inte har möjlighet till närbilder på samma sätt som filmen. 

Bildens plasticitet påverkar också åskådarens distans till filmrummet.42 Element 

som bildernas tydliga organisation, jämna ljus, klara färger och grafiska former som bildas 

genom scenografi och foto visar upp My fair ladys filmiska rum som glatt, öppet och 

lättillgängligt. Detta finns i så gott som alla scener, men ett exempel är i bilderna som visar 

ballokalerna. De är komponerade med tydliga perspektiv som visar sig i trappornas och de 

långa hallarnas linjer. Ljuset är jämnt över bilderna och överallt finns blomsterarrangemang 

och klänningar i enhetliga pastellfärger. 

 

Utopiska lösningar och representation 

Dyer talar om just transparens som ett av musikalfilmens sätt att erbjuda filmpubliken en frist 

från samhällets problematik.43 Att filmens rum är så öppet och tydligt inför åskådaren kan ses 

som en del av denna transparens. Dessutom så finns det hela tiden en öppenhet vad gäller 

karaktärerna och deras känslor. Bristen på närbilder är överkomlig eftersom känslor ageras ut 

fullt tillräckligt både sinsemellan rollfigurerna och mot kameran. Ett exempel är Higgins 

uttryck i slutet av filmen. Han är arg när han lämnar sin mors hus, där Eliza har börjat sitt nya 

liv utan honom. Till musik med högt tempo går han med snabba stora steg hemåt, men när 

han överväldigas av saknad så stannar han upp och sjunger sorgset till långsam svagare 

musik. Hemkommen sjunker han håglös ner i en stol, men när han hör att Eliza är tillbaka 

skiner han upp och sträcker ut sig. Alla känslor ageras ut tydligt och ingenting hålls dolt för 

åskådaren.  

Vad gäller de andra kompensationerna för samhällets brister som Dyer tar upp 

så är överflödet till en början begränsat till de människor i filmen som tillhör den högre 

                                                             
41 Ibid., 103-105. 
42 Ibid., 99-100. 
43 Dyer, Only entertainment, 26. 
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klassen. De fattiga verkar visserligen glada ändå, och de enda karaktärer av låg klass som 

åskådaren verkligen lär känna är Eliza och hennes far, och de klättrar båda två på klasstegen 

innan filmen är slut. När det gäller kostymer och scenografi i filmen visas dock stort prov på 

överdåd. Energi och handlingskraft finns hos karaktärerna, framförallt hos Higgins och Eliza. 

De är hela tiden aktiva på väg mot det gemensamma målet. Överklassmänniskorna på Ascot 

har som sagt snarare brist på energi. Rent estetiskt så förmedlar den ovan nämnda 

glädjekompositionen och expansionsmotivet genom bilderna energi till åskådaren.   

Intensitet finns i filmen i form av starka känslor och en handling som hela tiden 

går framåt mot ett avgörande. Higgins och Pickering är exempelvis nervösa och 

förväntansfulla när de tar med Eliza på balen och när de kommer hem är de glada, lättade och 

triumferande där de dansar omkring och sjunger i biblioteket. Känslor upplevs starka och 

ogrumlade, liksom filmens bilder är klara och öppna. Det finns också gemenskap i 

berättelsen. Eliza kommer från en social tillhörighet hos de fattiga på gatan och tas upp av en 

annan gemenskap i Higgins hus och i societeten. Huvudpersonerna samarbetar mot ett mål 

som alla har intresse av. Handlingen pekar dock också på en viss fragmentering eftersom de 

olika klasserna är så skilda åt. Eliza blir behandlad som en främling när hon återvänder till 

sina fattiga vänner, och till en början har dessutom Higgins problem med att behandla henne 

som en jämlike. Symboliskt så förmedlar ändå filmen en lösning på fragmenteringen, Eliza 

kan ta sig in i den högre klassen genom att förändra sitt yttre, sitt sätt att tala och sitt 

uppförande. Karaktärerna filmas mycket ofta i samma inramning medan klippning mellan 

karaktärer i en scen är desto ovanligare. Detta motverkar också fragmentering på den estetiska 

nivån.  

Vilka är då tecknen som förmedlar känslan av utopi i filmen enligt Dyers 

modell?44 På den representerande nivån finns de direkta utopiska tecknen, huvudpersonerna 

når framgång i sina åtaganden, de är vackra, har det gott ställt och vistas välklädda i fina 

miljöer. Problemen löser sig, till och med Elizas bekymmersamme far ärver pengar och gifter 

sig. På den icke-representerande nivån finns de vackra färgerna, musiken, de flytande 

rörelserna, det klara ljuset och den välorganiserade bildkompositionen. De representerande 

tecknen på utopi kan sägas vara kulturellt betingade eftersom ideal, vad gäller till exempel 

skönhet och framgång, skiftar från kultur till kultur. Det som Aumont kallar oberoende 

perceptionsupplevelse kanske snarare står att finna på den icke-representerande nivån. Detta 

eftersom de mer grundläggande strukturerna eventuellt kan påverka oss på ett mer direkt sätt. 

                                                             
44 Ibid., 20. 
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I My fair lady är själva filmens rum som sagt också utopiskt, inte bara den förmedlade 

känslan. 

 

Andra rumsliga aspekter 

Andra aspekter som påverkar filmens rumslighet är inramning, kamerabruk och användningen 

av djup i bilderna.45 My fair lady innehåller många långa tagningar och däri en del 

djupperspektiv. Långa tagningar med rörlig kamera ger illusionen av ett sammanhängande 

rum. Vid ett tillfälle backar till exempel kameran ut från en diskussion i Higgins bibliotek. I 

hallen kommer Eliza in i bilden från dörren till ett annat rum. Karaktärerna går in och ut i 

bilden i djupled. En del scener är dessutom filmade med djupperspektiv. Ett exempel finns när 

Higgins tjänstefolk sjunger ”Poor professor Higgins”. De står utplacerade i djupled så att de 

olika personerna syns arbeta i olika rum samtidigt. Perspektivet med flyktpunkten i 

dörröppningarna mellan rummen betonar och förstärker filmrummets djup och visar 

relationen mellan dess delar. Dessutom motverkas som sagt fragmentering när helbilder visas 

i stället för klippning mellan närbilder. 

Vad gäller bildernas inramning så är huvudpersonerna och handlingen så gott 

som alltid centrerade i bilderna. Ibland är karaktärernas närvaro extra betonad. Till exempel så 

förstärks Elizas entré när hon anländer till Ascot just genom bildens komposition. Hon och 

Pickering kommer gående mot kameran ur bildens flyktpunkt och naturliga centrum, längs en 

lång vit hall med valv över. Mycket sällan väcks några frågor hos åskådaren om vad som sker 

i rummet utanför ramen, vilket kan ses som en del av transparensen i filmen. Filmens rum 

ligger öppet för åskådarens blick. 

 

Ljudet 

Ljudet har också en viktig roll i skapandet av filmens rum då det formar vad Chion kallar det 

hörda rummet.46 My fair ladys ljudspår är dominerat av antingen repliker eller musik. I en del 

scener förekommer också sorl eller ljud från bilar och hästekipage som alltså utgör 

permanenta områdesbestämmande ljud. Det som Chion kallar auditiva iscensättande element 

är tillfälliga punktliga ljud vars källa finns utanför bild och som hjälper till att definiera 

rummet.47 Exempel på detta är klockan som hörs slå under scener som utspelar sig på stadens 

torg. Det finns också ljud som börjar utanför bild men vars källa sedan blir synlig, till 

                                                             
45 Aumont, 106-108. 
46 Chion, 47. 
47 Ibid., 54-55. 
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exempel dånet från de galopperande hästarna på Ascot. Annars förekommer ljud utanför bild i 

tagningar som visar karaktärers respons på vad de hör, i en scen så reagerar Higgins i en bild 

på skrik från badrummet när hans tjänstefolk ska tvätta Eliza. Däremot så finns det inga 

exempel på aktiva ljud i rummet utanför ramen, det vill säga ljud vars källa inte syns i bild 

och som dessutom väcker frågor hos åskådaren.48  

Frånvaron av oförklarade ljud kombineras med att den spatiala extensionen inte 

sträcker sig särskilt långt. Ljud med ursprung längre bort än inom bildens omedelbara närhet 

förekommer inte. Detta ger intrycket av att det hörda rummet är litet och filmrummet kommer 

att uppfattas som en liten, sluten värld. Att det inte förekommer några oförklarade ljud eller 

ljud som väcker intresse om den del av det filmiska rummet som åskådaren inte kan se är 

också en del av filmens transparens. Också det hörda filmrummet är härmed öppet och 

tillgängligt för åskådaren. 

 

Genretypiska drag 

Altman ger flera exempel på genretypiska drag hos musikalfilmen. Två av dem har jag letat 

efter i My fair lady. För det första hävdar Altman att musikaler har ett dubbelt fokus, vilket 

innebär att det finns två huvudkaraktärer av motsatt kön och med olika värderingar som 

förenas i berättelsens slut.49 Jag tycker dock inte att Eliza och Higgins kan sägas vara så olika. 

Att de grälar beror på att Higgins inte visar Eliza den respekt som hon vill ha. Det som skiljer 

dem åt är klasstillhörighet, men de kämpar mot samma mål i filmen. Det finns därför inte 

heller två parallella fokus i handlingen. Bara det faktum att en filmberättelse har två 

huvudkaraktärer i form av en man och en kvinna är ingenting ovanligt och inte heller något 

exklusivt för just musikalfilm. 

Altman hävdar också att det är en typisk egenskap hos musikalfilmer att ljudet 

styr över bildernas utformning i stället för tvärtom.50 Filmen My fair lady är i stor 

utsträckning uppbyggd kring replikerna, det märks att manuset är baserat på en pjäs då endast 

korta stunder passerar utan att repliker förekommer. Långa tagningar finns genom hela 

filmen, som för att inte klippa sönder avancerade replikskiften och skådespelarprestationer. 

Exempelvis flera scener i Higgins bibliotek innehåller mycket långa tagningar utan paus från 

repliker mellan skådespelarna som ofta finns placerade i samma bild. Dessutom förekommer 

klippen i sångnumrena mycket riktigt i lämpliga andningspauser i sångnumren (till exempel 
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mellan de många halvbilderna som visar sjungande människor på Ascot), aldrig mitt i en 

textrad, och en rörlig kamera följer dansande aktörer med få klipp för att inte fragmentera 

deras uppträdanden i alltför hög grad. I den här musikalen stämmer det med andra ord bra att 

ljudet har fått styra över bildernas utformning i många fall, både i nummer och talscener.  

 

2 Analys av Moulin Rouge 
 

Denna modernare musikalfilm, som handlar om författaren Christians kärlek till den 

prostituerade Satine, stjärna på nattklubben Moulin Rouge, har en estetik som skiljer sig 

mycket från den klassiska My fair lady. Det filmiska rummet är dock utopiskt även i Moulin 

Rouge eftersom många av sångnumrena inte kamoufleras. Däremot är världen som denna film 

representerar ingen idyll. Ändå kan filmens rumslighetsestetik åtminstone delvis förmedla 

känslan av utopi på samma sätt som i den klassiska musikalfilmen.  

 

Haptiskt seende, plasticitet och närbilder 

Moulin Rouge inleds med en bild av en teaterscen med en röd ridå, framför den står en 

dirigent. Applåder hörs, ridån går upp och han dirigerar till filmbolagets vinjett och filmens 

förtexter, vars grafik påminner om gamla stumfilmsmellantexter. Skriften visas på den fiktiva 

filmduken mot en bakgrund av gulnat, åldrat papper och med ett flackande ljus över. Sedan 

följer den inramade texten ”Paris 1900” och den yttre ram som utgörs av scenen och 

dirigenten försvinner. Filmens rum hamnar på detta sätt ytterligare ett steg längre bort då inte 

ens filmdukens värld är den där berättelsen ska komma att utspelas. Bildens materialitet av 

gammalt papper ger känslan av en svunnen tid och drar också en parallell till Christians 

skriftliga berättelse. Närbilder av skrift på papper kommer att återkomma genom hela filmen. 

Detta är ett exempel på haptiskt seende, när papperet betonas så starkt genom en extrem 

närbild som minskar avståndet till åskådaren så att upplevelsen av det nästan blir taktil.51 Den 

psykologiska distansen mellan åskådaren och filmens rum blir härigenom mindre.  

Bildernas plasticitet har också betydelse för detta avstånd menar Aumont.52 

Filmens inledande scener ger exempel på hur bildernas färg och materialitet påverkar den 

psykologiska distansen. Efter förtexterna följer en svartvit bild med den mellantextliknande 

ramen med Moulin Rougeemblem kvardröjande. Bilden förställer en clownliknande man som 

sitter på ett väderkvarnstak och sjunger/berättar om en ung man som ska visa sig vara 
                                                             
51 Aumont, 77. 
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Christian. En närbild av huvudpersonen i svag färg tonar in och ut till höger i bilden. Sedan 

försvinner ramen och clownen och en svartvit bild över Paris visas. En mycket snabb åkning 

genom staden tar åskådaren genom porten till Montmartre och längs gränderna, men bilden 

stannar till i normal hastighet ibland för att visa människor som ser rakt in i kameran. 

Kameran åker upp in genom ett fönster intill en skylt (”L’amour”), som är röd i kontrast till 

den i övrigt svartvita bilden, och fram till Christian som sitter ihopsjunken och gråter i ett 

hörn. Här blir bilden i färg. De svartvita bilderna förstärker känslan av att det är en berättelse 

från en annan tid som ska delges åskådaren. Frånvaron av färg distanserar alltså bilderna från 

publiken. Christian visas däremot i färg och blir på detta sätt mer verklig, mindre distanserad. 

Åskådaren kommer huvudpersonen nära på en gång och detta förstärks när hans berättarröst 

tar över på ljudspåret. Christian sätter sig ner och börjar skriva på sin skrivmaskin. Bilder på 

berättaren kombineras med extrema närbilder på skriften som formas på papperet.  

När Christian inleder sin tillbakablickande historia visas bilderna av hans 

ankomst till Paris med blekta färger, en materialitet som påminner om gamla fotografier. 

Återigen ett grepp som distanserar filmens rum. Det faktum att hastigheten i filmen skiftar 

mellan vanlig, slowmotion samt snabba åkningar, kamerarörelser och överdriven hastighet i 

bilderna gör också att filmens apparatur tydliggörs och filmens rum distanseras även av denna 

anledning från åskådaren.  

Det finns även en plasticitet som ger filmens rum en overklig materialitet i 

scenen där Christian och hans nya vänner dricker absint. Bilderna är här upplysta av ett grönt 

ljus och älvan från flaskans etikett flyger ut i rummet och formar med sin framfart lysande 

skrift på bildens yta. Scenen framställs som upplevd i berusning och filmrummet skildrar en 

subjektiv upplevelse.  

Ytans organisation är en del av bildens plasticitet.53 I Moulin Rouge förekommer 

den röda färgen, som främst symboliserar etablissemanget, kontrasterad mot resten av filmens 

rum. Moulin Rouges föreståndare Zidler sjunger rödklädd framför svartvita bilder 

föreställande regniga gator. I en senare scen när Zidler inser att hans stjärna och främsta 

kurtisan Satine har ett förhållande med Christian innebär detta ett hot mot hans Moulin 

Rouge, eftersom klubben är intecknad hos Hertigen som krävt ensamrätt på Satines tjänster. 

Zidlers synvinkel utgörs av en bild där Christian och Satine håller om varandra, inramade av 

lila draperier mot den röda omgivningen. Satine är i bilden därmed skild från det röda, Moulin 

Rouge. Zidler konfronterar henne. Hon visas fortfarande mot en lila bakgrund medan Zidler 
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visas i en hotfull närbild där bakgrunden är röd. Satine tvingas ge upp och går nedstämd in 

bland röda draperier igen.  

Även när Christian har avvisats av Satine, som på detta sätt försöker rädda hans 

liv, förekommer bilder som kontrasterar rött mot grått och mörker. Christian kastas ut från 

Moulin Rouge och ligger på marken intill kameran. Bakgrunden är grå och det regnar men ett 

par röda vagnshjul rullar förbi bakom honom. Han beger sig för att träffa Satine en sista gång. 

Då visas en bild där Christian står i profil till höger i bild nära kameran. Bakom honom pekar 

gatans linjer mot bildens flyktpunkt där Moulin Rouge ligger lysande röd med sina 

väderkvarnsvingar. Det röda ljuset speglas i den regnvåta gatan, resten av bilden är mycket 

mörk. Moulin Rouge framställs som en glad och livlig del av filmens annars grå rum.  

Också graden av ljus i bilderna påverkar den psykologiska distansen, skriver 

Aumont.54 Det är ganska dunkel ljussättning i många scener, en hel del mörka bilder 

förekommer som bara är delvis upplysta, med skarp kontrast mellan bildens mörka och ljusa 

delar. Ett exempel är när Satine packar för att ge sig av med Christian. Zidler kommer in och 

hindrar henne från att gå genom att avslöja att hon är döende i sin sjukdom, ett faktum som 

hittills hållits hemligt för henne. Satine tvärstannar på tröskeln så att ljuset i bilden bara finns 

utanför dörröppningen bakom henne, innanför är det helt mörkt. Effekten av denna 

ljussättning blir en lägre grad av transparens än om ljuset hade varit jämnt i hela bilden. 

Filmens rum är inte helt lättillgängligt. Relationerna mellan karaktärerna är långt ifrån öppna, 

mörka sanningar finns dolda vilket förmedlas till åskådaren genom dessa skillnader i ljus som 

i sin tur döljer delar av filmens rum inför denne. 

I de flesta sångnumren är bildernas ljus dock mer jämnt, till exempel i Satines 

första nummer på Moulin Rouge. I icke-integrerade nummer, som i sången Satine sjunger när 

hon fått reda på att hon snart ska dö, förekommer däremot samma uppdelning med ljus och 

mörker i bilderna som under den narrativa berättelsen. Det ger en annan stämning än i de 

integrerade sångnumrena där karaktärerna agerar i den diegetiska showen. Satines privata 

tillvaro är inte så bekymmersfri som hennes yrkesroll ger sken av.  

Närbilder förekommer ofta i Moulin Rouge. De ger en psykologisk närhet och 

kan ge åskådaren en upplevelse av visuell beröring genom att avståndet mellan åskådaren och 

objektet blir så litet.55 Extrema närbilder visar ansikten, eller till och med bara ögon eller mun, 

på karaktärer som i många fall uttalar lögner eller hot. Orden betonas på detta sätt. Andra 

närbilder betonar just närvaro, som till exempel den närbild där åskådaren först får se Satine. 
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Många närbilder finns också just för att komma närmare karaktärernas känslor. Till exempel 

korsklipps bilder på Christians ansikte med dansarna i numret ”Roxanne” (om svartsjuka) 

samt bilder på Satine och Hertigen. Hans inre plågor betonas här och sätts även i samband 

med både orsaken till dem och sången som berättar om dem. Också när läkaren, i en närbild 

med ett symboliskt svart hål i bakgrunden, berättar att Satine är döende visas Zidlers och 

påkläderskans reaktioner genom närbilder på deras ansikten. Deras känslor betonas. När 

karaktärernas inre accentueras genom närbilden på detta sätt, ger den närgångna kameran 

åskådaren stor inblick i känslor och relationer. Denna psykologiska inblick som närbilden 

skapar är ett tecken på transparens, öppenhet i tilltalet mot åskådaren, vilket är en av de 

lösningar som Dyer menar att musikalfilm ger på samhällets problem.56 

 

Utopiska lösningar och representation 

Ett annat transparent grepp i filmen är tilltalet till kameran. Detta förekommer i flera av 

sångnumren, till exempel när Zidler sjunger med blicken rakt in i kameran i de första bilderna 

från Moulin Rouge, där också kvinnorna sjunger, dansar och skrattar vända mot åskådaren, 

samt i ”Like a virgin”. Älvan från absintflaskan uppträder också för kameran. Även i talscener 

sker tilltal ibland rakt mot åskådaren, exempelvis tidigt i filmen när Christian bekantar sig 

med sina nya grannar samt i minnesbilderna av hans fars förmaningar. Åskådaren får på detta 

sätt både en öppen inblick till agerandet i filmens rum och involveras som delaktig i den 

fiktiva gemenskapen. Transparensen ska förutom öppenhet mot åskådaren också innefatta 

öppna relationer mellan karaktärerna i filmens narrativ.57 Detta stämmer delvis då man 

uttrycker sina känslor utan att hålla tillbaka, men handlingen bygger dessutom på ett antal 

avgörande lögner och falskspel. Satine låtsas älska Hertigen och alla ljuger för honom om 

hennes förhållande till Christian. I slutet av filmen tvingas Satine ljuga för och avvisa 

Christian trots att hon älskar honom, då hans liv är i fara. Ett annat tecken på bristande 

uppriktighet är som sagt det faktum att Satine hålls i ovetskap om att hon är döende. 

Andra utopiska lösningar som musikalfilm ska erbjuda är enligt Dyer överflöd, 

energi, intensitet och gemenskap.58 Det finns ett sken av överflöd i Moulin Rouge i och med 

överdådiga kostymer och lokaler. Samtidigt så är det just brist på pengar som berövar filmens 

huvudkaraktärer deras frihet. De är beroende av Hertigens finansiering för att kunna sätta upp 
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sin show. Satine och de andra kvinnorna på Moulin Rouge säljer sin kärlek. Som Zidler säger 

så tillhör de den undre världen där man ”inte har råd att älska”.  

Energi finns i filmen, alla agerar aktivt för att nå dit de vill och i ett rasande 

tempo dessutom. Glädjekompositionen förmedlar också energi till åskådaren. Intensitet finns 

närvarande genom en spännande, dramatisk handling och framför allt starka känslor i form av 

kärlek, svartsjuka och sorg. Samtliga karaktärer utom Hertigen är dessutom del av en stark 

gemenskap då de arbetar mot samma mål och har en gemensam tillhörighet till Moulin 

Rouge.  

Vidare har jag studerat utopisk representation i filmen. De representerande 

tecknen som Dyer talar om kan i Moulin Rouge vara de vackra, begåvade människorna med 

sina påkostade dräkter och de exklusiva lokalerna som de vistas i.59 Den starka, rena kärleken 

mellan Christian och Satine är också en idyllisk representation. Men här finns också tecken 

som representerar icke-utopiska element. Den osympatiske Hertigen, brist på frihet, 

svartsjuka, lögner, oväder, sjukdom och död för att nämna några exempel. Problemen i filmen 

är inte lättare att lösa än verklighetens, även om Satines tillvaro som prostituerad framställs en 

aning glorifierad. På icke-representerande nivå finns däremot utopiska tecken i 

glädjekompositionens starka, klara färger och grafiska former som bildas i tagningar där 

dansare bildar linjer och cirklar, samt i den rytmiska musiken, dansen och klippningen. På så 

sätt kan det filmiska rummet ändå förmedla en utopisk känsla till åskådaren utan att det 

representerar en idealisk värld där allt slutar lyckligt. 

 

Glädjekomposition, expansionsmotivet och kulturellt rum 

Dyer skriver ju om en glädjekomposition som skapas genom rytm, färg, form och rörelse i 

bildkompositionen.60 Moulin Rouge innehåller många scener som lever upp till detta. Ett 

exempel i början av filmen är när Christian först träffar sina grannar i Montmartre. Bilderna i 

denna scen är fyllda av starka färger och ljuset är klart. Diegetiska ljud och ljudeffekter 

tillsammans med den snabba klippningen ger kombinerat med rörelser i bilderna ett livligt 

intryck. Scenen innehåller många hastiga åkningar, snabba klipp mellan olika vinklar samt 

bland annat sprakande tomtebloss i rekvisitan. Här brister Christian dessutom ut i sång för 

första gången. Musiken som ackompanjerar honom ger bilderna ytterligare energi.  

När Christian för första gången besöker Moulin Rouge visas också energifyllda 

bilder. En snabb åkning börjar i en överblicksbild av Paris, och far sedan fram genom röda 
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entrédörrar och fram till Zidler som tittar fram mellan röda ridådraperier, och så följer en 

närbild på benen under en kjol som svänger i dans. Därefter visas klipp på färgglada dansare, 

delvis i slowmotion, ibland i förhöjd hastighet. Klubbens dansöser sjunger in i kameran en 

efter en, kameran gör snabba rörelser emellan dem. Snabba klipp samt mycket färg och 

rörelse i bilderna ger exempel på en energifylld glädjekomposition.  

Men det finns också scener där bilderna karakteriseras av stillhet, långsammare 

klippning, tystnad eller dämpat ljud samt mörker och färre färger, ibland helblått ljus. Detta 

skapar rena motsatsen till glädjekompositionen och används främst i scener som förmedlar 

allvar eller sorg, till exempel när Satine får andnöd på grund av sin obotliga sjukdom, och 

naturligtvis i scenen där hon slutligen dör.  

Det expansionsmotiv som Dyer tar upp finns det gott om exempel på i Moulin 

Rouge. Innebörden av detta begrepp är att det rum som aktörerna behöver görs tillgängligt och 

sångnumrena expanderar från en given punkt i narrativen genom tre typer av rörelser: 

aktörens, kamerans samt den som uppstår genom klippningen.61 I sångnumret ”Roxanne” där 

Christian och de andra väntar på Satine som måste förföra hertigen för att rädda showen, går 

Christian och sjunger mellan linjer som formas av dansande par. Hans framåtrörelse 

kombineras med kamerans åkning och snabb klippning som visar lokalen ur olika vinklar och 

på olika avstånd samt fortsätter ut genom entrén tillsammans med Christian.  

Samma grepp förekommer i Satines första nummer på Moulin Rouge. Hon 

dansar fram mellan mängder av folk och en mycket rörlig kamera används samtidigt som en 

emellanåt väldigt snabb klippning. Eftersom Satine i början av sången sänks från taket i en 

trapets rakt ner i en folkmassa så är det tydligt att rummet görs tillgängligt för henne eftersom 

hon sedan, trots trängseln, kan dansa omkring i obegränsat med utrymme.  

Ett annat bra exempel på expansion är i sångnumret där Christian och Satine 

först blir förälskade. De dansar plötsligt ut ovanför staden, där de tycks gå ovanpå molnen. 

Det rum som de har tillgång till expanderar rejält. Christian fäller upp ett paraply och svingar 

sig i Eiffeltornet, som här inte är större än den lyktstolpe som Gene Kelly svingar sig i i 

Singin in the rain (Donen, 1952). Paret tar alltså väldigt stor plats i hela stadsrummet. 

Fortfarande kombineras skådespelarnas rörelse med kamerans och klippningens. 

Den fysiska utbredningen i det filmiska rummet kan också sättas i relation till 

karaktärernas sociala tillhörighet, menar Dyer.62 Satine är den stora stjärnan på Moulin Rouge 

och det framgår av hennes entré. Efter den föregående scenen som varit en explosion av färg 
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och snabba klipp stannar alla karaktärerna upp och tystnar. En bild visar alla herrar som 

samtidigt vänder sig om och blickar uppåt mot Satine som sänks ned i en trapets. Satine är 

centrerad i sitt nummer, hon dansar fram mellan rader av folk, hon dansar i cirklar som utgörs 

av män i höga hattar och de bär henne på sina höjda armar i en bild filmad uppifrån. I de 

bilderna dominerar hon rummet ovanför själva folkmassan. Hon hissas sedan upp i sin trapets 

igen, vi ser henne uppifrån mitt i ett mönster av cirklar som utgörs av färgglada dansare och 

åskådande herrar. Satine rör sig i hela numret fritt omkring i filmens rum. När hon sitter uppe 

i trapetsen ger detta henne också tillgång till en del av rummet och bilden som ingen annan 

karaktär når.  

Det finns annars ingen tydlig skillnad mellan karaktärernas status och det rum 

de tillåts uppta. De är nämligen ganska jämlika, helt enligt bohemernas dogm. Det handlar i så 

fall om olika social status baserad på tillhörighet i gruppen respektive utanförskap samt 

kunskap om sanningen i vissa situationer. Hertigen sätts ofta mot de enade vännerna från 

Moulin Rouge. Ett exempel på detta sker i en scen i början av filmen, där alla försöker lura i 

honom att Christian och Satine bara arbetar ihop med en pjäs. Hertigen sitter stilla och visas 

delvis i bildernas nederkant, vilket får honom att se liten och tillintetgjord ut. De andra tar upp 

hela rummet där de springer om varandra för att visa och förklara.  

Också i det redan nämnda sångnumret ”Like a virgin” så står Hertigen stilla och 

ser misstänksam ut medan Zidler expanderar i sitt sångnummer där han åter bedrar sin 

finansiär med en uppdiktad historia. Han sjunger centrerad, i bilderna omgiven av dansande 

servitörer. De rör sig bland annat som på parad runt Hertigen och tar till skillnad från denne 

stor plats i rummet. I slutet av numret har Hertigen låtit sig övertygas av lögnen och blir då ny 

frontfigur när han tar upp sången. Även han expanderar då i rummet med återvunnet 

självförtroende. 

 

Narrativ vs nummer 

Enligt Dyer så måste musikalfilmer finna en lösning på motsättningen mellan narrativ och 

nummer.63 Moulin Rouges sångnummer är ibland integrerade, till exempel när Satine 

uppträder eller när karaktärerna repeterar inför showen. Det finns också sångnummer som 

innebär en viss verklighetsflykt i den bemärkelsen att de åtminstone delvis utspelar sig som 

fantasier. Exempel på detta är när Christian och Satine dansar på molnen över Paris och 

fullmånen sjunger med. Samtidigt förekommer det nummer som inte har någon annan 

förklaring än att hela filmrummet är utopiskt. Zidler sjunger ”Like a virgin” för Hertigen i 
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hans rum, och en del integrerade nummer har en fortsättning i scenbilder där det inte finns en 

förklaring till att personerna sjunger till bakgrundsmusik. Exempelvis så övergår bilderna från 

en repetition av kärlekssången ”Come what may” till bilder av Christian och Satine på utflykt 

där de också sjunger.  

Clownen som sitter på väderkvarnstaket och sjunger inledningssången som 

också avslutar filmen, är också ett tecken på att hela filmrummet är utopiskt. Resten av filmen 

berättas ur Christians minne och skildrar därför en subjektiv upplevelse, där olika tidpunkter 

och platser vävs ihop utan mer förklaring än hans berättarröst. Här kan allt hända och numren 

är en naturlig del av filmrummet. 

  

Andra rumsliga aspekter 

Greppet att centrera huvudpersonerna i bilden är en del av bildens inramning. Detta 

tillsammans med perspektiv och djup är exempel på hur filmens rumslighet byggs upp.64 Ett 

tydligt perspektiv som också kan sägas visa på öppenheten och intensiteten vad gäller filmens 

uttryck av känslor är det som förekommer i bilderna som visar Christian och Satine i det rum 

där de blir förälskade i varandra. Fönstret och dörröppningarna i bildens djup har alla formen 

av ett hjärta. Inramade av denna form står paret och längst bort i mitten av fönstret, i bildens 

flyktpunkt, hänger ett stort guldhjärta. Scenen präglas på detta sätt av kärlek.  

I övrigt är de flesta bilderna dominerade av ett tydligt centrum, men det finns 

bilder med konkurrerande centra, till exempel när Christian och Satine bråkar bakom 

kulisserna under showen och en revolver riktas mot dem i bildens förgrund. Detta förstärker 

kravet på åskådarens uppmärksamhet i denna redan hektiska scen, med mycket samtida 

händelser visade genom snabba klipp.  

Scenen där Satine ber Christian att lämna henne i fred inkluderar en bild där 

paret är decentrerat. Bilden visar Christians rum och i dörröppningen till vänster i bild 

försöker han hindra Satine från att gå. Denna plötsliga decentrering bidrar till stämningen av 

att något är fel, hon är inte öppen och ärlig om sina känslor, och bilden ger heller inte samma 

öppna och raka förmedling som ifall handlingen hade varit centrerad.  

Bilderna som visar sångnumrena har ett visst djupperspektiv, annars domineras 

filmen av frekvent klippning snarare än långa tagningar med agerande i djupled och det 

filmiska rummet blir därför inte så sammanhängande. Dock finns åkningarna som relaterar 

olika platser och lokaler med varandra samt med överblicksbilden av Paris. Ett exempel på en 
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lång åkning som knyter ihop både rum och tid är filmens sista tagning. Christian som 

omfamnar Satines döda kropp filmas först uppifrån mitt på scengolvet. Kameran gör en 

långsam utåkning och vrids uppåt, åker vidare upp förbi scenarbetare i takbjälkarna, fångar en 

skymt av publiken på andra sidan ridån och fortsätter upp över taket där det snöar. Åkningen 

fortsätter mot väderkvarnen, på dess tak sitter clownen som sjunger filmens inledningssång. 

Medan en väderkvarnsvinge sveper över bilden slocknar dess röda lampor och det blir 

dagsljus i omgivningen där träden plötsligt är gröna. Åkningen fortsätter fram in genom 

Christians fönster, där han fortfarande sitter och skriver. Kameran fortsätter runt honom och 

gör en närbild på slutorden som skrivs på skrivmaskinen. Orden ”The end” zoomas in så att 

de fyller bilden medan de sista orden i clownens sång hörs. Dirigenten dyker upp i nederkant 

och en röd ridå går ned över skrivmaskinstexten. En liten utåkning ger den ursprungliga 

scenbilden med dirigenten. Därmed knyts filmens rum ihop, liksom de två skilda tidpunkterna 

för berättandet, och genom upprepningen av den skrivna texten, clownens sång och 

ridån/dirigenten betonas återigen den psykologiska distansen mellan åskådaren och filmens 

rum. 

 

Ljudet 

På filmens ljudspår återkommer hela tiden Christians berättarröst. Den knyter ihop scener och 

möjliggör hopp i tid och rum. Även sångerna knyter ihop olika tidpunkter och platser, till 

exempel ”Come what may” som binder ihop bilder från Christians rum med bilder från 

repetitioner på Moulin Rouge och en utflykt. Berättarrösten liksom musiken fyller ljudspåret 

och förhindrar den spatiala extension som Chion nämner.65 Dess dominerande ljud begränsar 

nämligen det hörda rummets utsträckning.  

Det förekommer så gott som aldrig oförklarade ljud i rummet utanför ramen. 

Detta bidrar också till att skapa ett litet och slutet hört rum i filmen. I scenerna där Satine 

drabbas av andnöd krymper det hörda rummet ytterligare och fokuserar på hennes upplevelse 

då ljudspåret fylls av hennes flämtande andetag och de områdesbestämmande ljuden, som till 

exempel publikjubel, dämpas och blir svaga och avlägsna. Detta kombineras med närbilder på 

Satine, som bidrar till att krympa det upplevda filmrummet och rikta åskådarens 

uppmärksamhet. 

Frånvaro av ljud ger på sina ställen en effektfull betoning. Detta är exempel på 

Gorbmans begrepp strukturell tystnad, en tomhet skapas som åskådaren reagerar på.66 När det 
                                                             
65 Chion, 87. 
66 Gorbman, Unheard melodies: narrative film music, 19. 
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starka larmet på Moulin Rouge försvinner i samband med Satines entré, bidrar den 

strukturella tystnaden till att urskilja henne från den föregående showen och markerar hennes 

status.  

Ett detaljljud som får stor plats på ljudspåret är knattret från Christians 

skrivmaskin. Gorbman menar att en filmscen med enbart diegetiskt ljud ger åskådaren en mer 

omedelbar upplevelse av filmens rum.67 Ljudet från skrivmaskinen är inte det enda som hörs 

på ljudspåret, men det förhållandevis svaga ljudet har fått stora proportioner och bidrar därför 

till den haptiska upplevelsen som de extrema närbilderna på papperet i skrivmaskinen ger, 

genom att objektets närvaro betonas. Objekten i det filmiska rummet, i detta fall 

skrivmaskinen, kommer åskådaren närmare och den psykologiska distansen krymper. 

 

Genretypiska drag 

Altman anser att ett typiskt drag inom musikalgenren är att ljudet i stor mån styr över 

bildernas utformning.68 Jag tycker inte att det är ett antagande som stämmer in på Moulin 

Rouge. Klippningen sker helt oberoende av sång, musik och repliker och bilderna har därmed 

en egen, självständig utformning, opåverkade av ljud och musik. Istället lägger den ofta 

snabba klippningen till ytterligare en dimension till den sammanlagda effekten av rytm.  

Något dubbelt fokus tycker jag mig inte heller kunna finna i filmen. Enligt 

Altman så skulle begreppet innebära att två huvudpersoner med radikalt olika åsikter finner 

varandra i slutet av filmen och att åskådaren under berättelsens gång får följa dessa 

parallellt.69 Christian och Satine förenas redan i början av filmen och handlingens fokus ligger 

i att showen ska genomföras och kärleksparet ska få vara tillsammans. Båda huvudpersonerna 

har stort intresse i dessa två mål och är när det gäller lika eniga att ge upp det ena för det 

andra. Satines syn på kärlek utvecklas visserligen, från en cynisk inställning till att inte längre 

stå ut med att sälja sin kärlek, men detta sker tidigt i filmen och Christian behåller sin tro på 

kärleken som det största av allt även när han förlorar Satine, så det är tveksamt om ens detta 

kan vara exempel på Altmans mening av förening av motsatser. 

Moulin Rouge tycks inte passa in i Altmans musikalgeneralisering. Men denna 

film är relativt ny, gjord flera decennier efter musikalfilmens glansdagar och efter införandet 

av mången ny filmskaparteknik är det inte konstigt att musikalens utformning här har getts 

nya uttryck.  

                                                             
67 Ibid., 18. 
68 Altman, 71. 
69 Ibid., 19. 
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3 En jämförelse 
 

Både My fair lady och Moulin Rouge är musikaler med utopiska filmrum eftersom sång- och 

dansnumren förekommer som en naturlig del av dessa rum. Men medan den äldre filmen 

faktiskt visar upp en utopisk värld där de representerande tecknen alla förmedlar en idealisk 

bild så representerar Moulin Rouge en värld som inte är lika verklighetsfrämmande. I båda 

filmerna så finns det dock gott om tecken på icke-representerande nivå som förmedlar en 

utopisk känsla till åskådaren, helt enligt Dyers teori om funktionen hos den underhållning som 

musikalfilm utgör.70  

My fair lady har en komposition av bild och ljud som förmedlar en hög grad av 

transparens; bilderna är klara med en välorganiserad yta, starka, rika färger och jämnt ljus, 

tagningarna är långa med centrerad handling och djupperspektiv och ljudrummet är öppet, 

förklarat och slutet. Också relationerna mellan karaktärerna är öppna och ärliga, liksom 

åskådarens inblick i desamma. Däremot förekommer få närbilder, åskådaren kommer i stort 

sett aldrig riktigt nära karaktärerna eller objekten i filmens rum. I Moulin Rouge uttrycks 

transparens genom frekvent tilltal till kameran och en delvis liten psykologisk distans, 

åstadkommen genom extrema närbilder och ibland haptiskt seende, som ger åskådaren en god 

inblick i filmkaraktärernas psykologiska tillstånd. Ljudet i filmen knyter samman bilder och är 

med en liten spatial extension ett slutet rum. Det förekommer sällan eller aldrig oförklarade 

ljud utanför bilden och detta är en del av filmens transparens, ljudspåret ligger öppet för 

åskådaren. Vissa förstärkta ljud, som till exempel från Christians skrivmaskin eller Satines 

svåra andning, bidrar till den haptiska känslan genom att förstora detaljer så att de kommer 

närmare åskådaren. Däremot så är relationerna mellan de fiktiva karaktärerna långt ifrån 

transparenta i flera sammanhang, även om det också finns exempel på ärliga relationer även i 

Moulin Rouge. Även estetiska grepp som exempelvis användning av svartvitt fotografi och 

urblekta färger som förändrar bildens materialitet ökar tillsammans med olika filmhastigheter 

och ojämn ljussättning den psykologiska distansen mellan filmens rum och åskådaren. 

Därigenom minskar även transparensen. Moulin Rouges filmiska rum är inte lika öppet och 

lättillgängligt som det i My fair lady. 

Överflöd finns estetiskt och scenografiskt i båda filmerna, men narrativt så 

förekommer hos karaktärerna åtminstone i Moulin Rouge lidanden på grund av ekonomiska 

tillkortakommanden. Energi, intensitet och gemenskap finns i båda berättelserna. Energi 
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förmedlas till åskådaren genom glädjekomposition och expansion i både My fair lady och 

Moulin Rouge. Men i den sistnämnda filmen finns också prov på motsatsen till 

glädjekomposition i scener som förmedlar sjukdom och sorg. I My fair lady sker expansion 

även i scener som inte utgör sång- och dansnummer, vilket ännu mera utmärker dess filmiska 

rum som utopiskt.  

Skillnader i kulturellt rum finns det exempel på i båda de filmer jag studerat. I 

My fair lady är det knutet till status och klass, men i Moulin Rouge är det snarast social 

tillhörighet i en gemenskap samt insikt om sanningen som avgör hur stort utrymme en 

karaktär tillåts ta i bilden.  

Båda filmerna har en handling som är centrerad i bilderna vilket tillsammans 

med det slutna ljudrummet bidrar till att åskådaren inte behöver ställa några frågor angående 

det filmiska rum som finns utanför bilden. My fair lady kännetecknas av långa tagningar 

medan Moulin Rouge är utformad med en intensiv klippning, även om ett antal avancerade 

åkningar också förekommer. I den senare står därmed bilderna mer för sig själva, i den 

betydelsen att deras utformning inte är styrd av ljudet i filmen. I My fair lady däremot finns 

ett tydligt hänsynstagande till ljudspåret vad gäller bildernas utformning. Ingen av de 

musikalfilmer som jag här har studerat kan sägas ha ett dubbelt fokus i Altmans mening.71 

Däremot finns en viss parallellism i kontrasten mellan låg och hög klass i My fair lady 

respektive mellan livlighet och dysterhet i Moulin Rouge. 

 

4 Sammanfattning 
 

Till sist vill jag sammanfatta min uppsats genom att återknyta filmanalyserna till syftet med 

de samma. Jag har funnit att rumsligheten i My fair lady och Moulin Rouge kan sägas ha en 

funktion för filmernas varande som just musikaler på följande sätt. 

 Två av de drag som Rick Altman tar upp som typiska för musikalfilm, och som 

jag har valt att studera i min analys är ljudets dominans över bilderna och det dubbla fokuset i 

handlingen som han menar ger upphov till en parallellism i hela filmens struktur.72 My fair 

ladys rum är utformat som öppet och sammanhängande, ljudet styr i många fall över bilderna 

och framhävs i detta lättillgängliga rum. Bilderna följer ljudet, och deras rumslighet är därför 

präglade av långa flytande tagningar med klara, jämnt upplysta bilder där åskådaren har god 
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inblick och på ett direkt sätt kan ta till sig sångnumrena och replikskiftena. I Moulin Rouge 

finns inte samma dominans hos ljudet i förhållande till bildernas utformning. Båda dessa delar 

av filmens uttryck har en självständig stil. På samma sätt som i den äldre filmen är dock 

ljudrummet transparent och öppet för åskådaren. Men rumslighetens bildmässiga form är inte 

styrt av ljudspåret.  

Ingen av de filmer jag analyserat tycks ha ett dubbelt fokus i handlingen. Men 

vad gäller parallellism i musikalfilmernas estetiska utformning så kan rumsligheten ge prov 

på detta. I My fair lady finns en tvådelning i det att den visar på en filmisk värld med en 

relativt tydlig kontrast mellan de delar av rummet som tillhör de rika respektive de fattiga i 

filmens narrativ. Det ljusa, vita och stillsamma ställs mot det murriga och rörliga i olika 

bilder. Moulin Rouge visar också upp ett filmiskt rum med kontraster. Mörker står mot ljus, 

färggrannhet mot gråskala, snabba rörelser mot långsamma et c.  

De intressantaste kopplingarna kring rumslighetens funktion i musikalerna finns 

kanske i de iakttagelser som rör musikalfilmens roll som förmedlare av den utopiska känslan. 

I både My fair lady och Moulin Rouge har utöver den utopiska förmedlingen på icke-

representerande nivå dessutom sammansättningen av narrativ och nummer gjorts på ett sätt 

som gör gällande att filmernas rum förevisar utopiska världar i den meningen att sång och 

dans förekommer som ett naturligt inslag i desamma.  

Richard Dyer menar att just musikalfilmer bär utopiska representerande och 

icke-representerande tecken.73 I My fair lady har jag funnit utopisk förmedling på 

representerande nivå, då filmens värld är sådan att problem löser sig på ett idealiskt sätt, vilket 

överträffar hur problemen brukar te sig i verkligheten. I Moulin Rouge däremot finns 

svårigheter som inte kan lösas, precis som i åskådarens vardag. Här finns icke-utopiska tecken 

på den representerande nivån, till exempel sjukdom och död. Båda filmerna erbjuder dock 

icke-representerande tecken som enligt Dyer förmedlar en utopisk känsla till åskådaren. Det 

handlar om exempelvis glada färger, rytmiska melodier och rörelser samt välorganiserad 

bildkomposition.  

Detta är också elementen i Dyers begrepp glädjekomposition.74 Både My fair 

lady och Moulin Rouge visar prov på sådan i bilderna, och tillsammans med förekomsten av 

expansion, framförallt i sång- och dansnumren, så förmedlar bilderna energi. Just energi är 

enligt Dyer en av de lösningar som musikalfilm erbjuder på samhällets problem.75 Detta är ett 
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tydligt exempel på hur filmernas rumslighet har en funktion i deras egenskap av musikaler. 

Också de andra utopiska lösningarna; överflöd, intensitet, transparens och gemenskap, 

förmedlas genom element av filmernas rumslighet såväl som i deras fiktiva handling.  

Särskilt transparensen  tar sig uttryck genom en estetik som visar filmens rum 

som öppet och lättillgängligt för åskådaren, åtminstone i My fair lady. Denna transparens 

skapas genom en plasticitet som innebär en tydlig organiserad bildyta, jämnt ljus, klara färger 

och en ren materialitet. Även bildens komposition skapar genom centrering och långa 

sammanhängande tagningar ett filmiskt rum som inte döljer något eller fragmenteras inför 

åskådaren. I Moulin Rouge är det filmiska rummet inte lika transparent och i många exempel 

mer fragmenterat på grund av till exempel den hastiga klippningen och kontraster skapade 

mellan ljus och mörker i bilderna. I denna film minskas i stället den psykologiska distansen 

genom grepp som närbilder och haptiskt seende. Åskådaren släpps nära inpå känslorna hos 

karaktärerna. Därtill finns element, som bilder utan färg eller olika hastigheter i filmen, som 

ökar den psykologiska distansen igen. 

Ljudet har också betydelse för formandet av ett filmiskt rum i åskådarens 

medvetande. I både My fair lady och Moulin Rouge är den spatiala extensionen liten och så 

gott som inga oförklarade ljud förekommer. Dessa grepp bidrar till att göra filmernas rum 

lättåtkomliga och transparenta.  

En relation mellan social tillhörighet och det fysiska rum en karaktär tillåts fylla 

finns åtminstone svagt i båda de filmer jag analyserat. Det finns en koppling till social status 

och rangordning i det att olika personer tillåts expandera i rummet, särskilt i samband med 

sång- och dansnummer. Detta samband får alltså också sitt utlopp genom filmernas 

rumslighetsuttryck och sättet på vilket aktörernas rörelser, kamerans rörelser och klippningens 

utvidgning av rummet ger olika möjligheter för karaktärerna att expandera, enligt Dyers 

definition. Återigen har filmernas rumsliga uttryck en funktion som är typisk för 

musikalfilmgenren. 

Kort sagt så har My fair lady en rumslighet som fyller funktionen att framhäva 

det utopiska rummet genom medel som också kan förmedla utopisk känsla till åskådaren. 

Moulin Rouge har däremot en annan utformning, där filmens värld kan vara lika eländig som 

åskådarens verklighet. Men rumsligheten förmedlas ändå delvis, särskilt på den djupare och 

mer grundläggande nivån i bilderna, genom utopiska tecken som kan skänka filmens publik 

en lättnad från samhällets problematik. 
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• My fair lady 

Produktion: Warner Bros Entertainment, 1964 

Regi: George Cukor 

Manus: Alan Jay Lerner efter pjäsen av Bernard Shaw 

Musik: Frederick Loewe 

Kostym & scenografi: Cecil Beaton 

Koreografi: Hermes Pan 

Foto: Harry Stradling  

Ljud: Francis J Scheid & Murray Spivnek 

Producent: Jack L Warner 

Skådespelare: Audrey Hepburn, Rex Harrison m fl 

 

• Moulin Rouge 

Produktion: Twentieth Century Fox, 2001 

Regi: Baz Luhrmann 

Manus: Baz Luhrmann & Craig Pearce 

Originalmusik: Craig Armstrong 

Kostym: Catherine Martin & Angus Strathie  

Scenografi: Catherine Martin 

Koreografi: John O’Connell 

Foto: Donald M McAlpine 

Ljud: Roger Savage 

Producent: Martin Brown & Baz Luhrmann & Fred Baron 

Skådespelare: Ewan McGregor, Nicole Kidman m fl 
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