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Abstract: Syftet med denna uppsats är att jämföra ett av Ozus tidigare verk stumfilmen A 
STORY OF FLOATING WEEDS (1934) med ett senare, färg- och ljudfilmen FLOATING WEEDS 
(1959). Hur skiljer sig dessa åt stilistiskt, vad förenar dem, vad följer t ex av närvaron av färg 
och ljud i den senare och avsaknaden av desamma i den tidigare filmen. 
 
Analysen utgår från ett neoformalistiskt perspektiv och i en teoretisk genomgång redogörs för 
denna inriktnings begreppsapparat. Centrala begrepp häri är t ex främmandegörning, d v s av-
naturaliseringen av den vardagliga perceptionen, stil, definierat som innefattande allt i verket, 
stilgrepp – det enskilda uttrycket isolerat, fabel, sujett, greppets funktion och bakomliggande 
motiv samt idén om den parametriska formen – verket som strukturerat efter en stilmässig 
dominant överordnad berättelsen. 
 
Uppsatsen inkluderar även ett inledande kapitel vari tidigare forskning kring regissören 
redogörs för. Donald Richie är här en centralgestalt och uppsatsen pekar på den konflikt som 
kan skönjas mellan Richies traditionella budskapsorienterade perspektiv och neoformalismen.  
 
Vidare diskuteras regissörens egensinniga stil och uppmärksamhet ägnas aspekter som t ex 
den lågt placerade kameran, rummet som ordnat kring 360 grader, det estetiskt motiverade 
rummet, mellan-liggande rum, hypermarkerade objekt, sujikai, rumsliga ankare, grafisk 
gestaltning och pillow-shots. Även budskapsorienterade tolkningar som återkommer i 
diskursen kring regissören ges utrymme, som idén om Mono no Aware, förnimmelsen om 
alltings förgänglighet och Mu, tomhet som närvaro. 
 
I analysdelen studeras sedan olika sekvenser i båda verken utifrån dessa stilistiska aspekter. 
Slutsatsen blir att även om nya teknologier såsom färg och ljud ger upphov till nya grepp så 
ordnas dessa nya grepp i någon mån in i den befintliga logiken – in i dominanten. Den 
tydligaste skillnaden mellan verken utöver dessa tillkomna stilistiska aspekter finns i sujetten 
som antar en än mer episodisk struktur i den senare filmen. 
 
Nyckelord: Yasujiro Ozu, Neoformalism, David Bordwell, Kristin Thompson, Donald 
Richie, A Story of Floating Weeds, Ukigasa Monogatari, Floating Weeds, Ukigasa. 



  

Innehåll 

 

Introduktion........................................................................................................................1 

Studieobjekten – A Story of floating Weeds och Floating Weeds........................................4 

Syfte...................................................................................................................................6 

Neoformalismen .................................................................................................................6 

Ozu ur neoformalistiskt perspektiv......................................................................................9 

Analysens disposition .......................................................................................................14 

1. Fabeln i korthet.............................................................................................................15 

2. Öppningssekvenserna i SFW och FW ...........................................................................17 

3. Sujetten.........................................................................................................................21 

4. Grafisk gestaltning........................................................................................................27 

5. Ljud och dialog.............................................................................................................30 

6. Rumslig etablering och ordning ....................................................................................32 

Sammanfattning och slutsats.............................................................................................41 

Källförteckning.................................................................................................................45 

 



 1 

Introduktion 

 

Yasujiro Ozu (1903-1963) är idag att betrakta som en av de stora auteurerna inom filmen och 

tillhör otvivelaktigt filmvetenskapens upphöjda kanon. Men då han i hemlandet Japan genom 

hela sin karriär kunde avnjuta en relativt konstant hög popularitet har han i västvärlden mest 

ägnats uppmärksamhet postumt. 

 

Om man tvunget måste lyfta fram en aspekt ur Ozus filmskapande som allra mest central 

måste det nästan bli hans egensinniga stil, kamerans låga placering, bildkompositionerna och 

de grafiska matchningarna, 360-graderscirkeln kring vilken Ozu placerar kameran, inklipp 

visande föremål utan narrativ eller symbolisk betydelse och de omatchade blickarna. Ozu har 

i mångt och mycket skapat ett eget filmspråk, ett alternativ till hollywoodstilen och om man 

gör en liten överblick över tidigare forskning kan man konstatera att denna stil givits utrymme 

oavsett perspektiv. Dock ska vi se, har forskare sprungna ur olika skolor, med olika 

förståelsehorisonter valt skilda vägar när det kommer till studiet av denna stil.  

 

Pionjären inom den västerländska Ozu-forskningen är Donald Richie som i flera litterära verk 

behandlat japansk film i allmänhet (t ex Japanese Cinema) men som även författade den 

första boken på engelska, exklusivt fokuserad på Ozu – His Life and Films. 1 Redan i förordet 

kan man här läsa att ” Japanen fortsätter, fortfarande tio år efter dennes död att betrakta 

Yasujiro Ozu som den mest japanska av alla regissörer.2 Filmbolagen ansåg det inte ens lönt 

att skicka Ozus filmer till filmfestivaler runt om i världen, ”beslutsfattarna ansåg honom vara 

för japansk för att exporteras” som David Bordwell konstaterar i konvolutet till dvd-utgåvan 

av TOKYO STORY. 3 

 

Denna japanskhet har även getts en stor roll i den filmvetenskapliga diskursen kring Ozu, 

speciellt i den tidiga forskningen med Richie i spetsen. I egenskap av västerlänning med stor 

kunskap om och långvarig erfarenhet av den japanska kulturen dras Richie ofta till tolkningar 

som åberopar den japanska kulturen och stilgreppen läses inte sällan som uttryck för 

japanskhet av olika slag. I Richies bok studeras så filmerna utifrån begrepp som ”enryo” 

                                                
1 Donald Richie, Japanese cinema (Anchor Books, New York, 1971) 
Donald Richie, Ozu – His  Life and Films (University of California Press, 1974) 
2 Ibid., xi. 
3 TOKYO STORY (The Criterion Collection, 2003) 



 2 

(ungefär återhållsam, reserverad), japanens beteende när han/hon har gäster i hemmet, eller 

”Wabi” – ett estetiskt begrepp som går ut på att ju vanligare, tråkigare behållare, desto mer 

glänser innehållet. 4 Vidare jämförs regissören med poeterna inom haikun och wakan. 5 Här 

diskuteras också idén om Mono no aware. 

 

Mono no aware myntades under 1700-talet som en del i projektet att beskriva essensen i den 

japanska folksjälen och kulturen. 6 Begreppet beskriver förhållandet mellan människa och 

omgivning, en ordagrann översättning blir ungefär; mono = ting, aware = känslighet, 

sorgsenhet, alltså en sorgsenhet eller känslighet för ting. Richie och flera med honom pekar på 

mono no aware som genomsyrande Ozus filmer. Filmerna rymmer en accepterande melankoli 

– tiden har sin gilla gång och livet blir sällan som man tänkt. Folk man håller av går bort och 

åt detta kan man inget göra, det är bara att acceptera. Denna insikt ger i förlängningen en form 

av fridfullhet, en säkerhet i den flyktiga tillvaron. Just konceptet om mono no aware är en 

träffande beskrivning av sinnestämningen i filmerna, samt skulle jag våga påstå, en viktig del 

av budskapet i många av filmerna. 

 

Richie ägnar en stor del av sin bok åt stilen i Ozus filmer, detta sker dock oftast genom att den 

aktualiseras utifrån andra spörsmål, den betraktas i någon mån som bärare av ett eller annat 

budskap. Stildragen är så inte det primära men återkommer löpande genom boken och härleds 

då i regel till just Zen-filosofi, japansk etikett och japanska konventioner. Richie betonar 

karaktärerna, skådespeleriet, och främst dialogerna som de verkliga hörnstenarna i Ozus 

filmskapande. Dialogerna utgör byggstenarna av vilka Ozu (under pseudonymen James Maki) 

och hans medförfattare Kogo Noda konstruerade sina manus.7 Boken är vidare indelad i tre 

övergripande kapitel efter olika skeden i produktionen, manus, inspelning och redigering och 

avslutas med en biografisk filmografi. Författaren och regissören var bekanta med varandra, 

så boken är också något av en auteur-studie där stilgreppen när de inte läses japanologiskt 

tolkas utifrån karaktärsdrag och händelser i regissörens liv. Vi får t ex veta att Ozu kanske 

drack mer än någon annan regissör och att han betraktade denna vana som en konstnärlig 

styrka.8 Som av en händelse var han heller aldrig gift. 9  

                                                
4 Richie, Ozu – His Life and Films, 154. 
Ibid., 187. 
5 Ibid., xiii. 
6 Japan Glossary: http://www.wsu.edu:8080/~dee/GLOSSARY/MONO.HTM (050512) 
7 Richie, Ozu – His Life and Films 19. 
8Ibid., 26. 
9 Ibid., 193. 
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Men detta ”traditionalistiska” semi-japanologiska budskapscentrerade kritiska perspektiv för 

vilket Richie kan ses som främste representant, har även fått utstå kritik av senare forskning. 

Om man ska generalisera en aning har Ozu-diskursen de senaste decennierna dragit åt en mer 

hårdraget (neo)formalistisk riktning. Studiet av Ozu kan således sägas kretsa kring två 

dominanter – Mening och Form. Naturligtvis står dessa dominanter i relation till varandra, 

budskapet blir ju en del av formen och ur valda formella grepp går att tolka ett budskap. Ändå 

ligger en konflikt häri, mellan den traditionalistiska hållningen inriktad på just mening och 

budskap initierad av Donald Richie och den neoformalistiska stilorienterade skolan, i Ozu-

sammanhang främst företrädd av David Bordwell och Kristin Thompson. I en artikel i 

tidskriften Sight & Sound angriper Jonathan Rosenbaum (utan tvivel tillhörande den senare 

skolan) Richies ställning som Ozu-kännaren framför alla andra. Rosenbaum skriver att Richie, 

”[…] förefaller att ge oss Yasujiro Ozu ”hel” som en sammanhängande oföränderlig och 

tydligt läsbar enhet. Men på vägen blir denna helhet en prokrustessäng—som väcker frågor 

och problem vilka inte bara relaterar till Ozu utan även till Richies metod och den kritiska 

tradition denna till stora delar representerar”. 10 

 

Rosenbaum visar sedan i artikeln att han faktiskt har vissa belägg för påståendet, vilket 

naturligtvis med tanke på Richies ställning är oroväckande. Rosenbaum pekar på en rad 

brister i Richies analyser, såsom motsägelser (plötsligt är Mizoguchi i en jämförelse med Ozu 

den mest japanske regissören av de båda!) och generaliserande felaktigheter ”såväl inomhus 

som utomhus, är Ozus kamera alltid cirka tre fot över marken och den rör sig sällan”. 11 

Rosenbaum fortsätter ifrågasätta Richie – Vilka filmer har han verkligen sett? De filmer han 

har sett, minns han dem rätt? – Inte alltid visar det sig, bl a i en diskussion kring Ozus sista 

film AN AUTUMN AFTERNOON. 12 Ska man spekulera kan man tänka sig att Richie i projektet 

att introducera (vilket det ju faktiskt var frågan om) Ozu för väst sökte presentera en färdig 

produkt, ett paket, men att han i detta gick lite väl långt i generaliseringarna. 

 

Slutligen, vilket bottnar i de bägge traditionernas olika syn på form/budskap och som också i 

förlängningen leder oss in på denna uppsats teoretiska perspektiv – Har Richie rätt till att 

                                                
10 Jonathan Rosenbaum, Richie`s Ozu: our prehistoric past; Sight & Sound vol.  XLIV nr 3 (summer 1975) 175-
179. 175. 
11 Ibid., 175 
12 Ibid., 177 
AN AUTUMN AFTERNOON / SANMA NO AJI (Yasujiro Ozu, 1962) 
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värdera filmerna så som han gör? Richie, påpekar Rosenbaum, håller Ozu som bäst när hans 

stil, formen legitimeras av, förstärker eller på annat vis samverkar med storyn, karaktärerna 

eller händelserna i bilden. Richie talar om att Ozu ibland misslyckas med att naturliggöra de 

formella greppen och att han då faller in i ren formalism.13 Således är form och innehåll i 

Richies värld två skilda väsen, och formen är underordnad berättelse och budskap. 

Rosenbaum replikerar: ”När det kommer till en regissör som Ozu vars briljans och tjuskraft 

till stora delar är avhängig den virtuella utbytbarheten mellan sociala och cinematiska uttryck, 

är det rätt och slätt myopiskt att anta att vi är tvungna att lägga uppmärksamheten vid ett och 

ignorera det andra: varför kan vi inte ge akt på båda?” 14  

I ovanstående citat kan vi se hur hans sätt att betrakta film fundamentalt skiljer sig från 

Richies. Hos Rosenbaum är form ett grepp som spelar på samma villkor som övriga filmiska 

komponenter, formen som komponent, bland andra. Detta är en neoformalistisk ståndpunkt 

och till denna tradition kan även denna uppsats räknas. 

 

Studieobjekten – A Story of floating Weeds och Floating Weeds 

 

A STORY OF FLOATING WEEDS bygger på en amerikansk förlaga som heter THE BARKER.15 

Denna berättar historien om ett kringresande tivolisällskap. Jag har tyvärr inte sett filmen i 

fråga men enligt Richie på kommentarspåret till DVD-skivan har mycket ändrats.16 FW-

filmerna är således antagligen inte att betrakta som något annat än genuina Ozu-produktioner 

men det finns ändå flera aspekter som skiljer dessa filmer från övriga Ozu-verk. Denna 

bedömning kan jag förvisso endast grunda på de övriga filmer av regissören jag personligen 

sett: LATE SPRING, EARLY SUMMER, TOKYO STORY, EARLY SPRING, LATE AUTUMN, THE END 

OF SUMMER, GOOD MORNING och AN AUTUMN AFTERNOON. 17 Alltså i det stora hela enbart 

filmer tillhörande efterkrigstiden, vad man skulle benämna som sen Ozu. En rad punkter kan 

dock redovisas för vilka bör underbygga påståendet.  

 

                                                
13 Rosenbaum, 177. 
14 Ibid., 177. 
15 THE BARKER (1928), regi: George Fitzmaurice 
16 A STORY OF FLOATING WEEDS, DVD, (The Criterion Collection, 2004) Kommentarspår av Donald Richie 3:20 
17 LATE SPRING / BANSHUN (1949); EARLY SUMMER / BAKUSHUU (1951); TOKYO STORY / TOKYO MONOGATARI 
(1953); EARLY SPRING / SOSHUN (1956); LATE AUTUMN / AKIBIYORI (1960); THE END OF SUMMER / 
KOHAYAGAWA-KE NO AKI (1961); GOOD MORNING / OHAYO (1959); AN AUTUMN AFTERNOON / SANMA NO AJI 
(1962), Yasujiro Ozu 



 5 

Samtliga filmer ovan tillhör Gendai-geki-genren, vilket betyder att de utspelas i nutid. Ännu 

mer specifikt är de att betrakta som tillhörande subgenren Shomin-geki då de behandlar 

moderna familjer i urbana miljöer. Detta är också ”Ozus genre”, för vilken han, möjligen i 

viss konkurrens med andra regissörer såsom Mikio Naruse, Shiro Toyoda och Heinosuke 

Gosho är att betrakta som den främsta företrädaren. 18 Även om våra båda filmer utspelar sig i 

modern tid så avviker de ändå något från shomin-genrens konventioner. Filmerna utspelas på 

landsbygden och moderniteten så som vi förknippar den med bilar och telefoner och dylikt 

ger sig ej till känna. Majoriteten av karaktärerna utgörs av kringresande och därmed är de väl 

att betrakta som befinnande sig strax under medelklassen i samhällsstegen. De lever 

åtminstone inte upp till den traditionella bilden av en medelklassfamilj. Vidare bär de flesta av 

dem traditionella kimonos (åtminstone i den senare filmen dock, skvallrar frisyrer, och i viss 

mån även kläder, Kiyoshis t-shirts och kakis t ex, om att vi börjar närma oss sextiotalet). 

Filmerna är i vilket fall så nära jidaj-geki (historiska berättelser) man någonsin kommer när 

det gäller våran regissör. (Även Richie skriver om detta och han har nog sett tillräckligt 

många filmer för att skänka legitimitet åt påståendet, dock nämner han regissörens förlorade 

debutfilm THE SWORD OF PENITENCE som ska ha varit en renodlad jidai-geki i reserverande 

ordalag. 19 Men denna betraktade aldrig Ozu riktigt som sin egen, han kallades till 

militärtjänstgöring och färdigställde inte själv filmen). 20 

 

Ytterligare en utmärkande aspekt att ta i beaktning när det gäller den senare av våra filmer är 

att denna producerades utanför Ozus hem-studio, Shochiku, ett bolag han annars med några få 

undantag var troget under hela sitt liv. 21 Då filmindustrin i japan fortfarande under denna tid 

präglades av ett studiosystem i flera avseenden påminnande om det i 20-talets Hollywood där 

varje studio hade sitt stall med fotografer, stjärnor och regissörer, följer härav att FLOATING 

WEEDS (producerad för Daiei) befolkas av i Ozu-sammanhang okända skådespelare. Förvisso 

gör Chichu Ryu en biroll som teaterägaren i filmen men annars är det idel nya ansikten. 

                                                
18 Richie, Japanese Cinema, 20-21 
19 THE SWORD OF PENITENCE / ZANGE NO YAIBA (Yasujiro Ozu, 1927)  
20 Richie, Ozu – His Life and Films, 245-246. 
21 Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema, 9. 
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra ett av Ozus tidigare verk stumfilmen A STORY OF 

FLOATING WEEDS (1934) med ett senare, färg och ljudfilmen FLOATING WEEDS (1959). Hur 

skiljer sig dessa åt stilistiskt, vad förenar dem, vad följer t ex av närvaron av färg och ljud i 

den senare och avsaknaden av desamma i den tidigare filmen.  

 

Neoformalismen 

 

Utöver det att introduktionen kort redogjorde för den forskning som främst bedrivits inom 

Ozu-diskursen så illustrerade konflikten mellan den traditionella och den neoformalistiska 

skolan en avgörande skillnad i hur de två lägren betraktar relationen mellan form och mening. 

Om Richie såg mening/handling som något av produkter vilka form och stil tjänar att skapa 

och underbygga så betraktar neoformalisterna dessa som komponenter, vilka de formella 

greppen är likvärdiga. Eller, det är faktiskt ännu mer hårdraget än så – mening och handling 

är formella grepp vid sidan av andra såsom kamerapositionering, musik och färgspel.  

 
Det hela bottnar i vad de ryska formalisterna kallade främmandegöring (defamiliarization). 

Man menar att perceptionen, den vardagliga, praktiska sker per automatik liksom genom 

vana. Konstens uppgift är att främmandegöra vår omgivning, att av-naturalisera perceptionen, 

dess syfte är att avslöja sensationen i saker så som de framträder, inte att visa oss våran sedan 

tidigare, invanda uppfattning av dem. 22 Så kan även meningen och handlingen 

främmandegöras eller främmandegöra. ”För neoformalisten är alla mediets uttryck och 

formella grepp likvärdiga i sin potential att främmandegöra och användas i det att skapa ett 

filmiskt system.”23 

 

Här finner man således kognitiva inslag i neoformalismen. Jag dock, utgår i denna uppsats 

från den neoformalistiska skolan som den initierades av Bordwell, Thompson och Janet 

Staiger i The Classical Hollywood Cinema samt i Bordwells Narration in the fiction film och 

                                                
22 Kristin Thompson Breaking the Glass Armor (Princeton University Press, Princeton, NewYersey 1988) 10. 
(här citeras Victor Shklovsky, Art as Technique I Russian Formalist Criticism: Four Essays trans. och ed. Lee T. 
Lemon och Marion J. Reis (Lincoln: University of Nebraska Press, 1965) 11-12. 
23 Thompson Breaking the Glass Armor, 15. 
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som sedan följs upp i senare verk av dessa forskare, vilka refereras till löpande i denna text.24 

I den litteraturen ges inte något större utrymme för kognitiva aspekter men som en parentes 

kan nämnas att det verkar vara en tilltagande strömning inom fältet.25 I denna uppsats dock, 

faller en närmare diskussion av dessa aspekter av teorin utanför avgränsningen och jag 

kommer inte att uppehålla mig vidare vid dessa. 

 
Vidare skiljer neoformalisterna mellan ett grepps funktion och motivation. Funktionen beror 

på samspelet mellan olika grepp i verket. Olika grepp kan ha samma funktion i ett verk och 

samma grepp kan ha olika funktion beroende på kontexten i vilken det uppträder.  

 

Vad gäller motivation så skiljer man mellan fyra olika typer – kompositionell, realistisk, 

transtextuell och artistisk motivation. Kompositionellt motiverade grepp ordnar rum och tid 

och skapar narrativ kausalitet. Realistiskt motiverade grepp ser till att förankra filmen med 

den verkliga världen men hit kan även räknas estetiska grepp med anspråk på att vara 

realistiska. Ett exempel skulle kunna vara dogmafilmens skakiga handkamera. Kategorin 

innefattar således i högre grad idéer om verkligheten än ren mimesis även om båda slag hör 

hemma i denna kategori. Till transtextuell motivation räknas grepp som motiveras genom 

konventioner vi lärt oss genom andra verk. Hit räknas också de grepp som motiveras genom 

att bryta mot dessa konventioner. Den sista kategorin är artistisk motivation. Denna kategori 

är på sätt och vis bakomliggande samtliga komponenter, alla grepp i en film motiveras ju till 

viss del estetiskt som en del av den formella helheten men det är när ett grepp enbart 

motiveras på estetiska grunder som denna kategori verkligen aktualiseras. Abstrakt konstfilm 

är ett exempel där komponenterna nästan enbart motiveras utifrån estetiskt hänseende men 

även inom den narrativa filmen hamnar ibland denna kategori av grepp i förgrunden och 

konkurrerar med de kompositionella, realistiska och transtextuellt motiverade greppen om 

våran uppmärksamhet. När så inträffar uppstår parametrisk form. 26 Exakt hur mycket 

formalism som krävs i relation till berättandet, var brytpunkten för parametrisk form ligger 

står mer oklart och ligger väl snarast hos betraktaren att avgöra. Därmed inte sagt att 

begreppet är helt arbiträrt, vid en viss stilistisk dominans som man till exempel kan beskåda 

hos Ozu (eller för den delen hos Andrej Tarkovskij eller Jacques Tati eller Wong Kar Wai 

                                                
24 David Bordwell, Kristin Thompson, Janet Staiger, Classical Hollywood Cinema: film style and mode of 
production to 1960. (Columbia University Press 1985) 
David Bordwell, Narration in the fiction film (London; Methuen & Co., LTD 1985) 
25 David Bordwell och Noël Carroll, Post-Theory Reconstructing Film Studies (University of Wisconsin Press 
1996) XVI. 
26 Thompson, Breaking the Glass Armor ss 15. 
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eller Hou Hsiao Hsien och en rad andra) råder inte längre något tvivel. Brytpunkten, var den 

nu ligger är sedan länge passerad. Det finns så många aspekter i Ozus filmer, stilistiska grepp 

i form av detaljer i bildkompositionen och långa sekvenser visandes döda objekt som helt 

enkelt inte kan härledas till någon form av kompositionell motivation och även om vissa 

grepp kan fungera narrativt i viss grad tar den artistiska funktionen överhand. Dessa grepp 

finns tydligt där enbart på grund av en artistisk motivation. 

 

Men, den höga graden av artistiskt motiverade grepp till trots så är Ozus filmer ändå i någon 

grad berättelser, narrativa konstruktioner. Neoformalisterna delar upp narrativet i fabel och 

sujett. Sujetten är berättelsen så som den presenteras för publiken. Fabeln är storyn, den 

kronologiska ordningen, det kausala förloppet ordnat, som åskådaren skapar genom att ta del 

av sujetten. Sujetten består av dels en proairetisk linje som hjälper oss förstå den kausala 

kedja av sammanlänkade händelser som utgör berättelsen samt av en hermeneutisk linje som 

genom att dölja information och ”ställa frågor” håller intresset uppe, håller betraktaren aktiv. 

Det är detta samspel mellan kausalitet och ifrågasättande som sporrar oss att skapa fabeln.27  

 

Vidare är narrationen beroende av filmmediets specifika teknologiska möjligheter, ur vilka 

filmens stil tar form. Till dessa räknas allt från hur rum och tid presenteras till grafiska 

kompositioner, ljudspår, klipp, kameravinklar o s v. Hos vissa regissörer ägnas en stor del av 

narrativet stilen (hos Ozu till exempel). En stor del av främmandegörningen sker på det 

stilistiska planet. Stilen kan då komma att dominera, att ”överrösta” fabeln. Dominanten är 

den formella princip som ordnar alla delar till en helhet, som styr vilka delar som ges en 

framstående främmandegörande roll och vilka delar som hålls tillbaka. 

”Det är genom dominanten som de stilistiska, narrativa och tematiska dimensionerna relaterar 

till varandra. [---] Verket antyder dominanten för oss genom att vissa grepp framhålls och att 

andra visas mindre prominent.” 28 

 

                                                
27 Ibid., 39. 
28 Ibid., 43-44. 
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Ozu ur neoformalistiskt perspektiv. 

 

En hel del arbete har ägnats Ozu inom den neoformalistiska skolan. I Kristin Thompsons 

Breaking the glass armor studeras LATE SPRING, fokus sätts häri på den parametriska 

formen.29 David Bordwell har skrivit en hel bok om Ozus stil vari hela dennes oeuvre 

beaktas.30 En anledning till detta neoformalistiska intresse för Ozu kan utöver det självklara, 

filmerna är mästerverk, spåras till den neoformalistiska teorins väl utvecklade 

begreppsapparat som gör att dessa forskare med lätthet kan analysera stilgrepp där andra 

forskare riskerar att stöta på problem. Då den parametriska formen på grund av det 

menings/budskapssökande perspektivet hos forskare som Richie riskerar att framstå som ren 

formalism i en något negativ bemärkelse fungerar Ozus filmer för neoformalisterna snarare 

som underbyggande de tankegångar teorin vilar på. Teorin visar sig bära frukt i analyser av 

Ozus filmer, samtidigt legitimerar filmerna i viss mån teorin då de så tydligt passar in i 

tankegångar som främmandegörning och parametrisk form, liksom statuerar schablonartade 

exempel av desamma. 

 
Redan 1977 kan man läsa en gemensamt författad artikel av Bordwell och Thompson i 

tidskriften Screen, Space and narrative in the films of Ozu. 31 I grunden är det en jämförande 

analys, Ozus verk kontra hollywoodstilen, häri definieras så Ozus stil genom de avvikelser 

som den innebär i förhållande till hollywoodstilen. Artikeln illustrerar tillkortakommandet i 

det att betrakta Ozu utifrån klassiska uppfattningar kring film ”A´la Richie and Schrader”. 32 

Hollywoodstilen är ett alternativ inte en sanning eller ett korrekt sätt att göra film på. Vidare 

så visar författarna hur det hos Ozu är denna unika stil som driver berättelsen snarare än det 

omvända, att berättelsen fungerar för att legitimera stilen (det senare ett synsätt vilket väl är 

att betrakta som snarast en premiss hos Richie). Detta Ozuianska stilsystem är således, även 

att betrakta som dominanten. Men av vilka stilgrepp består denna dominant? – Härnäst följer 

en redogörelse. 

  

                                                
29 Ibid., 317-352. 
30 David Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema (Princeton University Press, 1988) 
31 David Bordwell, Kristin Thompson, Space and narrative in the films of Ozu, Screen 17 (1976/77) 1:4. ss 41. 
32 Ibid., 73. 
Paul Schrader har författat en bok, Transcendental Style in film – Ozu Bresson Dreyer (University of California 
Press Ltd. 1972) vari Ozu läses som en representant för en form av transcendent filmskapande. Perspektivet 
fokuserar stilen som budskapsbärare för en slags andlighet. Tolkningarna kretsar kring ontologi, religion och 
dikotomin öst/väst. 
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 ”Ozus filmer är filmade från en invariabel vinkel, den av en person sittande på en tatamimatta 

i ett japanskt rum”. 33 Så skriver Richie, och det har också kommit att bli något av en 

vedertagen sanning. I själva verket dock, skiftar kamerans höjd mellan tagningarna. Snarare 

verkar kamerans placering bero på det filmade subjektets höjdmässiga position i kombination 

med andra rumsliga egenskaper. Ibland ligger kameran direkt på golvet ibland befinner den 

sig på någon meters höjd ovan marken. Även om överblicksbilder ur fågelperspektiv inte hör 

till vanligheterna (men de förekommer) så är Richies formulering fel och allt för 

generaliserande. Och vad gäller vinkeln så är den ofta i princip rak, det vill säga kameran 

filmar i regel inte ur ett så kallat grodperspektiv. Läget däremot är som oftast lågt, kameran 

befinner sig på en nivå lägre än det filmade subjektet. 

 

Rummet som det presenteras är estetiskt motiverat. Den rumsliga presentationen styrs inte 

främst av den kausala kedjan i narrativet utan tycks leva ett eget liv utifrån en alternativ logik. 

Ibland med det centrala händelseförloppet i centrum men i avgörande grad med detta förlopp i 

periferin eller helt utlämnat. Förhållandet beskrivs som ett mellan dominanter och övertoner, i 

eisensteinsk mening. I en komposition kan så rummet vara dominant, kryddat med en aning 

narrativ signifikans (som överton). Ibland tycks rummet helt tillräckligt i sig självt. Detta 

aktualiseras i vad Bordwell och Thompson kallar mellan-liggande rum eller ”intermediate 

spaces”, rum mellan rum av narrativ signifikans. Plötsligt, mitt i en dialog mellan två 

karaktärer kan det i en Ozu-film ske ett klipp varpå åskådaren enbart visas en utomhusmiljö 

eller ett objekt utan narrativ relevans. Därefter, vid given tidpunkt, sker ytterligare ett klipp 

och betraktaren skickas tillbaka till dialogscenen varpå handlingen åter drivs framåt. Andra 

medel att nå dessa mellan-liggande rum sker genom spel med fokus, så visas ett dött objekt i 

förgrunden i skärpa medan narrativet ligger i bakgrunden som överton i oskärpa. På liknande 

sätt kan färger (i de fyra filmer som färger är närvarande) fungera. Detta förhållningssätt till 

rummet som estetiskt motiverat tillräckligt i sig självt ger även efterverkningar i förhållandet 

mellan den proairetiska och hermeneutiska linjen i sujetten: 

 

“The cutaways and transitions not only elide time and spread out the cause/effect chain but 

also, by means of the dominant/overtone structure, present a ”scene” constructed as much by 

relations among ”empty” spaces as by the logic of the narrative. In such ways, all the stylistic 

                                                
33 Richie, Ozu – His Life and Film, 105. 
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figures for presenting intermediate spaces enter into a formal dialectic with the narrative 

logic.” 34 

 

Vidare struktureras Ozus rum utifrån en 360-gradersprincip. 35 Halvcirkeln är ju annars inom 

den klassiska Hollywoodfilmen standard. Man menar att en begränsning till 180-graders-

axeln som tillåten linje efter vilken kameran får placeras bidrar till ökad kontinuitet, ett mer 

sammanhållet rum. Hos Ozu lyder dock kameran under en cirkulär ordning. Detta innebär att 

en karaktär med blicken riktad åt höger i ett klipp, i nästa klipp kan rikta blicken åt vänster 

eller att ett och samma rum mellan två efter varandra följande klipp kan förefalla vara två 

olika rum, eftersom vi får se det utifrån olika vinklar, ena stunden spelas scenen upp framför 

en vägg, nästa stund framför den motsatta. På så sett ändras scenografin ständigt och som 

betraktare löper man en risk att känna sig desorienterad. Men Ozu använder en rad grepp för 

att motverka dylika effekter. ”Spatial anchoring”, rumslig förankring, är ett sätt härav. 36 

Framträdande objekt i bilden, ofta handlar det om en lampa eller en skylt eller liknande, 

fungerar som guider som orienterar betraktaren i sekvenser som annars, då bakgrunder och 

karaktärers blickar fungerar förvillande vore svåra att skaffa sig en rumslig uppfattning av. 

 

Dessutom visar det sig vid närmare studium att Ozu inte på något vis slumpmässigt 

presenterar betraktaren för rummet, istället följer kameraperspektivet en alternativ, 

synnerligen rigorös, logik. Klippen sker nämligen så gott som alltid i hopp om 90 eller 180 

grader. Japanska kritiker har till och med kommit upp med en speciell term för dessa 180-

graders-klipp, ”donden”.37 Klipp om 135 grader är också vanliga, dessa används dock i regel 

när vi förflyttas från en etablerande bild in till en dialogsekvens, alltså innan en scen tar vid, 

innan cirkeln etablerats och börjat göra sig gällande. 38 I de fall då flera karaktärer närvarar i 

en scen aktualiseras åter 360-gradersprincipen, dock i inverterad tappning. Nu sitter istället 

karaktärerna utplacerade längs cirkelns ytterlinje och kameran tar plats i mitten av cirkeln. 

Denna andra form av 360-gradersordningen ersätter vidare hos Ozu de traditionella shot-

reverse shot-sekvenser vi känner från Hollywoodfilmen. Även i fall med endast två karaktärer 

förekommer denna lösning.  

 

                                                
34 Bordwell, Thompson, Screen, 55. 
35 Ibid., 55. 
36 Ibid., 57. 
37 David Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema, 91. 
38 Bordwell, Thompson, Screen, 59-60. 
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Ibland, i de fall då vi har att göra med två karaktärer i dialog med varandra tillåter sig Ozu 

lämna mittpunkten för ett slag. Istället presenteras en form av zick-zack-alternativ, vilken 

Bordwell döper till ”sujikai (‘diagonal’) option”. 39 Sujikai består av att karaktärerna står i 

diagonal relation mittemot varandra. Rakt framför sig har vardera karaktär en kamera vänd 

mot sig. Likt Bordwell låter jag en modell illustrera förhållandet:40 

 

Karaktär 1 >Kamera 

Kamera < Karaktär 2 

 
Denna sujikai-lösning kan även ses som en del i Ozus fascination för grafisk matchning bilder 

emellan. Kontinuiteten prioriteras så på ett rent estetiskt plan snarare än ett rumskoherent, 

åtminstone om man här väljer att hålla Hollywoods rumslogik som norm. Ytterligare en 

komplikation som kommer av denna uppställning har att göra med karaktärernas blickar som 

även om de är korrekta, ibland kan upplevs som lite underliga, särskilt i de fall karaktärerna 

befinner sig en bit ifrån varandra. Effekten blir ju om vi tar situationen i modellen ovan som 

exempel att båda karaktärerna, förutsatt att de tittar på varandra, kommer att rikta blicken åt 

vänster i bild.  

 

Ytterligare en säregen stilistisk aspekt gäller mise-en-scènen och sättet på vilket ur narrativt 

hänseende obetydliga objekt ges överdrivet stort utrymme och verkligen drar till sig vår 

uppmärksamhet. ”De blir till rent spatiala element, komponenter i stillebenkompositioner: de 

är helt separerade från någon slags funktion inom det narrativa flödet.” 41 Dessa 

hypermarkerade objekt konkurrerar med narrativa händelser om våran uppmärksamhet, ibland 

närvarar de som övertoner i bakgrunden, ibland tar de helt överhanden, ger upphov till frågor 

hos betraktaren och skapar luckor i berättelsen. Bordwell och Thompson läser dessa objekt 

som rent artistiskt motiverade, deras symboliska värde är allt som oftast reducerat till noll. 

Istället bör man förstå dessa objekt i linje med de mellan-liggande rum som diskuterades 

tidigare. Objekten underbygger den parametriska formen, styr vår uppmärksamhet mot det 

rent estetiska. Likt mellan-liggande rum förekommer dessa objekt som tydligast i 

övergångarna, pauserna, förflyttningarna mellan scenerna. Noël Burch myntade begreppet 

pillow-shots för att söka ringa in och karaktärisera denna typ av (narrativt) omotiverade 

bilder. Termen lånar han från den japanska poesin där Makurakotoba eller pillow-word 
                                                
39 David Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema. 94. 
40 Ibid., 94. 
41 Bordwell, Thompson, Screen, 64. 
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betecknar en typ av ord vilkas mening ofta står oklar, en form av andhämtning eller retorisk 

finess i texten. Burch betraktar vidare fenomenet som typiskt japanskt. Den mänskliga 

frånvaron förhindrar framåtskridande inom diegesis och tränger för en stund ut det mänskliga 

dramat som framstår som så centralt inom västerländsk berättartradition. Pillow-shots ger så 

upphov till ytterligare en diegetisk dimension menar Burch, en som befinner sig utanför 

narrativets rum och tid.42  Han skriver vidare, ”essensen i ett pillow-shot, dess utomdiegetiska 

kvaliteter, ligger just i dess stillhet”.43 I viss mån kommenterar de förstås den mänskliga 

världen men detta sker liksom på egna villkor, världen som existerande oberoende av 

mänsklig närvaro, utanför den temporala dimensionen. Härav påminns vi så om mono no 

aware som redan diskuterats men också om Zen-begreppet mu – tomhet som närvaro, ett 

annat begrepp i Ozu-diskursen som underbygger tesen om regissören som den mest japanske.  

 

Pillow-shot är ett i flera avseenden lyckat begrepp, tveksamheter kring begreppet rör snarare 

dess validitet i form av något representerande det specifikt japanska. Liknande sekvenser har 

(vilket Burch själv påpekar) av en japansk kritiker jämförts med den interfolierande 

funktionen som scenridån besitter inom den västerländska teatern. 44 Burch ser dock denna 

analogi som en missledande förenkling medan Bordwell i sin tur menar att även Burch 

begrepp är att betrakta som något tveksamt. Dels förekommer ibland rörelse i dessa pillow-

shots dels fokuserar Burch i för hög grad de tidiga verken. Dessutom verkar Burch och 

Bordwell ha olika uppfattningar om vad som utgör diegesis. Hos Burch tycks diegesis 

begränsas till den proairetiska dimensionen medan den hos Bordwell utgör hela världen inom 

vilken filmen utspelas, oavsett om karaktärerna görs närvarande eller inte.  

 

Jag finner begreppet pillow-shot träffande i det att beskriva en viss typ av sekvenser och 

oavsett om dessa är att betrakta som specifikt japanska, med eller utan rörelse, eller om de 

utspelas inom eller utanför diegesis så kommer jag att använda begreppet i denna uppsats 

synonymt med mellan-liggande rum, och i viss mån med hypermarkerade objekt (då dessa 

helt dominerar en bild). Samtliga tre begreppen behandlar enligt mitt sätt att se, ett i grunden 

likartat fenomen. 

 

                                                
42 Noël Burch, To the Distant Observer Form and meaning in the Japanese cinema (Berkley: University of 
California Press. Rev och ed. Annette Michelson, 1979) 160. 
43 Ibid., 166. not 16. 
44 Ibid., 161, not 8 
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Den sista punkten i uppräkningen av Ozus stilgrepp skulle man kunna kalla grafisk 

matchning. Den kan i mångt och mycket betraktas som ett resultat av tidigare punkter. Eller 

alternativt, denna punkt tvingar fram redan nämnda grepp ovan. I diskussionen kring sujikai 

såg vi till exempel hur det, mellan klippen genom hela dialogsekvensen mellan två karaktärer 

sker just en grafisk matchning, hur axlarna på de två karaktärerna hamnar på samma ställe i 

bilden sekvensen igenom. På liknande sätt matchar olika objekt varandra klipp emellan, ”ett 

eller flera objekt, former och/eller färger placeras inom ramen för en bild så att de matchas av 

liknande element i en efterföljande bild”. 45 Bordwell och Thompson menar att dessa grafiska 

matchningar från att i tidigare verk ha fungerat i någon form av relation till narrativet i de 

senare verken och särskilt i färgfilmerna, har kommit att anta en autonom funktion. 

 

Är då den parametriska formen tydligare i sena Ozu-filmer än tidiga och hur skiljer sig en 

relativt tidig film som A STORY OF FLOATING WEEDS i så fall från en senare som FLOATING 

WEEDS? Ges en fingervisning måhända redan i titlarna som översatta till svenska skulle bli 

något i stil med ”En berättelse om flytande ogräs” respektive helt kort ”Flytande ogräs”? 

 

Analysens disposition 
 

Analyskapitlet i denna uppsats kommer att ordnas under rubriker som springer ur de stilistiska 

grepp som redovisats för ovan. Dessa grepp låter sig i viss mån delas in i två underkategorier 

ordnade efter funktion; narrativa stilgrepp som skapas över tid samt grafiska stilgrepp, statiska 

immanenta uttryck i den enskilda bilden. Den första kategorin har mycket att göra med 

meningsskapande och den senare innefattar mer artistiskt motiverade grepp. Dock går det inte 

att dra en absolut gräns mellan kategorierna. Att helt särskilja narrativ från stil är knappast 

förenligt med neoformalismen (funktion som följd av kontext) och enligt mitt sätt att se det 

inte heller så överhuvudtaget i en diskussion gällande filmer av våran regissör. Men för att 

klargöra något – till den första kategorin hör temporala aspekter, kausalitet och kronologi, 

alltså sceners cirkulära, alternativt linjära karaktär, hur förhållandet mellan den proairetiska 

linjen och den hermeneutiska linjen tar sig uttryck och därmed hur estetiska komponenter 

såsom pillow-shots, 360-gradersklippningen och grafisk matchning påverkar – driver eller 

stör, det kausala flödet. Även den senare filmens auditiva egenskaper hör hit. Under den andra 

kategorin kan diskuteras spatiala aspekter, sådant som bildkomposition, hypermarkerade 

                                                
45 Bordwell, Thompson, Screen, 66. 
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objekt, kamerans positionering samt resonemang kring svartvit film och färgfilm. Värt att 

betona dock, många grepp är verksamma inom såväl den spatiala som den temporala 

dimensionen men kan tillskrivas olika funktioner beroende på utifrån vilket perspektiv man 

väljer att analysera dem, om man låter kontexten i vilka de verkar spänna över tid och därmed 

inbegripa föregående och efterföljande klipp eller om man begränsar kontexten till det rent 

grafiska i den aktuella bilden. Fenomenet med grafisk matchning mellan klipp illustrerar 

denna problematik – visserligen ett grepp att betrakta som temporalt avhängigt men ändå som 

oftast utom relevans för narration och meningsskapande. 

 

Denna uppdelning av greppen i spatial och temporal funktion är således inte absolut och 

kommer inte att styra över analysens disposition i form av någon explicit uppdelning men 

dikotomin aktualiseras ständigt och har hela tiden legat som underliggande premiss att beakta 

under analysförfarandet. 

 

Analysdelen inleds med ett kapitel som kort redogör för filmernas gemensamma fabel. 

Därefter följer ett kapitel vari öppningssekvensen från vardera film analyseras. Detta syftar 

dels till att ytterligare illustrera den problematik gällande greppens dubbla identitet som dels 

kompositionellt motiverade gällande i tid, och dels estetiskt motiverade, begränsade till 

rummet och ögonblicket. I detta kapitel ges en bild av hur greppen samverkar och hur de kan 

läsas olika beroende på vilka delar av kontexten man beaktar. Därutöver aktualiserar 

öppningssekvenserna många av de grepp som nämnts tidigare, vilket i sin tur borde göra att 

de fungerar väl som inledning av hela analysen. Efter det följer några kapitel som mer 

specifikt fokuserar enskilda stilistiska aspekter. Dessa kapitel har ordnats under följande 

rubriker: Sujetten, Grafisk gestaltning, Ljud och dialog samt Rumslig etablering och ordning. 

 

1. Fabeln i korthet 
 

A STORY OF FLOATING WEEDS och FLOATING WEEDS berättar en nästan identisk fabel och 

denna redogörs för nedan. Utöver denna skiljer sig filmerna något åt, detta då FW har utökats 

med fler scener och karaktärer. Dessa är dock att betrakta som liggande utanför själva fabeln, 

utanför den proairetiska linjen och i den mån de aktualiseras i analysen redogörs de för då, 

enskilt. Huvudkaraktärerna är dock desamma i båda filmerna men de bär olika namn, vilka 

redogörs för i schemat på nästa sida:
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A Story of Floating Weeds  Floating Weeds 

Kihachi   Komajuro 

Otsune   Oyoshi 

Shinkichi   Kiyoshi 

Otaka   Sumiko 

Otoki   Kayo 

 

Kihachi anländer med sin teatergrupp till en liten stad någonstans i Japan. För de flesta i 

truppen innebär staden inget utöver det vanliga men för Kihachi är den speciell. Här bor hans 

maka Otsune och son Shinkichi, något han dock hållit hemligt för sin nya kvinna Otoki, 

leading-ladyn i teatergruppen. Förhållandet med Otsune är trots den långa frånvaron inte på 

något vis ett avslutat kapitel och väldigt snart börjar han i hemlighet för de andra i gruppen att 

besöka henne och Shinkichi i deras hem. Shinkichi vet inte att Kihachi är hans far utan tror att 

denne är hans farbror.  

 

Strax efter det att gruppen anlänt till staden drabbas man av ett långvarigt oväder varpå man 

tvingas ställa in föreställningar. Detta är problematisk för den fattiga teatergruppen men då de 

övriga i gruppen ligger inne och beklagar sig finner Kihachi fler tillfallen att besöka sin 

familj. Mycket tid ägnas sonen Shinkichi, de fiskar och spelar spel tillsammans. Kihachis 

ständiga frånvaro väcker dock misstankar hos Otaka och när hon av en annan teatermedlem 

får reda på sanningen söker hon upp Kihachi hemma hos Otsune och Shinkichi. De båda 

börjar gräla. Men sanningen om faderskapet uppdagas aldrig, Kihachi för ut Otaka på gatan 

där de avslutar diskussionen. 

 

Otaka drabbas dock av svartsjuka och ber en aktris, Otoki förföra Shinkichi. Med detta lyckas 

Otoki lite för väl och Otoki och Shinkichi blir förälskade i varandra. De träffas ofta men i 

hemlighet. Otoki menar att hon inte är tillräckligt fin och att de vuxna aldrig kommer att ge 

sitt medgivande. 

 

Kärleksaffären uppdagas då Kihachi tar dem på bar gärning kyssandes i en gränd utanför 

teatern. När Otoki därpå kommer hem väntar Kihachi redan på henne, rasande. I en våldsam 

konfrontation kommer det dock fram att den egentliga skulden ligger på Otaka och Kihachi 

riktar nu sin vrede mot henne. Han skickar Otoki för att hämta Otaka och när Otaka anländer 
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uppstår ett vilt gräl. Kihachi säger att han aldrig mer vill se henne. Otoki och Shinkichi 

försvinner iväg tillsammans. 

 

Vid det här laget tvingar de ekonomiska problemen teatergruppen till upplösning. På kvällen 

har truppen en sista sammankomst där man sitter tillsammans och sjunger och talar om 

framtiden.  

 

Dagen efter är Kihachi hos Otsune han berättar att gruppen upplösts varpå man till Otsunes 

stora lycka beslutar att han nu ska stanna kvar hos henne och Shinkichi, att de äntligen ska bli 

en riktig familj.  Men när Shinkichi och Otoki som ju varit försvunna väl kommer hem, brister 

det för Kihachi, åter drabbas han av otyglad vrede. Denna tar han ut på Otoki men Shinkichi 

hejdar honom, tar själv emot ett slag men puttar därpå bort Kihachi. Så berättar Otsune att det 

är sin far Shinkichi puttat, inte sin morbror. Shinkichi vägrar acceptera detta och springer till 

sitt rum. Övermannad av sin son, ynklig och förödmjukad bestämmer sig Kihachi för att resa 

iväg igen. Han tänker starta en ny teatergrupp, bli framgångsrik och någon gång återvända 

som en lyckad skådespelare och därigenom bli någon Shinkichi kan känna sig stolt över att ha 

som far. Otoki drabbas nu av samvetskval och ber sin mästare att ta henne med. Kihachi 

mjuknar härav och menar att hon istället bör stanna hos Otsune och Shinkichi. Otoki springer 

för att hämta Shinkichi men när de kommer tillbaka har Kihachi redan farit. Vi förstår dock 

att trots all sorg så har ändå karaktärerna kommit till rätta med förhållandena och att om 

Kihachi återvänder någon gång så kommer detta att bli en lycklig familj. 

 

På tågstationen får vi se Kihachi och Otaka bli sams igen, de bestämmer sig för att åter slå 

följe. Filmerna slutar med att de med tåg färdas bort mot horisonten. 

 

2. Öppningssekvenserna i SFW och FW 

 

Båda nedanstående sekvenser fyller samma narrativa funktion (teatersällskapet ankommer) 

samt skapar en liknande sinnesstämning (ett fridfullt lugn om än inte utan att vissa frågor 

väcks rörande rumslig orientering). Ändå skiljer sig de båda scenerna åt en hel del.  

 

1 SFW inleds med en sekvens som tar sitt avstamp i en interiör. Första bilden visar oss ett 

rum, i förgrunden och i fokus ser vi ett föremål, möjligen någon form av oljelampa. Längre in 
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i rummet skymtar vi, precis innan filmens första klipp en rörelse, en mänsklig gestalt, men 

denna är skymd av föremål samt görs än otydligare i och med att den befinner sig utanför 

skärpedjupet, som i just denna bild endast inbegriper föremålet i förgrunden. Redan första 

bilden väcker frågor således. Var är vi? Vem var figuren i bakgrunden? Rummet skulle kunna 

vara vilket som helst och precis när det händer något, en gestalt rör sig långt bort i oskärpa, så 

klipps det och vi presenteras för en ny interiör. 

 

2 Denna bild visar en klocka, en lykta hängande i taket samt ett fönster utanför vilket det 

hänger flaggor. I förgrunden står en mörk pelare. Lyktan och klockan i bilden är just endast 

objekt som inte hjälper betraktaren på något vis i det att skapa diegesis. Ska man härleda en 

funktion hos dem blir denna att de som hypermarkerade objekt sätter betraktaren i ett 

tillstånd, slår an en rytm för filmen, kanske påminner betraktaren om mono no aware. 

 

3 Härefter ges en exteriörbild och två signalstolpar placerar oss vid en järnväg, bilderna innan 

måste således ha föreställt segmenterade delar av tågstationen. 

4 Vi flyttas in igen, till vänthallen på tågstationen. En äldre herre sitter och röker, vi ser hans 

profil i helfigur. Han ramas in av föremål i förgrunden. 

 

5 Ett klipp om 90 grader ger oss ett nytt perspektiv av mannen, nu framifrån i halvfigur. 

Mannen tittar upp, ett klipp om 180 grader följer…  

 

6 … och vi ser en tjänsteman som packar upp en trave tidningar i biljettluckan. 

 

Den äldre herren och tjänstemannen samtalar i en shot-reverse shot sekvens varvat med 

mellantexter om det ankommande teatersällskapet. Fler tjänstemän kommer in bakom den 

anställde och rör sig förbi honom, han följer med och i förgrunden ser vi hur även den äldre 

herren (beskuren från midjan och uppått) rör sig ut mot perrongen. Teatersällskapet har 

anlänt. Vi visas en bild när tåget ankommer och sällskapet kliver av. 

 

1 FW öppnar med ett vitt fyrtorn på en grå pir av betong som filmas från stranden. I exakt 

linje med horisonten sträcker sig den grå piren halvvägs genom bilden, i förgrunden syns åter 

grå betong i form av kajen på land. Bredvid fyren finns en pollare (sådana man förtöjer fartyg 

vid). Till höger i bild står en svart glasflaska och även till höger om denna finns en pollare. 

Flaskan är placerad på ett sådant avstånd från kameran att den framträder i samma storlek som 
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fyren. Den fungerar således tydligt som referens till fyrtornet formmässigt, som en rent 

estetisk kommentar. En viktig komponent i den grafiska kompositionen men därutöver fyller 

den även en humoristisk roll, som en form av grafisk ”pun” ekar den av fyrtornet. Kajen i 

förgrunden lutar en aning ned åt vänster men för detta kompenserar en hög med torkat 

sjögräs. Sjögräset kan förstås läsas allegoriskt som metaforen om det flytande ogräset, här 

visualiserat och presenterat för oss i bild men dess tydligaste funktion är dock snarare av rent 

grafiska kvalitéer, som en komponent i en vacker bild, för att skapa jämvikt i 

bildkompositionen. Bilden dröjer kvar i cirka 7 sekunder innan den avlöses av en ny. 

 

2 En bild på fyren, nu från ett längre avstånd, fortfarande är den det centrala objektet för våran 

uppmärksamhet dock. Platsen för flaskan huseras i detta nu av en gammal skorv. Vid den 

exakta positionen för flaskan, längs med kölen på båten, löper en svartrostig metallskida. 

Denna följer harmoniskt flaskans i jämförelse med omgivningens, mörka färg. Färgtonen från 

flaskan går alltså igen i efterföljande klipp i metallskidan på kölen. Även i bildens vänstra del 

huserar en båt och strax under fyren finns ytterligare en. Tillsammans bildar båtarna en slags 

inramning för fyren. Även denna bild dröjer i ungefär 7 sekunder. 

 

3 Samma plats ur nytt perspektiv, fyren är nu ännu längre bort, mer till höger i bild och 

kameran har flyttat än längre upp på land. Strax ovan fyren, från en mast i förgrunden hänger 

ett redskap av något slag, en gripklo av järn. Även denna bild kan sägas komma med 

inramningar i bilden men nu inte i form av båtar. Ett plank och en husknut i samma färgskala 

som båtarna, planket till vänster och husknuten till höger i bildens förgrund skapar en första 

inramning. Närmare vattnet finns en bod, denna skapar en andra inramning med husknuten till 

höger i bilden. Inom denna ram, puttrar en båt fram. Först befinner den sig på platsen som i 

tagningen innan huserats av skorven och i tagningen dessförinnan av flaskan. När den hunnit 

en bit, så att den befinner sig i vertikal linje med fyren klipps det. 

 

4 En husfasad med röd brevlåda i höger förgrund, längre bort skymtar åter fyren. Brevlådan 

befinner sig på samma plats som gripklon i föregående klipp, som om gripklon i någon mån 

banade väg för lådan, lockade vår uppmärksamhet åt denna yta av bilden. 

 

5 Ny bild och vi befinner oss inne i ett hus. En kvinna svalkar sig med solfjäder, vi kan 

skymta brevlådan utanför fönstret. Men nu har lådans roll reducerats till en överton, kvinnan 

på bänken dominerar bilden istället. Fyrtornet och lådan fungerar som rumsliga ankare i 
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sekvensen, hjälper oss att förhålla oss till rummet. I de fyra första klippen spelar fyren denna 

roll. Först som huvudobjekt men därefter försvagas dess dominanta roll alltmer, övergår så till 

en överton för att i och med det femte klippet helt bytas ut mot den röda brevlådan. Dock 

skulle jag vilja argumentera, är detta inte den funktion som främst motiverar dessa objekts 

existens i bilden. Rumsliga ankare motiveras av narrativet, som en hjälp för betraktaren att 

bilda sig uppfattningar om rummet för handlingen och att relatera karaktärernas rumsliga 

relation till varandra. Men i detta skede har inte berättelsen börjat, det händer ingenting som 

betraktaren behöver för att skapa fabeln, han/hon har ännu inga karaktärer att följa. Istället är 

sekvensen och fyrtornets dans runt inom bilden ett rent estetiskt motiverat tilltag. Det är 

formerna och färgerna hos objekten som spelar huvudrollen. Inte skiftet mellan lokaler i sig 

(från fyren till lokalen där människorna konverserar), om det varit denna förflyttning som 

varit det primära, valde Ozu en omständlig väg att gå. Här görs så tydligt den dubbla 

identiteten som grepp kan besitta. De tillskrivs olika funktion beroende på om man betraktar 

dem inom en temporal kontext eller om man bortser från denna och bara läser av dem i 

ögonblicket. När man ska göra vilket blir upp till betraktaren att avgöra och i denna stund av 

filmen, innan berättelsen tagit fart menar jag, bör greppen betraktas utanför den temporala 

budskapsbärande dimensionen. Fyren och brevlådan bör så ses mer som komponenter inom 

den grafiska gestaltningen än som rumsliga ankare vilka hjälper oss att förhålla oss till 

handlingar i rummet. Detta, även om dessa komponenter, fyren och brevlådan, fungerar på 

samma sätt som rumsliga ankare och väl skulle kunna fungera för att illustrera detta stilistiska 

grepp. 

 

En man stiger in i lokalen, han kommer in bakom kvinnan. Därefter följer ett klipp om 180 

grader… 

 

6 … vilket leder till en bild visande en tjänsteman som utför sina sysslor.  

 

De börjar samtala om teatersällskapet som är i antågande, en annan man och en kvinna 

engagerar sig också. Därefter presenteras vi återigen en bild på fyren följt av en bild av ett 

båtdäck taget från ombord samma båt. Därefter befinner vi oss med sällskapet inuti båten.  

 

Den proairetiska kraften hålls så med pillow-shots tillbaka i båda filmers inledande sekvenser 

men resultaten härav ter sig olika. De inledande bilderna i FW har stilen av etablerande 

landskapsskildringar, de visar oss delar av den geografiska platsen för diegesis men är i övrigt 
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inte bundna till den proairetiska linjen av narrativet. I SFW kastas vi rakt in i ett rum där det 

dessutom befinner sig en varelse. Denna bild är så automatiskt mer narrativt/progressivt 

laddad och i högre grad ställer vi betraktare oss frågande till var vi befinner oss. FW väcker i 

sin inledande sekvens inte samma huvudbry, exteriörer tycks således lättare att förhålla sig 

till, de ger inte upphov till samma frågor. I FW bjuds vi dessutom rumsliga ankare och vi 

känner oss aldrig vilse i rummet, dock har vi här ännu ingen progressiv kraft i berättelsen vid 

denna tidpunkt i filmen och hur skulle man då kunna gå vilse? I SFW däremot känner vi av 

den proairetiska kraften från första tagningen med rummet och varelsen. Vi skulle önska oss 

rumsliga ankare men detta erbjuds inte. Vi får känslan av att direkt kastas in i ett 

händelseförlopp (om än i makligt tempo) men det splittrade rummet håller progressionen 

tillbaka. En konkurrens mellan de två dimensionerna gör så den hermeneutiska mer påtaglig. I 

FW presenteras en rad undersköna bilder innan någon proairetisk kraft ger sig till känna. Den 

hermeneutiska linjen härskar utan konkurrens och blir därigenom, tycks det inte lika påtaglig. 

 

3. Sujetten 

 

Om vi inledningsvis fokuserar bägge filmerna utifrån ett övergripande makroperspektiv kan vi 

konstatera att båda SFW och FW är cirkulära till sin struktur. Första filmen börjar med att 

Kihachi och teatergruppen anländer till byn med tåg och slutar med att Kihachi och Otaka 

lämnar byn med tåg. I den senare filmen anländer man visserligen med båt men reser därifrån 

tågledes. Den cirkulära strukturen är ändå intakt. Gemensamt för båda filmerna är också att 

varje scen behandlas var för sig, det sker sålunda inte någon form av cross-cutting parallella 

händelseförlopp emellan. Härutöver kan vi vidare konstatera, är bägge verken fyllda med 

parallellism. En återkommande parallellism som gör sig gällande i båda filmerna finns att 

finna i förhållandet mellan far/son som vi hittar dels i relationen mellan Kihachi (Komajuro) 

och Shinkichi (Kiyoshi) och som parallell till detta, mellan Tomibo (Masa) och hans far. 

Därutöver kan vi finna en massa små paralleller utspridda i verken. I SFW, Kichachi som 

ständigt kliar sig i baken, Tomibo som tar sig i skrevet, namnen på de centrala kvinnliga 

karaktärerna, vilka samtliga böjar på bokstaven O, Otaka, Otsune och Otoki, ankomsten 

tågledes, avfärden tågledes, likheter i kroppsföring när Kihachi och Shinkichi fiskar eller när 

de sitter och spelar spel och äter majs på pinne. Kameraåkningen 61:37 respektive 63:33 

minuter in i filmen, i första skedet visandes teatergruppen precis som de är i färd med att sälja 
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sin rekvisita. I andra skedet ser vi packningen, uppradad, i väntan på att truppen ska ge sig av, 

var och en till sitt. 

 

Från FW kan vi nämna de två scenerna vari två olika teatermedlemmar flörtar med tjejer, först 

i scenen inne i sake-baren därefter i scenen inne hos frisören. Därutöver har vi rent grafiska 

paralleller som t ex fallet med barberarstaven som följs upp senare i filmen av ett par 

rockringar i samma mönster, lutade mot en vägg i ett pillow-shot. Vi har de lite slumpmässigt 

utplacerade stenarna som står på stranden som följs av en bild visandes en grupp människor i 

liknande arrangemang sittandes närmare vattnet på samma strand. Här får parallellismen 

också en humoristisk prägel (är det en slump att det är teatergruppens tjejtjusande klantskallar 

som liknas med stenblocken?). Även sådana tekniska aspekter som återkommande 

kameravinklar kan läsas i form av paralleller, t ex de två identiska etableringsbilderna av 

teatern 12:16 respektive 16:46 minuter in i filmen, eller alla de andra tillfällen då en lokal 

filmas ur samma återkommande perspektiv genom filmen. Många fler paralleller skulle kunna 

avhandlas men vi nöjer oss härvid och konstaterar att parallellism är ett vanligt grepp med 

såväl kompositionell som estetisk motivation i bägge filmer och att någon skillnad i nyttjandet 

av detta grepp inte står att finna, bortsett då från självklarheter, som att färgmässiga eller som 

vi kommer se senare, auditiva parallellismer endast förekommer i den sena filmen. 

 

Utöver det att båda filmerna är cirkulära till sin struktur, har de gemensamt en inledande ljus 

idyllisk del som följs av en mer melankoliskt och dramatiskt driven av berättelsen. Bordwell 

som jämför fler filmer än jag menar att detta är typiskt för trettiotalets Ozu. 46 Det faktum att 

det även stämmer in på den sena filmen får vi väl läsa som en följd av att det är en remake av 

en trettiotalsfilm. Men då den tidiga filmen efter att vi presenterats för karaktärerna och 

förstått deras relationer, satts in i konflikterna, ägnar sig åt att behandla dessa ganska 

uteslutande tills filmen är slut så fortsätter den senare att presentera parallella sidospår. Den 

sena dröjer också kvar längre i den inledande ”plot-lösa” delen. Inte förrän 17.40 in i filmen 

får vi för första gången stifta bekantskap med Oyoshi,11:04 får vi se hennes motsvarighet i 

den tidiga filmen. 

 

I SFW räknar jag till följande interrelaterade parallella handlingar i narrativet; teatergruppens 

befinnanden och slutliga upplösning, historien om Kihachi, Otsune och Shinkichi, 

                                                
46 Bordwell, Ozu and the poetics of Cinema, 56. 



 23 

triangeldramat mellan Kihachi, Otsune och Otaka, samt affären mellan Shinkichi och Otoki. 

Dessa gör sig gällande även i den senare filmen men i denna ägnas också en betydande del åt 

små avstickare vilka inte rör de ovan nämnda proairetiskt bärande trådarna i narrativet. De tre 

tjejtjusarna från teatergruppen t ex ges verkligt stort utrymme. Dessa är utifrån fabeln 

betraktat endast bifigurer men ändå lär vi känna dessa karaktärer lika väl som 

huvudpersonerna. Scenerna som utspelas i frisersalongen och sake-baren (något av en 

eufemism, här betalar utarbetade teaterskådespelare för kärlek) motiveras helt utifrån dessa 

karaktärer. Detta är platser som vi återkommer till gång på gång genom filmen, lika ”viktiga” 

som de proairetiskt laddade platserna. Där de kausala delarna löper mer friktionsfritt i den 

första filmen trängs de ofta undan eller förskjuts i den senare. Den senare filmen antar så en 

mer episodisk karaktär där alla scener ges samma betydelse men där vi inte vet förrän först 

efteråt vilka som hade betydelse för fabeln. I den första filmen är de flesta scener, åtminstone 

efter det att vi presenterats för ”ploten”, av proairetisk betydelse. 

 

”Fades”, förekommer inte i det senare verket. I det första ryms två, en ut-toning och en in-

toning. De följer varandra. Ut-toningen inträffar efter att Otoki träffat Shinkichi i skogen, hon 

har återvänt till Otaka, lämnat en lägesrapport och så släcker hon lampan. I och med 

släckningen försvinner ljuset och bilden tonas till svart. Därefter sker in-toningen och en bild 

av kläder som hänger för tork på lina uppenbarar sig (46:40). Det är svårt att tillskriva greppet 

någon speciell innebörd eller funktion. I klassisk hollywoodfilm används fades ofta i samband 

med lokalitetsskifte eller temporala ellipser och så är även fallet här. Men varför väljer Ozu 

att använda greppet just här och inte på andra ställen vari, utifrån dessa hänseenden det vore 

lika motiverat. Jag tror att det har med bilderna att göra. Ut-toningen motiveras liksom 

diegetiskt när Otoki släcker lampan. In-toningen blir då snarare ett eko av ut-toningen, ett 

grepp för att skapa jämvikt. I diskussionen om paralleller såg vi hur grepp ofta förekommer 

om par i Ozus filmer och detta passar väl in i denna logik. I andra fall fyller ofta 

mellantexterna en överslätande funktion vid abrupta scenskiften, som i skiftet mellan 

fiskescenen och scenen där två av skådespelarna övar sin häst-akt. 

 

En intressant detalj i SFW är Shinkichis cykel som antar en narrativ funktion och blir till ett 

indexikalt tecken för sin ägares närvaro. Första gången cykeln förekommer får vi se den 

tillsammans med Shinkichi när denne kommer hem. Detta är även första gången i filmen vi 

ser honom. Andra gången cykeln förekommer, ser vi den åter tillsammans med Shinkichi. 

Detta i scenen där Otoki väntar under ett träd för att förföra honom. Shinkichi kommer 
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incyklande i bild och de börjar tala med varandra. I slutet av samma scen ser vi cykeln 

bakifrån, i närbild, som hypermarkerat objekt täckandes hela bilden. Därefter cyklar Shinkichi 

iväg, inåt i bilden. Vid nästa tillfälle cykeln återkommer är inte Shinkichi närvarande i bild. 

Cykeln bär här ensam upp ett pillow-shot. Bilden visar oss cykeln inomhus. Därpå följer ännu 

ett pillow-shot, detta visande upphängda kläder. Därefter dock, ser vi Shinkichi vid sitt 

skrivbord. Cykeln har så blivit ett index för Shinkichi. Denna roll, cykeln som ett narrativt 

verktyg i skapandet av sujetten förstärks ytterligare i nästa scen vari cykeln förekommer. Efter 

att Kihachi frågat en annan medlem i teatergruppen om Otokis befinnanden i scenen där 

teatergruppen tvättar vid ån, “Where does she go, anyway?”, ges ett svar redan i efterföljande 

bild. Inte genom att vi får se en bild som visar oss Otoki utan genom ett pillow-shot av just 

cykeln. Det räcker – vi förstår, hon är med Shinkichi. Så följer också ett klipp som bekräftar 

våra misstankar. Vi ges en romantisk scen med Shinkichi och Otoki tillsammans i gräset. 

Snart intar dock cykeln en dominant plats även i denna scen och kärleksparet antar rollen som 

överton i bakgrunden. När vi senare i filmen åter får se cykeln i ett liknande pillow-shot som 

tidigare, visande cykeln inomhus, följt av ännu ett visande kläderna, känner man sig som 

betraktare tämligen säker på att nästa bild kommer att visa oss Shinkichi vid sitt skrivbord, 

men i bilden som följer gapar skrivbordet tomt. Shinkichi befinner sig annorstädes och Ozu 

har lurat oss. Istället kommer en mellantext ” He`s been out every night this week.” Vi får se 

en bild av Otsune och Kihachi som samtalar. Cykeln var tydligen ingen garanti för Shinkichis 

närvaro. Inte heller sista gången som vi ser cykeln i filmen, även detta i form av ett pillow-

shot fungerar den som index för Shinkichi. Cykeln har förpassats till ett förvaringsutrymme 

och nu är endast Otsune hemma. Ozu får oss så att tillskriva ett autonomt objekt i filmen en 

narrativ funktion, som index för en karaktär, men så lurar han oss, våra förväntningar 

omkullkastas och objektets självständighet återupprättas. 

 

Ändock, de pillow-shots som rymmer cykeln ökar kausaliteten i berättelsen. Sammanfogar 

liksom scenerna och underbygger ett proairetiskt driv. Även om cykeln mister sin funktion 

som index för Shinkichi så görs denna karaktär i någon mån ändå närvarande i de bilder som 

visar cykeln. Bilderna av cykeln där den förekommer utan Shinkichi förefaller vemodiga och 

förstärker Shinkichis frånvaro. I sista bilden där cykeln hamnat i ett förråd blir detta dessutom 

en symbol för att karaktären vuxit upp. Han har inte längre något bruk för sin cykel. 

 

I FW är pillow-shotsen mer fristående, de tycks i högre grad arbeta för att hålla tillbaka den 

proairetiska kraften. De fyller så snarare en uteslutande hermeneutisk funktion. Ett tydligt 
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exempel härav ser vi i sekvensen där Masa och Kayo dansar på scenen. Sekvensen inleds med 

en vy av publiken fotograferad bakifrån. Vi hör musik som vi antar är diegetisk (vilket det 

visar sig att vi gör rätt i, det är denna karaktärerna så småningom kommer att dansa till). Efter 

bilden av publiken kommer så ett pillow-shot som visar taket i lokalen och några spotlights. 

Bilden dröjer kvar i tio sekunder och först därefter visas vi scenen och Masa och Kayo gör 

entré och vi kan njuta av deras dans. Som om vi anlände för tidigt till teatern, vi fick först titta 

på publiken i närmare tio sekunder, därefter så gavs vi en bild av taket i lika lång tid. Det tar 

den tid det tar, berättelsen kan låta vänta på sig, istället ges utrymme för kontemplation. 

 

En liknande sekvens inträffar efter det att Komajuro tagit Kiyoshi och Kayo på bar gärning, 

när han konfronterat den senare på teatern. Han ber då Kayo hämta Sumiko som ju ytterst är 

den ansvariga för att det gått som det gått. Kayo lämnar rummet och kvar är vi med 

Komajuro. Väntande. Komajuro vandrar runt. Konfetti maskinen börjar läcka och små 

pappersbitar dalar ned från taket. Han sätter sig. Nästan 30 sekunder senare inträder ett 

pillow-shot som visar teaterscenen med fördragen ridå. Åter läcker konfettimaskinen. Efter 

åtta sekunder ges ännu en bild på Komajuro där han sitter och väntar. Så dröjer det ytterligare 

sex sekunder, därefter dock, kommer Sumiko och dramatiken kan ta fart igen. Här, så ett 

exempel på hur Ozu visar oss icke-händelser utanför narrativet, hur lika stor vikt läggs vid ur 

”plot-hänseende” tomma sekvenser som denna som vid sekvenser med mer narrativ 

signifikans. Det är inte utan att det frestar att läsa den läckande konfettimaskinen som 

representerande årstiderna som går. Först kommer våren varefter körsbärsblommorna faller, 

så hinner det bli vinter och det börjar snöa. Vi kan bara vänta… 

 
Det hör till ett pillow-shots själva väsen att dess syfte står oklart. En bild eller bildsekvens 

behandlas i denna uppsats som ett pillow-shot om den har känslan av att vara ett. Detta skapar 

naturligtvis en osäkerhet och ger begreppet en något godtycklig prägel. I resten av detta 

kapitel tänkte jag belysa denna ambivalens kring begreppet och lyfta fram exempel som 

hjälper till att illustrera denna problematik. 

 

Ett pillow-shot utmärks av att Mono no aware och Mu ger sig till känna och att något syfte i 

form av mening eller budskap eller annan narrativ funktion om inte helt saknas så åtminstone 

står otydlig att utläsa. Med detta alltså inte sagt att dylika funktioner inte skulle gå att läsa in i 

ett pillow-shot. Inte sällan representerar bilderna temporala ellipser – eller så tar de oss via 

omvägar runt från en scenografi till en annan. Blir dessa funktioner allt för tydliga dock, om 
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den narrativa aspekten blir för dominant, om greppet är att betrakta som kompositionellt 

snarare än estetiskt motiverat menar jag, är sekvensen inte längre att betrakta som ett pillow-

shot. Från SFW kan vi för att illustrera hämta ett exempel där det är frågan om sekvensen, 

även om den har känslan av att vara det, verkligen är att betrakta som ett pillow-shot. Det 

handlar om ett jump-cut cirka tjugo minuter in i filmen. I första bilden ser vi en kamidana, en 

typ av altare placerat upp vid takbjälkarna inne i teatern. Det sker ett klipp och i nästa bild ser 

vi åter altaret men nu framdukat och arrangerat. Vi förstår att det har förflutit en tid, det har 

blivit kväll och teatern ska hålla en föreställning. Just detta fall menar jag, är nog inte att 

betrakta som ett pillow-shot även om man tror att så är fallet i första skedet av sekvensen. 

Sekvensen springer i för hög grad ur en kompositionell motivation för att utgöra ett pillow-

shot. 

 

Ett annat intressant exempel på pillow-shot hämtar jag från FW. Här tror vi att vi ges 

proairetisk information medan det att sekvensen fortgår men när den tagit slut ställer vi oss 

härvidlag mer frågande. Snarare har vi blivit utsatta för ett spratt. Sekvensen tar vid 5:53 

minuter in i filmen, vi ser några flaggor som vajar utanför teatern. Först filmas de från långt 

avstånd nedanför kullen, inget annorlunda med det, men så kommer ett nytt klipp och vi 

befinner oss utanför teatern, vid flaggorna. ”KOMAJURO ARASHI AND HIS TROUPE” 

kan vi läsa och nu förväntar man sig kanske att vi ska bege oss in i teatern. Så sker dock inte, 

istället ges en ny bild av flaggorna, nu filmade med kran eller från ett av de intilliggande 

hustaken i nivå med flaggorna. Nu ska vi väl ändå in i teatern? Nej, nästa bild är en 

överblicksbild från hustaken uppe på kullen ner över byn. På gatan paraderar teatersällskapet. 

I nästa tagning befinner vi oss nedanför kullen hos sällskapet. Sekvensen med flaggorna har 

karaktären av etablerande bilder, som tar oss till platsen för nästa scen, som grepp inom den 

proairetiska dimensionen men i praktiken fungerar de snarare för att hålla tillbaka denna. När 

vi som betraktare tar del av sekvensen gör vi det av intresse för narrativet men efter sekvensen 

förstår vi att den inte hade den funktionen. Snarare är bilderna i sekvensen att betrakta som en 

form av pillow-shots, interfolierande pausbilder. Således tycks Ozu på detta vis medvetet vid 

upprepade tillfällen problematisera de grepp vi lärt oss att förknippa med hans filmer och 

ständigt omkullkastas våra förväntningar. 
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4. Grafisk gestaltning 
 

Färgerna ges en verkligt stor roll i den senare filmen. Som oftast presenteras scenerna i en 

svart, vit och träbrun fond i form av vita väggar, ofta typiskt japanska pappersväggar med 

svarta rektangulära linjeformer, skjutdörrar – fusumas, träpelare och bjälkar. Ofta bär 

karaktärerna kimonos i samma dämpade färgskala eller så visas dessa färger i form av textiler 

i rummen. I dessa färgfattiga miljöer figurerar små fyrverkerier i form av hårt markerade 

detaljer (som oftast) i rött, blått, grönt eller turkost. Flera exempel härom kan ses i kimonos 

eller i andra objekt med framträdande roll i bilden, såsom Sumikos paraply i scenen där hon 

grälar med Komajuro utanför Oyoshis hus, eller i form av blommor, flaskor eller andra objekt 

noggrant arrangerade, som när en röd brandvarnare flankeras av fyra blomkrukor i exakt 

samma färg inne på teatern, eller när en blå flaska och en röd glaslykta ”råkar” befinna sig 

perfekt placerade på en båtreling på stranden när Kayo och Kiyoshi diskuterar sin osäkra 

framtid tillsammans. Listan kan göras hur lång som helst där färger mer eller mindre 

motiverat gör anspråk på vår uppmärksamhet. Denna strikt återhållsamma linje efter vilken 

färgerna presenteras tycks ladda dem med mer auktoritet än om de figurerat mer oordnat, de 

ges mer kraft och en autonomitet, existerar liksom på egna villkor. Detta sker ibland till den 

grad att det påverkar kontinuiteten mellan bilder. I scenen för Sumikos minst sagt dramatiska 

framträdande på teatern där hon porträtterar någon slags krigare kan man i bakgrunden se en 

staty av vandrarguden Ji-su, en svart stenfigur med rött färgat bröst. 47 Efter framträdandet 

befinner vi oss bakom ridån. Tre skådespelare tillika tjejtjusare spanar ut över publiken efter 

möjliga ”offer”. Efter ett tag ser vi dem från ett lite längre avstånd varpå vi också åter får se 

Ji-su. Denne har nu vridits 180 grader. Trots att kameran filmar från motsatt håll riktas det 

röda bröstet fortfarande åt betraktaren. Visst kan någon ha vridit honom utanför bild, men 

detta visas inte och kanske än väsentligare, varför skulle någon taga sig för att göra det? Här 

således ett tydligt exempel på när färgerna antar denna autonoma roll och tillsynes lever 

utanför narrativets logik. 

 

Stundtals frestas man att betrakta färgerna som självaste dominanten kring vilka sekvenser är 

ordnade. Den visuellt helt sublima scenen vari Sumiko ber Kayo att förföra Kiyoshi kan här 

fungera som exempel. De två karaktärerna befinner sig vid sina speglar och sminkar sig. 

Sumiko, klädd i grön kimono sitter framför en grön vägg. Kayo befinner sig framför en turkos 

                                                
47 FLOATING WEEDS (The Criterion Collection, 2004) Kommentarspår av Roger Ebert. 
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och röd flagga som hänger ned från taket. Också hennes Kimono går i, i princip exakt samma 

nyanser som flaggan bakom henne. Scenen presenteras sedan i klipp om 180 grader där vi 

växelvis får se Sumiko och Kayo i perfekt färgharmoni med sina respektive bakgrunder. 

 

I ett annat fall tycks färgmatchningen två klipp emellan vara själva anledningen till 

bildsekvensen i frågas existens. Strax efter scenen vari Sumiko börjat misstänka Komajuros 

otrohet och för första gången konfronterar honom lite smått (även detta framför speglarna) så 

tar en pillow-shot-sekvens vid. Dels representerar den ett hopp i tid men den gör sig även 

intressant ur vårat perspektiv. Efter scenen vid spegeln får vi se en kulle med stenar filmade 

inifrån ett hus, i förgrunden nere i bild växer rött lysande blommor. I övre delen av bilden ser 

vi en röd textil i form av en markis eller gardin. Var vi befinner oss är oklart. Efter fem 

sekunder sker ett klipp och vi befinner oss återigen inne i ett hus blickande ut, en man sitter på 

verandan och lagar nät. Bakom mannen växer likadana blommor, uppe i bild syns samma 

röda textil som i klippet innan. Sex sekunder senare ser vi Sumiko igen sittande med en i 

teatergruppen, ätande någon slags röd gelé. Bakom dem ses röda blommor. Vi får ett klipp om 

180 grader och en halvbild på Sumiko i profil. Bakom henne ser vi åter den röda textilen. 

 

I första bilden är textilen och blommorna att betrakta som ramverk till stenarna på kullen i 

bakgrunden, i efterföljande klipp är de bakgrund till mannen som rensar nät. Men då 

tagningarna fogas samman och såväl blommorna som textilen återkommer på samma plats i 

bilderna ökar deras betydelse och vi frågar oss om de var det verkliga motivet i sekvensen? I 

efterföljande bilder är vi tillbaka i handlingen, vi har en dialog mellan två karaktärer, dock 

dröjer pillow-shot-sekvensen kvar, både blomman och textilen återkommer nu som övertoner. 

 

Också i SFW spelar den grafiska dimensionen en stor roll om än som oftast i något mer subtil 

form. Avsaknaden av färg ger istället objektens former och rörelser framträdande roller som 

formalistiska grepp. Detta tar sig bl a uttryck i form av grafiska matchningar mellan klipp. I 

scenen där teatersällskapet sitter samlade för sista gången tillsammans, har vi en bild på 

Kihachi omgiven av andra skådespelare. Alldeles i förgrunden står en flaska placerad. Så sker 

ett klipp och en mellantext avbryter. Bilden där efter visar oss Otaka sittande, ensam rökande 

en cigarett. Framför henne en liknande flaska placerad på exakt samma ställe i bilden som 

flaskan i det föregående klippet. 
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Men mest iögonfallande när det gäller grafisk gestaltning i den tidiga filmen är kanske scenen 

där Kihachi och Shinkichi står och fiskar. Sekvensen inleds med en etablerande bild vari båda 

karaktärerna står i vattenbrynet med varsitt spö, Kihachi till vänster och Shinkichi till höger. 

Båda för sitt spö i horisontal linje åt höger. Vid en viss punkt förs spöna i en båge och linan 

kastas ut. Rörelserna är helt synkroniserade, uppenbart koreograferade. Förloppet upprepas 

ännu en gång på exakt samma sätt. Tredje gången klipps det mitt i kastet och vi ser en bild av 

karaktärerna sedda från midjan och nedåt. Rörelsen fullföljs, ett nytt kast och med det ett 

klipp, så ser vi Shinkichi i halvfigur från låren och uppåt. Han gör ännu ett kast, i detta ser han 

åt Kihachi och frågar i och med en mellantext hur länge denne ska stanna hos dem. En dialog 

tar vid och scenen fortgår mer naturtroget. 

 

Vad som utmärker denna scen är således karaktärernas sätt att föra spöna, för det första 

överdrivet stiliserat, för det andra helt synkroniserat med varandra. På kommentarspåret till 

DVD-skivan tolkar Richie symptomatiskt detta som ett uttryck för närheten och samvaron 

mellan karaktärerna, hur greppet symboliserar ”togetherness” eller ”nakama” som det 

japanska uttrycket för fenomenet utläses.48 Det ligger naturligtvis något i detta men är inte 

detta själva motivet bakom hela sekvensen? Att två män, far och son fiskar tillsammans, är 

inte det tillräckligt för att driva igenom denna poäng. Jag tycker nog det och även om det 

förvisso förstärks ytterligare genom att karaktärerna rör sig exakt likadant skulle jag vilja läsa 

det greppet som estetiskt motiverat i högre grad än budskapsorienterat, ett grafiskt skådespel 

tillräckligt i sig självt. Spöna, rörelsen, stranden på andra sidan floden i bakgrunden, olika 

komponenter i bilden som samverkar rent grafiskt och tillsammans skapar en harmonisk 

helhet. Till saken hör också att det är en lättsam scen. Deras spö-kastande får ett abrupt 

avbrott i och med en farsartad sekvens vari Kihachi tappar sin plånbok och de jagar efter den 

men till slut får lov att erkänna den förlorad. Shinkichi tråkar Kihachi med kommentarer om 

att den inte kan ha varit särskilt välfylld så lätt som den flöt iväg, de tjafsar därom ett slag 

men så småningom återgår de till fiskandet igen, på samma koreograferade vis. I denna nya 

kontext, strax efter ett farsartat missöde och diverse munhuggning framstår kastandet i 

humoristisk dager. Här bidrar således scenens cirkulära struktur med en humoristisk laddning 

till det stiliserade spö-kastandet. Koreograferade rörelser på detta vis fungerar ofta för att 

skapa humor i Ozus filmer. Greppet kallas Sojikei ”similar-figure”, liknande figurer. 49 En 

annan rolig variant på sojikei inträffar när regnet avbryter föreställningen, och Kihachi och 

                                                
48 A STORY OF FLOATING WEEDS (The Criterion CollectionCriterion, 2004) Kommentarspår av Donald Richie. 
49 Bordwell, Ozu and the poetics of cinema, 84. 
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pojken bugar i takt, upprepade gånger liksom för att dels tacka för sig men också tycks det, 

för att ursäkta för regnet. Gesten blir dock mindre fin när pojken inte kan hålla fingrarna från 

skrevet. En bristande sojikei således, blir lätt humoristisk tycks det. 

 

Sojikei förekommer även i FW men här i något subtilare form, som t ex i sekvensen när 

Komajuro för första gången i filmen promenerar till Oyoshi. På vägen passerar han mellan två 

kvinnor som sitter i sina hem, var för sig, på varsin sida om vägen. Kihachi passerar genom 

och ut ur bilden. Båda kvinnorna tittar upp efter honom och springer ut på gatan och ställer 

sig bredvid varandra. Det hela sker någorlunda synkroniserat, därpå förstärks samtidigheten 

ytterligare av bildlösningen samt av att kvinnorna är väldigt lika varandra såväl fysionomiskt 

som klädselmässigt. Även här får sojikei en humoristisk prägel. 

 

5. Ljud och dialog 

 

Den största skillnaden filmerna emellan ligger i det faktum att den tidiga filmen är en 

stumfilm och den senare en ljudfilm. Härav följer så av naturliga skäl att tal och bild inte 

ligger synkront i den tidiga filmen. I regel ser man först en karaktär tala, detta följs upp av en 

mellantext vari vi kan läsa vad karaktären säger, eller så sker det omvänt, vi ges då först en 

mellantext, denna följs sedan av en bild visande en karaktär som talar. Ozu problematiserar 

dock ibland förfarandet och stundtals står det oklart vem som faktiskt talar. Ett exempel 

hämtar vi i scenen där teatersällskapet efter att regnet avbrutit föreställningen sitter och har 

tråkigt. Vi ser Tomibos far stirrande tomt ut genom fönstret på spöregnet. Utan att mannen rör 

på munnen så följer en mellantext, ”It`s been raining for days.”. Mellantexten i sin tur följs av 

en bild på en annan teatermedlem som ligger på golvet, ansiktet och blicken riktat åt fönstret 

men inte heller han rör på läpparna. Vem av karaktärerna som yttrade ”It`s been raining for 

days” vet vi inte med säkerhet. Således råder ett ganska fritt förhållande mellan dialogen och 

vem som uttalar den i den tidiga filmen. Så är inte alls fallet i FW. Här håller sig Ozu strikt till 

ett synkront förhållande mellan bild och ljud. När en karaktär talar ser vi karaktären i bild och 

inte förrän den talat till punkt visas en annan bild. Detta gäller alltså även i shot-reverse shot-

sekvenser – karaktärerna som talar filmas. Jag har dock funnit ett undantag, detta sker i 

upplösningsscenen, hemma hos Oyoshi och Kiyoshi. Komajuro avlutar en mening utanför 

bild då han skäller ut Kayo. Men detta är verkligen att betrakta som ett unikt undantag. 

(Tillfället när publiken filmas i teatern och vi hör skådespelarnas röster från scenen ter sig 
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annorlunda, dessa ljud hörs visserligen utanför bild men är snarare att betrakta som 

atmosfärsljud.) Av de tekniska omständigheterna följer också att det är mer dialog i den 

senare filmen dock innehåller SFW förhållandevis många mellantexter jämfört med andra 

filmer från samma tid så skillnaden är inte så stor som man skulle kunna tro.  

 

Det sker en ur auditivt hänseende intressant scenövergång då de tre teatermedlemmarna sitter 

på stranden och beklagar sig och ett flygplan hörs passera uppe i skyn. Från stranden klipps 

till en bild av hustak ovan vilka en fågel flyger. Därefter förflyttas vi in till Sumiko som sitter 

tyst i nedslagen kontemplation. Motorljudet avtar och vi hör ljudet av syrsor svagt. Ozu 

klipper till en ny plats och vi ser Kiyoshi och Kayo nere vid hamnen. Här låter syrsorna 

väldigt starkt. Ljudmässiga bryggor etableras således mellan klippen och leder oss till de olika 

platserna. Ozu lyckas även lägga in en liten lustighet i sekvensen med fågeln som av ljudet att 

döma här verkar drivas av motorer. 

 

En annan auditiv aspekt i FW är musiken. Den fungerar aldrig som spänningsförhöjare eller 

för att ladda känslosamma scener med extra dramatik, däremot spelar den en stor roll som 

formgrepp för den sena filmens stil. En representativ sekvens för musikanvändningen är 

pillow-shot-sekvensen som följer efter inledningen. Musiken, en munter marsch, tar vid efter 

att vi har stiftat bekantskap med truppen i kabyssen och åter befinner oss på däck igen. Den 

ljuder när båten tuffar förbi fyrtornet och när vi färdas upp till teatern och när vi blickar ner 

över byn på teatergruppen som paraderar på gatan. Här avtar den dock och byts ut mot en 

diegetiskt förankrad, mer traditionellt japansk musik, vi ser också ljudkällan, i form av 

medlemmar ur gruppen som spelar shamisen, trumma och någon form av träblås. 

 

Det är främst i dylika övergångar eller då karaktärer förflyttar sig eller precis när scener 

etableras som vi erbjuds musik i ljudspåret. Precis som bilderna den ackompanjerar fungerar 

den interfolierande i narrativet, som pausunderhållning i viss mån. Som känsloförmedlare 

underbygger den en mysig, glad, alternativt en vemodig sinnesstämning, dock inte i samklang 

med fabeln utan snarare på egna villkor, som auditiv förnimmelse av mono no aware. Detta är 

den vanligaste användningen av musiken och det förekommer otaliga exempel härav (34:41, 

34:50, 59:01, 61:14, 65:02 är bara några tillfällen). De mest dramatiska ögonblicken, scener 

med konflikter och dylikt är alltid utan musik. Det är också tydligt att den första delen av 

filmen som är ljusare och gladare i mycket högre grad präglas av utomdiegetisk musik. Det är 

då främst marschen som rullar mest hela tiden, från och med ungefär fem minuter in i filmen 
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och någon kvart framåt. I takt med att filmen sedan blir allt mörkare utgörs musiken oftare av 

diegetiskt förankrad musik, till exempel i scenen när Komajuro och Sumiko sitter framför sina 

speglar och man hör musik från teaterföreställningen i bakgrunden.  

 

Musiken används också för att skapa paralleller. Marschen som låter så glad och som skapat 

så trevlig atmosfär till den första delen av filmen, får genast en mer nostalgiskt vemodig 

innebörd när den ackompanjerar gruppens upplösning, scenen där Komajuro tvingas sälja all 

utrustning för billigt till snikna köpare, sekvensen visande packade väskor och scenen som 

visar sista sammankomsten gruppen har tillsammans.  

 

Slutet av filmen, när tåget försvinner bort i horisonten sätts också med musikens hjälp 

ytterligare i parallell till början av filmen. I slutet spelas nämligen en variation av melodin 

som ljuder under förtexterna. Filmen cirkulära struktur blir härigenom än tydligare. 

 

6. Rumslig etablering och ordning 

 

Det konstaterades i teoridelen att Ozu filmer tycks delges oss efter estetiska principer. 

Rummet blir så inte endast skådeplatsen för händelserna inom narrativet, utan i lika hög grad 

själva händelsen. De principer efter vilka Ozu orienterar betraktaren i rummet utgör också en 

stor del av hans stil och detta avsnitt ska peka på några ur detta hänseende intressanta 

sekvenser. Först ut är en scen från SFW, scenen vari teatergruppen installerar sig i sitt nya 

logi. Scenen återges här först i form av en beskrivande redogörelse, klipp för klipp. Därefter 

följer en mer analytisk del vari bilderna och klippen tolkas närmare. Nu dock, befinner vi oss 

inne på teatern. 

 

1 Tomibo den lilla pojken i teatergruppen sitter på golvet framför en vägg på vilken ett 

porträtt målats i japansk stil. Han äter melon. Till vänster i bildens förgrund syns en trälåda 

och en hög med textilier. 

2 Pojkens far packar upp en låda. Samma låda här som fanns i förgrunden i föregående klipp. 

I bakgrunden står en man och spikar i väggen. 

3 Mannen som spikar visas i närbild. 
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4 En annan man packar upp en peruk, denne befinner sig framför ett fönster beläget längst 

bort i lokalen. Stort i förgrunden ser vi den spikande mannens ben. 

5 Åter en bild av fadern, i bakgrunden ser vi mannen som spikar. Fadern tittar upp och riktar 

blicken mot höger. 

6 Pojken Tomibo filmas snett från vänster, lite närmare än tidigare, ätande melonen.  

7 ”Don`t eat to much or you`ll wet the bed again”. 

8 Gossen från samma perspektiv som innan tittar upp åt vänster och möter faderns blick. Nu 

kan vi något sånär ordna den spatiala relationen mellan far och son. 

9 Fadern gestikulerar strängt, blicken fäster han åt höger mot pojken utanför bild. 

10 ”Do it again and I`ll have Otoki give you a moxa treatment.” 

11 Pojken ser oroligt ner mellan benen, krafsar lite i skrevet och reser sig upp. 

12 Så ges ett nytt perspektiv av rummet inbegripande både faderns och pojkens placeringar i 

rummet. Tomibo rör sig förbi fadern som daskar honom i baken. Därefter slår pojken sig ned 

bakom fadern.  

13 Tomibo sätter sig. Vi ser honom bakifrån. Han vänder sig om och riktar blicken åt 

riktningen för kameran. 

14 Ett donden-klipp om 180 grader visar oss en tidigare okänd yta av rummet. Här finns 

Otaka, Otoki och Kihachi. Otoki lägger moxa (någon form av huskur) på Kihachis axlar. 

15 Tomibo filmas bakifrån som innan, han tittar mot fadern, åt vänster om kameran 

16 Fadern filmas snett bakifrån, möter Tomibos blick åt vänster. 

17 Tomibo nu framifrån, han riktar blicken åt höger mot fadern, i bakgrunden, till höger 

skymtar vi Otaka. 

18 ”Did the boss wet the bed last night?” 

19 Fadern filmad från samma perspektiv som innan, blicken riktad åt Tomibo till vänster. Han 

hojtar irriterat åt pojken.  

20 Tomibo ser bak åt Kihachi och Otoki utanför bild men fortsätter snart att äta sin melon. 

21 Otoki fortsätter den smärtsamma moxa-behandlingen på Kihachi som grinar illa. De filmas 

snett framifrån från höger.  

22 Otaka filmas framifrån, ser åt Otoki och Kihachi till vänster utanför bild. I bakgrunden 

sitter Tomibo bortvänd, ätande melon. Otaka skrattar 

23 ”Why don`t you give him bigger doses of moxa?” 

24 Kihachi och Otoki filmas snett framifrån från höger. Kihachi tittar åt Otaka till vänster 

utanför bild. 

25 ”Easy for you to say. You don`t know what it feels like.” 
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26 Otaka ler, filmas ur samma perspektiv som innan. Tomibo skymtar i bakgrunden. 

27 Kihachi och Otoki som innan, snett framifrån från höger, moxa-behandlingen fortgår. 

Kihachi ger Otoki en tom tekopp, gestikulerar åt henne at fylla den. Otoki reser sig upp. 

28 Ett Donden-klipp följer och karaktärerna syns nu snett bakifrån. Otoki rör sig inåt djupleds 

i bilden, in till den första ytan av rummet. Bakom ser vi fadern sittande. 

29 Otoki filmas från samma vinkel som innan men nu närmare, Otoki fyller på koppen. 

Vänder sig sedan åt Kihachis riktning (åt kameran). 

30 ”Just think about Goemon Ishikawa. He was boiled alive.” 

31 Kihachi filmas snett framifrån möter Otokis blick åt höger. 

32 ”He was a famous robber. I`m not.” 

33 Otaka ur samma vinkel som innan med Tomibo i bakgrunden. Ler. Tittar åt vänster mot 

Kihachi. 

34 ”One of your plays is all about thieves.” 

35 Kihachi ur samma vinkel som innan, möter Otakas blick åt vänster. 

36 ”Don`t Be silly. Get me a kimono.” 

37 Otaka som innan, tittar undrande (åt vänster). 

38 Kihachi filmad från samma perspektiv som innan, ser åt vänster. 

39 ”I’ll pay a visit to some patrons I have here.” 

 

Scenen är med sin fragmentariska karaktär utmärkande för hur Ozu etablerar rummet och 

visar hur den hermeneutiska linjen dominerar över den proairetiska. Vi förstår inte rummets 

uppbyggnad förrän scenen nästan nått sitt avslut. Inte förrän det att Otoki går efter te faller 

alla bitar på plats och vi har rummet något så där klart för oss. Typiskt känns även greppet där 

han till en början lurar oss att tro att rummet slutar med väggen bakom ryggen på Tomibo där 

han sitter med sin melon. Men i själva verket fortsätter rummet och den tidigare okända delen 

av det, där Kihachi och Otoki och Otaka befinner sig blir så småningom skådeplatsen för 

själva den för narrativet proairetiska händelsen i scenen, den händelse som avslutar scenen, 

vari Kihachi berättar att han ska gå och besöka några mecenater. (I själva verket rör det sig 

dock om att han ska besöka Otsune och Shinkichi.)  

 

Sekvensen visar också exempel på rumsliga ankare. Lådan i förgrunden i bilden av Masa som 

äter melon hänger med in i nästa bild av fadern som packar ur densamma. I första skedet är 

den i oskärpa som ett objekt med kompositionell funktion för bilden i stort. I efterföljande 

bild blir den till rekvisita, ett objekt med vilket fadern interagerar. Lådan går så från att vara 
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estetisk överton till att bli ett mer dominerande objekt med narrativt förankrad funktion. Ett 

annat exempel på rumsligt ankare utgörs av karaktären som spikar i väggen. Hans ben hjälper 

oss att orientera oss när vi visas en dessförinnan okänd del av lokalen. 

 

Orienteringen i rummet sker således med rumsliga ankare och blickar, men när det kommer 

till det sistnämnda är dessa som vi tidigare konstaterat i Ozus filmer, inte alltid helt lätta att 

förhålla sig till. Scenens första dialog, den mellan fadern och sonen, är i någon mån analog 

med 180 graders-principen. Fadern ser åt höger när han visas i bild, pojkens blick riktas åt 

vänster och möter så faderns (Klipp 5-11). När sedan Tomibo flyttar sig så att han sitter 

bakom fadern ändras förhållandena och blickarna blir mer problematiska. Klipp 15 visar oss 

Tomibo tilltala fadern. Han är filmad bakifrån från vänster sida. I klipp16 visas fadern som 

vänder sig lite om mot Tomibo som talar till honom.  Faderns blick riktas till vänster om 

kameran, kameran befinner sig således till höger om Tomibo. Bådas blickar riktas åt samma 

håll, 180 graders-regeln har brutits. Men redan nästa klipp, klipp 17, visar Tomibo riktande 

sin blick åt höger om kameran, nu är alltså 180 graders-linjen åter intakt. 

 

Klipp 22 visar oss Otaka, hennes blick riktas år vänster. Efterföljande bild (24) visar Otoki 

och Kihachi. De tittar upp mot Otaka, deras blickar riktas också åt vänster. Därefter, en bild 

av Otaka som blickar åt vänster (26). En på bild på Kihachi och Otoki följer, som innan, 

blickarna riktas åt vänster (27). Även om det mildras något av mellantexternas pausartade 

effekter står det ändå klart att det är något märkligt med hur karaktärerna förhåller sig till 

varandra med sina blickar, de tycks krasst uttryck helt enkelt inte matcha varandra. 

Karaktärerna sitter mittemot varandra, tittar på varandra men ser ändå åt samma riktning. 

Bekvämt då att klipp 28 ger oss en fin överblick över karaktärernas verkliga spatiala relation 

till varandra och att vi nu kan föreställa oss var kamerorna placerats i sekvensen – till höger 

om Kihachi och från mottsatt håll, till höger om Otaka. Sekvensen är alltså ordnad efter den 

princip Bordwell kallar sujikai, vanligt i Ozus filmer och kan vi konstatera, förekommande 

även i ett tidigt verk som detta. Flera exempel på sujikai ryms i filmen. Senare när Kihachi 

besöker sin ”mecenat”, d v s Otsune, ges ett skolexempel på hur en dialogscen utformas efter 

denna princip. Först ges vi en etablerande bild av vardagsrummet i vilket de befinner sig, 

bägge karaktärerna sitter mittemot varandra, Kihachi till vänster, Otsune till höger. En 

mellantext följs av en bild på Otsune i närbild, blicken riktad åt höger. Mellantext. En likadan 

bild på Kihachi, blicken riktad åt höger. 51:35 minuter in i filmen ges vi ett annat exempel på 

sujikai liknande föregående exempel, också detta med Kihachi och Otsune. De befinner sig i 
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gästutrymmet av Otsunes hem (där hon driver någon form av servering). De diskuterar Otaka, 

hennes vetskap om sanningen kring Kihachis band till Shinkichi och huruvida hon kommer att 

avslöja denna för ovetande Shinkichi. Sekvensen är en enkel shot-reverse shot-sekvens med 

några avbrytande mellantexter men alltså uppbyggd efter sujikai-ordningen. Även detta ett 

skolexempel dessutom med Otsunes högra axel fungerande som ett grafiskt ankare i de bilder 

som visar Kihachis ansikte. 

 

Här lämnar vi den tidiga filmen för ett slag och tittar på en motsvarande rumsetablering i FW 

Först en beskrivande redogörelse av scenen klipp för klipp. Därefter följer en diskussion vari 

greppen analyseras närmare. 

 

1 Sekvensen inleds med att vi befinner oss i en ditintills okänd lokal. Kameran befinner sig 

inomhus filmandes ut mot gatan, genom en öppen fusuma, mot husfasaden mittemot. Dörren 

är försedd med ett mönster av glasrutor. Flera små rutor omgärdar en större, i den stora rutan 

ser vi en röd-vit polkagrisliknande barberarstav. Till vänster i bildens förgrund står en tom 

stol. 

2 En ung kvinna rakar en äldre man, mannen sittande i en stol blickar rakt åt höger, kvinnan 

är vänd rakt mot kameran. I förgrunden till höger, en tom stol. 

3 En annan äldre herre i vit rock står och diskar rakdon. I höger förgrund ser vi den första 

mannens ben. Dessa fungerar så som grafiska ankare och berättar för oss att Ozu klippt 180 

grader, ett donden-klipp. 

4 Kvinnan och mannen som blir rakad filmas från samma perspektiv som innan. 

5 En ny bild visar oss det inledande motivet, fusuman med barberarsymbolen. Denna bild är 

dock tagen från ett längre avstånd så vi får mer av omgivningen, ser en större yta av lokalen. 

En man från teatergruppen kommer in genom dörren. Till vänster i bild ser vi en vägg med en 

öppning nedtill. I detta ”fönster” kan vi se kvinnan som rakar mannen i form av hennes 

blommiga kjol. Hon rör sig lite och vi kan även skymta mannen som blir rakad. Mannen som 

diskar kommer fram bakom väggen, skådespelaren räcker honom ett flygblad. Mannen rör sig 

tillbaka till disk-karet bakom väggen. Skådespelaren slår sig ned vid rummets högra vägg på 

en bänk. Kvinnan kommer fram bakom väggen, hennes uppenbarelse gör skådespelaren 

förtjust. 

6 Närbild på skådespelaren vars blick riktas åt vänster om kameran. 
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7 Samma vy som innan av entréutrymmet och den avskärmande väggen, skådespelaren reser 

sig efter tändstickor bakom den avskärmande väggen. Tittar sig runt i lokalen. Fortsätter flörta 

med kvinnan och sätter sig igen. 

8 Närbild av skådespelaren, blicken riktas åt vänster då han ser åt kvinnan. 

9 Kvinnan rakar mannen, samma vy som tidigare. Kvinnan möter skådespelaren med blicken, 

för oss blir det åt vänster i bild, alltså ett klipp om 180 grader. 

10 Ytterligare ett klipp om 180 grader och vi ser återigen skådespelaren som innan. 

 
Även här har vi ett grafiskt ankare alltså, i form av kundens ben (klipp 3). Vi har en dialog 

efter sujikai-ordning mellan kvinnan och skådespelaren (klipp 8-10). Och som i sekvensen 

från första filmen blir vi även här utsatta för ett litet spratt i presentationen av rummet. I 

Skedet där skådespelaren kommer in i bild dras vår uppmärksamhet åt entrén. Öppningen 

nedtill i den avskärmande väggen går oss till en början förbi, när vi sedan lägger märke till 

den blir vi ytterligare förvirrade då den även skulle kunna passera som en spegel vilket 

naturligtvis kastar om hela rummet. Att det skulle röra sig om en spegel är ju inte speciellt 

långsökt med tanke på var vi befinner oss. Inte förrän mannen kommer fram bakom väggen 

och tar emot flygbladet kan vi försäkra oss om att så inte är fallet. En annan anmärkningsvärd 

detalj är hur skådespelaren inte uppmärksammar kvinnan förrän hon stiger fram bakom den 

avskärmande väggen. För skådespelaren har hon hela tiden varit synlig men inte förrän hon 

görs synlig även för oss, i samma bild som skådespelaren, lägger denne märke till henne.  

 

Vi uppehåller oss vid karaktärernas blickar och de övriga grepp Ozu använder för att 

orientera, eller disorientera oss i rummet. 23:01 minuter in i FW har vi en sekvens med 

Komajuro och Kiyoshi där de sitter och talar uppe på Kiyoshis kammare. De sitter rakt 

mittemot varandra, avståndet dem emellan är kanske en meter ungefär. Sekvensen följer ett 

shot-reverse shot schema med enstaka överblicksbilder vari båda karaktärerna syns samtidigt i 

bild. I de bilder vari en enskild karaktär förekommer filmas denne rakt framifrån och 

karaktären ser rakt mot kameran, med blicken knappt märkbart fäst strax ovan objektivet. 

Kameran befinner sig således mittemellan dem, principen är densamma som Ozu ofta 

använder då stora sällskap samlas i ring. I just denna film dock, i den enda sekvensen som 

visar just flera karaktärer tillsammans i ring gäller enligt den gamla klyschan ”ingen regel 

utan undantag” inte denna cirkulära princip. Scenen är den där sällskapet är i färd med att 

bryta upp och man har en sammankomst den sista kvällen tillsammans. Kanske är det just den 

tematiska aspekten som styr här, narrativet som styr formen i denna scen. Karaktärerna filmas 
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med kameran placerad utanför cirkeln, riktad mot Komajuro som sitter till höger i gruppen, 

cirkeln beskärs således och den vänstra delen av cirkeln hamnar utanför bild. När karaktärer i 

cirkeln talar filmas de inifrån cirkeln men inte från dess mitt utan snarare från Komajuros 

perspektiv. Som för att ytterligare förstärka känslan av uppbrott presenteras så i cirkeln 

segmenterad form. Till scenens splittrade intryck tillkommer också att Sumiko till en början 

sitter utfryst för sig själv i en annan del av rummet och när hon väl ansluter till gruppen så 

brister det för Masas far och han går ned till undervåningen och gråter. Scenen utspelas alltså 

inte enbart i cirkeln utan även i andra lokaliteter.  

 

Motsvarande scen i SFW har också gruppen samlad i en cirkel, även här med Kihachi något 

till höger. Dock ges i denna version mer utrymme åt de andra i cirkeln. I och med detta tar 

kameran också sin plats i cirkelns mitt och vi presenteras sekvensen enligt den cirkulära 

princip som redogjordes för i teorikapitlet. När Otaka ansluter och man börjar sjunga och 

klappa händer tillsammans är känslan av nakama slående. I takt med att sången fortgår 

fokuseras dock allt mer farfadern och i denna film blir det han som går och gråter med pojken. 

Även här slutar scenen lika vemodigt men vägen dit präglades i högre grad av gemenskap.  

 

En annan intressant aspekt i båda filmerna som vi tidigare inte berört är sättet på vilket 

rummet arrangeras i djupled, hur scenerna utspelas om flera skikt i bilden. Närmast kameran, i 

förgrunden finner man som oftast någon form av inramning eller föremål i oskärpa men också 

ibland karaktärer eller hypermarkerade objekt. Därpå, ett antal mellanplan där det mesta med 

narrativ signifikans utspelas och slutligen bakom dessa, bakgrunden som oftast i form av 

landskap, väggar med tavlor och affischer eller husfasader. Trots dessa djupa scenlösningar 

har Ozu ett rykte om sig att komponera plana, fotografiliknande bilder. ”Ozu uses every 

technique at his disposal to produce the filmic image as picture plane” skriver Noëll Burch 

och nog ryms det en poäng i detta påstående. 50  

 

Ibland kortas perspektivet med hjälp av fokus. Vi får då se ett föremål eller en karaktär men 

resten av rummet befinner sig i oskärpa. Ett exempel härav utgörs av den allra första bilden i 

SFW, visande lampan i skärpa och i bakgrunden utanför fokus den mänskliga gestalten. Men 

även när en sekvens filmas med djupfokus och innehåller händelser och centrala objekt om 

flera skikt kan bilden förefalla platt. Detta känns av extra tydligt i färgfilmen. Och jag tror 

                                                
50 Noël Burch, To the Distant observer, 174. 
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mig ana anledningen till detta i just färgerna. Speciellt i interiörmiljöer blir effekten som 

tydligast. Jag låter åter scenen i frisersalongen fungera som exempel och väljer ut en fryst bild 

visande flickan som rakar mannen (10:44). I förgrunden närmast kameran till höger i bild syns 

ryggstödet av en svart friserstol. Bakom denna ligger mannen i en likadan stol. Han är klädd i 

vit T-shirt. Bakom honom står kvinnan och även hon är klädd i vitt. Bakom henne i 

bakgrunden ryms en byrå varpå det står diverse objekt. Bakom alltsammans, en vit vägg som 

det sitter några bilder på. En stor målad svart fisk, ett idolporträtt av en västerländsk kvinna 

framför en lysande röd bakgrund, samt en rad andra diverseartiklar i olika färger. Bilden är 

således komponerad så att föremål i bakgrunden kompenseras med gälla färger och därmed 

lyfts fram och föremål i framgrunden hålls tillbaka. Människorna som fungerar som främsta 

blickfång har klätts i vitt och därmed i någon mån tonats ned. Resultatet blir att bilden även 

om den kan sägas existera i fyra skikt – stol, man, flicka, byrå/vägg, får en känsla av planhet. 

 

Även inramningar i bilden kan fungera för att dämpa känslan av djup. I en efterföljande bild i 

samma scen (beskriver här åter en fryst bild, 11:09), när teatermedlemmen kommer in i 

frisersalongen ges vi exempel härav. Kameran befinner sig inne i lokalen och blickar genom 

kundutrymmet ut mot gatan, mot en mur och en husvägg på vilken det hänger ett nattlinne. 

Jag kan här räkna till inte mindre än fyra inramningar i bilden. Den första i öppningen nedtill i 

den avskärmande väggen, den andra sammansatt av samma vägg igen, dess högra sida, en 

textil som hänger från taket samt av frisersalongens högra vägg. Dessa komponenter ramar in 

platsen där teatermedlemmen kommer att befinna sig när han kommit in. En tredje inramning 

finns i entrén till själva lokalen. En fjärde finns i fönstret med barberarsnurran vari vi först 

kan skymta skådespelaren på väg in. Nattlinnet som ramas in av entrén flyttar fram 

bakgrunden och samma effekt har den rött lysande barberarsnurran i fusuman. Förgrunden i 

skepnad av den avskärmande väggen är mörk och nedtonad. Händelsernas centrum befinner 

sig däremellan och kallar på vår uppmärksamhet. Som i exemplet ovan balanseras de olika 

skikten i bildens djup sinsemellan och tar så ut varandra, håller tillbaka djupet i bilden. De 

olika inramningarna tycks därutöver tillföra en collagekänsla och bilden ger ett fragmenterat 

intryck, liksom vore den bestående av flera serierutor. Effekten härav blir att 

djuparrangemanget dämpas ytterligare.  

 

Noëll Burch som uppehåller sig en del vid planheten i bilderna menar att den låga positionen 

för kameran automatiskt skapar en planhet i bilden i det att den får saker som befinner sig 

bakom karaktärerna att förefalla befinna sig ovan dem. Detta kunde vi se i scenen från SFW 
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vari teatergruppen packade upp sina saker inne på teatern och Kihachi genomled 

moxabehandlingen. Trots att bilderna rymde avsevärda arrangemang i djupled hade de ändå 

en känsla av planhet. Detta kommer sig antagligen till stor del av att kameran i denna scen 

som oftast är extremt låg, den förefaller stundtals ligga direkt på golvet. Burch hänvisar vidare 

till stillheten i bilderna, rörelse menar han, skapar en känsla av djup i bilden. Detta skulle 

ytterligare kunna förklara den upplevda planheten i den tidiga filmen som åtminstone i den 

aktuella scenen ter sig tämligen statisk. 

 

Burch som enbart fokuserar Ozus tidiga verk tillägger också att planheten, 2-D effekten tilltar 

under regissörens tidiga karriär och att det är först med SFW den verkligen ger sig till känna. 
51 Så kan vi härom fylla i att trenden tycks hålla i sig även efter denna film, planheten i 

färgfilmerna blir än mer påtaglig, färgerna blir ytterligare ett medel som fungerar för att 

pressa ihop bilden och krympa djupet. 

 

När det gäller själva scenlösningarna dock, tycks dessa inte ha ändrats i någon större 

utsträckning. Upplösningen som utspelas hemma hos Otsune (Oyoshi) och Shinkichi 

(Kiyoshi) vilken slutar med att Kihachi (Komajuro) åter ger sig iväg har givits en snarlik 

utformning i bägge filmer. Lokalen erbjuder inte mycket i bredd för karaktärerna att röra sig 

inom så istället är de liksom placerade djupleds i bilden. 

 

I båda filmerna gäller vidare i någon mån regeln: exteriör = long shots, interiör = closeup / 

mediumshots. Naturligtvis inte utan undantag men en Kihachi alternativt Komajuro på 

promenad i staden filmas från samma avstånd 1934 som 1959 och desamma gäller för samma 

karaktär när denne avnjuter sake hos sin älskade. Vad som istället tycks ske är att färgerna i 

sig ändrar vår perception av avstånden i bilden, något som Ozu inte är sen att utnyttja när det 

kommer till just färgsättningen av scenografin. 

                                                
51 Ibid. 174. 
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Sammanfattning och slutsats 
 

I kapitlet vari öppningssekvenserna analyserades gjordes en poäng av hur den tidiga filmen 

från första bildrutan präglades av ett proairetiskt driv medan den senare var mer förlagd till 

den hermeneutiska dimensionen av narrativet. Detta visade sig vara tendenser som i någon 

mån höll i sig filmerna igenom. Gemensamma drag som den cirkulära strukturen på 

makronivå, den flitiga förekomsten av paralleller i sujetten och den fullständiga fokuseringen 

på en scen i taget till trots således, häri fanns en narrativ skillnad filmerna emellan. Den tidiga 

filmen höll sig något sånär strikt till huvudspåren som utgjorde vad man skulle kunna kalla för 

filmens ”plot”. Den senare innehöll lika många avstickare och sidospår som huvudspår och 

lyfte fram karaktärer som egentligen inte hade med berättelsen att göra och ägnade dessa 

nästan lika stort utrymme som huvudkaraktärerna. Särskilt första halvan av filmen upplevdes 

som uppbyggd av episoder snarare än scener vilka tillsammans samverkar för att berätta en 

enhetlig fabel. Så framstod de stilgrepp förekommande i båda filmerna vilka fungerar 

främjande å den hermeneutiska linjens vägnar, som mer naturliga i den senare filmen. Ett 

pillow-shot eller ett hypermarkerat-objekt stack automatiskt ut mer, blev hermeneutiskt 

påtagligare i den tidiga filmen i vilken den proairetiska linjen framstod som mer dominant. 

 

Annars tycks samma logik styra i båda filmerna. Dominanten som fungerar för att strukturera 

helheten är densamma. Stilgreppen, såväl den låga kameran, 360-graders-rummet, de hyper-

markerade objekten, de grafiska matchningarna, den estetiskt motiverade presentationen av 

rummet, pillow-shots, sujikai, sojikei, rumsliga ankare, paralleller och donden-klipp, 

samtliga förekommer de i någon form i båda filmerna. Intressant är hur de tekniska 

förutsättningarna påverkar dessa stilgrepp och därutöver ger upphov till nya grepp som i sin 

tur ordnas in i det system som är att betrakta som dominanten i Ozus filmskapande. 

 

Där den grafiska matchningen mellan klipp i den tidiga filmen utgjordes av formerna hos 

objekten, som i fallet där två flaskor placerades på samma ställe i bilden i två efter varandra 

följande klipp, bestod matchningen i den senare filmen i större utsträckning av objektens 

färger som i exemplet med de återkommande röda blommorna och den röda textilen i en 

pillow-shot-sekvens. 
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I analogi med detta kan man också betrakta den nästan överdrivna färgmatchningen i scenen 

med Sumiko och Kayo framför sina speglar som en motsvarighet till den i lika hög grad 

stiliserade scenen vari Kihachi och Shinkichi står och fiskar. I exemplet från den tidiga filmen 

tog den estetiska motivationen sig uttryck i karaktärernas koreograferade rörelser, i den sena 

filmen resulterade den i oöverträffad färgprakt. Logiken är densamma, den grafiska 

gestaltningen dominerar. 

 

När det kommer till rumspresentationer och scenlösningar är filmerna väldigt lika. Ozu dröjer 

gärna ett slag innan han ger betraktaren full förståelse av rummet. Han drar sig inte heller från 

att utsätta betraktaren för spratt som för att ytterligare komplicera uppfattningen av rummet. I 

såväl SFW som i FW finns exempel härav. Båda filmerna uppvisade exempel på sujikai 

alternativt dialogsekvenser ordnade efter 360-graders-logiken vari kameran befinner sig 

mittemellan de karaktärer som talar med varandra, vilket får till följd att karaktärerna tycks se 

rakt mot kameran (eller strax ovan den). Vidare kunde konstateras att båda filmerna utmärks 

av bilder med avsevärt scen-djup, där karaktärer placeras om flera skikt långt in i bilden. 

Dock motverkas detta djup genom en rad stilistiska grepp. I SFW utgörs dessa främst av 

stillheten i bilderna samt av den låga kameran som får föremål i bakgrunden att framstå som 

belägna ovan karaktärerna. I den senare filmen tillkommer dessutom färgerna, vilka 

ytterligare fungerar för att förstärka denna tvådimensionella effekt. 

 

Ljudspåret i FW tillförde stilen en helt ny dimension. En helt ny uppsättning grepp gjordes 

tillgängliga. Intressant var att se hur dessa införlivades i den befintliga stilen, hur egentligen, 

anmärkningsvärt lite detta ändrade i den stilistiska helheten. Musiken antog en relativt passiv 

roll och förekom flitigast i pillow-shot-sekvenser eller i scener vari Komajuro var ute och 

promenerade. Där det skedde förflyttning av något slag eller där berättelsen tog en paus, 

aldrig som ett grepp att förhöja karaktärers känsloyttringar i dramatiska scener eller som 

någon typ av spänningsförhöjare. Vi gavs även ett exempel på ljudmässiga bryggor mellan 

olika scener där bakgrundsljudet hängde kvar mellan olika efter varandra följande bilder. I 

detta exempel gavs även prov på Ozus dragning till små subtila skämt – En fågel filmas i 

skyn, på ljudspåret hörs en flygplansmotor surra. Därutöver användes musiken för att 

förstärka och skapa parallellism i narrativet. 

 

Men ljudet innebar inte bara ett tillskott till stilen, med ljudet försvann mellantexterna. I SFW 

fungerade dessa inte bara för att visa vad karaktärerna sade till varandra, de hade även en 
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överslätande funktion där de uppträdde mellan vitt skilda lokaliteter. Vidare kunde vi se hur 

mellantexterna problematiserades, hur det ibland blev otydligt vem som sade vad. Detta var 

ett stildrag som sedermera försvann helt med ljudfilmen. I FW filmades i regel alltid en 

karaktär från det att den tagit till orda till och med det att den pratat till punkt. 

 

Syftet i denna uppsats var att studera Ozus utmärkande stil samt att undersöka hur denna stil 

tedde sig olika i en svartvit stumfilm som A Story of Floating Weeds jämfört med en färg- 

och ljudfilm som Floating Weeds. De stilgrepp som radas upp i denna uppsats ger inte en 

heltäckande bild av denna stil. Någon skulle kanske önska sig en närmare analys av 

dialogerna och karaktärerna men dessa har nästan utelämnats helt. Jag har även medvetet 

avhållit mig från att söka tolka fram budskap och mening i någon större utsträckning. 

Neoformalisterna betraktar visserligen alla komponenter i verket, även ovanstående, som 

stilistiska grepp men här har jag varit tvungen att prioritera och då har vissa aspekter tvingats 

ge vika. Istället har fokus hamnat på de stilgrepp som traditionellt kopplas till stilbegreppet 

såsom klippning, kameraperspektiv, grafiska aspekter, auditiva aspekter och narrativa 

strukturer. I dessa grepp föreställer jag mig att jämförelsen mellan de båda filmerna ter sig 

mest intressant, i dessa ringas tydligast in de tekniska förutsättningar som skiljer filmerna åt 

och i studiet av dessa blir det stilistiska systemet som tydligast. 

 

Detta system – dominanten visade sig vara konstant, stilistiska grepp tillkom med de nya 

tekniska möjligheterna som erbjöds i den senare filmen men de nya greppen ordnades in i den 

redan befintliga logiken. Färger blev ytterligare ett sätt i det att matcha bilder eller skapa 

fotografiska 2-D-effekter, ljudet antog en passiv roll som utsmyckning eller känsloförmedlare, 

då likt ett autonomt hypermarkerat objekt eller ett pillow-shot, varken i relation till 

handlingen eller karaktärerna utan helt på egna villkor. Dock skulle jag nog påstå framstår 

dominanten starkare i den sena filmen. Delvis har detta säkert sin förklaring i att just färger 

och ljud gapar mer efter vår uppmärksamhet än avsaknaden av desamma, men påståendet 

beaktar också den narrativa strukturen som i den senare filmen luckrats upp och bjuder en rad 

sidospår. Även pillow-shotsen förefaller mer självständiga och helt frikopplade från 

narrativet. I det stora hela tycks den grafiska gestaltningen givits mer utrymme i den senare av 

filmerna. 

 

Till syvende og sist dock, den grundläggande logiken finns att beskåda i båda filmerna och 

det är häri Ozus storhet ligger, det är i denna dominant filmerna sammanstrålar och bildar en 
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fantastisk enhet. Häri uppstår det magiska kring vilket samtliga forskare av Ozus oeuvre ändå 

verkar överens, såväl Thompson och Bordwell som Richie och Schrader, vare sig de väljer att 

kalla det för parametriskt eller transcendent och vare sig det äger rum 1934 eller 1959. 
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