


Abstract
I den här uppsatsen behandlas postmodernismens förhållande till 
filmestetiska och filmåskåderliga företeelser i vår samtid.

Vad innebär postmodern film och vilken typ av filmisk estetik 
är  att  betrakta  som typiskt  postmodern  och  är  det  rimligt  att 
benämna  vår  samtida  film och  dess  kultur  som tillhörande  en 
postmodern epok?

Centrala  begrepp  och  teorier  som  ställs  mot  varandra  och 
komparativt  studeras  är  3D-filmsestetiken  och 
ansamlingsestetiken samt hur de perspektiv som presenteras i den 
äldre filmteorin, hos André Bazin och Roland Barthes, förhåller 
sig till vår samtids syn på film, både på ett estetiskt plan och ur 
ett  åskådarperspektiv.  Andra frågor  som behandlas  är  huruvida 
3D-filmen är att betrakta som immersiv i en postmodern epok och 
hur den postmoderna filmestetiken förhåller sig till åskådaren.

De  teoretiska  resonemang  vilka  komparativt  studeras  under 
uppsatsens  gång  exemplifieras  med  bland  annat  Avatar (2009) 
och Jackass 3D (2010).

Övriga forskare vars perspektiv tas i särskilt beaktande under 
uppsatsen inkluderar  Jan  Holmberg,  Fredric  Jameson,  Deborah 
Tudor, Philip Sandifer och Pierre Gander bland andra.

Vid  uppsatsens  slut  förefaller  en  absolut  formulering  av  en 
typisk postmodern filmestetik å ena sidan vara besvärlig att göra, 
men å andra sidan antyds att ansamlingsestetiken troligen  är att 
betrakta  som  postmodern.  3D-filmens  immersiva  potential 
förväntas vidare hänga på filmskapares förmåga att sömlöst väva 
in 3D-effekten i sitt narrativ och därmed undvika att presentera 
den som ett isolerat spektakel, samtidigt medgives det spekulativa 
i  att  dra  en  sådan  slutsats.  Slutligen  pekas  sketchformatet, 
exemplifierat  av filmen  Jackass 3D,  ut  som ett  särskilt  sätt  att 
hålla  den  postmoderne åskådarens  uppmärksamhet  fången i  en 
epok kännetecknad av mångfaldiga distraktioner.
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1. Introduktion

1.1 Syfte, metod och frågeställning
Uppsatsens  syfte  är att  undersöka postmodernismens förhållande till  den filmiska estetiken och 

åskådarens  filmupplevelse,  samt  att  även  undersöka olika  filmteoretiska  texters  förhållande  till 

postmodernismen.

Filmteoretiska texter och de olika perspektiv de presenterar kommer att ligga till grund för mitt 

sedermera komparativa studerande av dem, av det förväntas framkomma vad de sinsemellan har att 

säga  om  varandra  och  i  ett  vidare  perspektiv  vad  de  har  att  säga  om  uppsatsens  centrala 

frågeställning  gällande  postmodernism.  I  kombination  med  det  föregående  kommer  jag  i  mina 

resonemang och i min framställning att vila på gammal hederlig empiriskt ackumulerad kunskap. 

Låt oss anspråkslöst benämna metoden en förening av teori och empiri.

Är vår filmiskt kulturella samtid att betrakta som tillhörande en postmodern epok, vad betyder 

postmodern film och existerar det en filmisk estetik vilken är att betrakta som typiskt postmodern? 

Att  beakta  i  samband  med  dessa  frågor  är  huruvida  tredimensionell  film  är  att  betrakta  som 

immersiv  i  en  postmodern  kontext  och  hur  postmodern  films  estetik  förhåller  sig  till  den 

postmoderne filmåskådaren.

1.2 Immersion
Ett begrepp som uppsatsens diskussion frekvent kommer att anknyta till är immersionsbegreppet 

och för klarhetens skull presenteras det därför redan här. Immersion kan simpelt förstås som en 

åskådare/läsares intensivt fängslande upplevelse av ett narrativ. Janet Murray (1997, s. 98f) liknar 

en individs immersiva upplevelse vid att försänkas i och vid att omslutas av vatten:

We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that 

we do from a plunge in the ocean or swimming pool: the sensation of being 

surrounded by a completely other reality, as different as water is from air,  

that  takes  over  all  of  our  attention,  our  whole  perceptual  apparatus.  … 

Immersion can entail a mere flooding of the mind with sensation.

Oliver Grau (2003, sid. 13) komplicerar förhållandet mellan åskådare och immersion och pekar 

även på ytterligare en karakteristisk aspekt av begreppet:

Obviously, there is not a simple relationship of “either-or” between critical 

distance and immersion; the relations are multifaceted, closely intertwined, 
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dialectical,  in  part  contradictory,  and  certainly  highly  dependent  on  the 

disposition of the observer. … [Immersion] is characterized by diminishing 

critical distance to what is shown and increasing emotional involvement in 

what is happening.

Pierre  Gander  (1999)  har  starkt  kritiserat  immersionsbegreppet,  och  framför  allt  den  gängse 

vetenskapliga applikationen av termen, som en myt. Gander menar att ovan nämnda Murray är en 

av de forskare som slarvigt använt sig av konceptet och i synnerhet närt övertygelsen om att det 

existerar  mer och  mindre immersiva medier. Murray menar exempelvis att  interaktiva medier ger 

möjlighet till en mer immersiv upplevelse och hävdar vid ett tillfälle att IMAX-salongens stora duk 

“is not merely a larger image but a more present reality”, (Murray 1997, s. 45). Gander (1999, s. 9)  

menar att Murrays slutsatser är baserade på den myt han talar om och förklarar varför: “What makes 

Murray adhere to a myth is that she does not provide any grounds for her conclusions, but merely 

states them as established truth”.

Det Gander främst kritiserar är alltså idén om att graden av immersion i olika medier är mätbar  

och att man på de grunderna sedan kan hävda att till exempel 3D-filmen är mer immersiv än att läsa 

en skönlitterär text. Gander menar att ett sådant påstående är helt ogrundat och att det vidare är att 

betrakta som ren spekulation då det inte existerar något som helst vetenskapligt underlag att grunda 

ett sådant påstående utifrån. Däremot tolkar jag inte Ganders argumentation som att han motsäger 

sig immersionskonceptet som sådant, men att han vill understryka dess inneboende godtycklighet 

och dess förlitande på den individuelle åskådarens frivilliga val att tillåta sig att immersifieras i ett 

berättande medium. Om åskådaren sätter sig i biosalongen och gör det avsiktliga valet att tänka på 

något annat istället för att koncentrera sig på filmen hen har framför sig finns det givetvis ingenting 

som mediet kan göra för att tvinga åskådaren att immersifieras, åskådarens egen entusiasm och vilja 

att immersifieras är rimligen helt central, vilket också Graus ovan citerade beskrivning erinrar.

Jag kommer under uppsatsen, Ganders kritik till trots, att referera mycket till Murray och hennes 

ibland spekulativa perspektiv kring immersion och 3D-film, men i enlighet med Ganders föreslagna 

hållning  kommer  eventuella  slutsatser  dragna  utifrån  dessa  spekulativa  resonemang  inte  att 

betraktas som absoluta sanningar.
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2. Teoretisk komparation
Nedan följer uppsatsens huvuddel. Begrepp kommer att introduceras alltefter att de kommer till 

användning  i  framställningen,  immersionsbegreppet  presenterades  redan  ovan  under  rubriken 

“Metod”.

2.1 Postmoderna perspektiv på film i förhållande till vår samtid
Postmodernism är ett vanskligt och ökänt svårdefinierat begrepp vilket i olika discipliner bär på 

skiftande  innebörder  (Stam 2000,  s.  753ff).  Fredric  Jameson menar  att  postmodernismen inom 

studiet av film på en gång kan ses som en stil, en diskurs och en epok och enligt Robert Stam beror 

postmodernismens förhållande till filmteorin i hög grad på ifall man väljer att se den som:

(1) a  discursive/conceptual grid;  (2) a  corpus of  texts (both those which 

theorize postmodernism (e.g. Jameson, Lyotard, etc.) and those which are 

theorized by it (e.g. Blade Runner); (3) a style or aesthetic (characterized by 

self-conscious  allusiveness,  narrational  instability  and nostalgic  recycling 

and  pastiche);  (4)  an  epoch (roughly  the  post-industrial,  transnational 

information  age);  (5)  a  prevailing  sensibility (nomadic  subjectivity, 

historical amnesia); or (6) a paradigm shift: the end of Enlightenment meta-

narratives of Progress and Revolution, (Stam 2000, s. 754).

I den här uppsatsen antas i första hand Jamesons (1998) postmoderna perspektiv, men jag kommer 

även att återkoppla till Stams ovan citerade listning för ytterligare referens. Jameson (1998, s. 19f)  

menar  att  kopplingen mellan postmodernismens framväxt  och den parallella  framväxten  av det 

postindustriella samhället, Stams fjärde punkt ovan, leder till nya typer av konsumtion vilka han 

exemplifierar  med  ett  ökat  tempo  i  förändringar  av  mode  och  stilar  och  en  antytt  kraftfullare 

reklampenetration. Han ser i förlängningen detta förhållande få följden av:

… the disappearance  of  a  sense of  history,  the way in which  our  entire 

contemporary social system has little by little begun to lose its capacity to 

retain  its  own  past,  has  begun  to  live  in  a  perpetual  present  and  in  a 

perpetual  change  that  obliterates  traditions  of  the  kind  which  all  earlier 

social information have had, in one way or another, to preserve. … One is 

tempted to say that the very function of the news media is to relegate such 

recent  historical  experiences  as  rapidly  as  possible  into  the  past.  The 

informational function of the media would thus be to help us forget, to serve 
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as the very agents  and mechanisms for  our  historical  amnesia,  (Jameson 

1998, s. 20).

En något  dystopisk bild  med andra ord,  vilken också itererar  den femte punkten i  Stams ovan 

citerade listning. Jameson talar i citatet visserligen om nyhetsmedier och berör till synes alltså inte 

filmmediet  specifikt,  här  är  det  dock  inte  de  särskilda  exemplen  som är  poängen  i  Jamesons 

resonemang  utan  det  övergripande,  postmoderna,  perspektivet.  Jameson  pekar  vidare  på 

postmodernismens tydliga koppling till pastisch och nostalgi, vilket även kan sägas få konnotationer 

för åskådares uppfattning om tidigare epoker.  Både via samtida filmers  skildringar av förflutna 

epoker, men även för åskådares syn på historien då de genom filmer från en viss historisk tid inte 

nödvändigtvis får en mer pålitlig bild av hur det verkligen historiskt såg ut i samhället under den 

givna perioden. Man kan exempelvis fråga sig huruvida en amerikansk gangsterfilm från 1930-talet 

ger oss som åskådare en mer trovärdig uppfattning om hur det faktiskt var under den tidsperiod då 

filmen spelades in än en senare filmisk skildring av 1930-talets gangstervärld skulle ge oss, såsom 

The  Godfather:  Part  II (1974).  Kanske  kan  man  å  ena  sidan  argumentera  för  att  en  dåtida 

gangsterfilm, säg Scarface (1932), bjuder på en betydligt mer stiliserad bild av sin samtid än en mer 

“realistisk” sentida skildring gör. Men möjligen kan man å andra sidan anta att de implicita och 

subtila  tidstypiska  attityder  som  rimligen  återfinns  i  en  autentisk  1930-talsfilm  troligen  inte 

återfinnes närvarande på samma sätt i en senare skildring av tidsperioden. Den senare skildringen 

som snarare kan sägas tendera att i större utsträckning förlita sig på platta stereotyper och tidsenliga 

föremål  för  att  symboliskt  signalera  tidsandan.  Blir  den  senare  skildringen  därigenom  också 

eventuellt att betrakta som mindre representativ för perioden?

David Shumway (1999) har pekat ut funktionen som rockmusiken i filmers ljudspår spelar för att 

framkalla nostalgi både för sin samtid och för det förgångna i filmer som Easy Rider (1969) och 

American Graffiti (1973) medan Jason Sperb (2010) har visat hur den rasistiska porträttringen av 

afroamerikaner i  Disney-filmen  Song of the South (1946), indragen av Disney själva 1986 men 

alltjämt tillgänglig genom olagliga kopior, via njutning leder åskådaren till en falsk, och nostalgiskt 

betingad, övertygelse om att filmen porträtterar en trovärdig bild av hur det “verkligen var”. Sperb 

menar att filmens fans ser filmens dieges som en utopisk bild av hur rasrelationer i det amerikanska 

samhället bör vara, vilket, om man väljer att tro på filmens tveksamma diegetiska perspektiv, skulle 

innebära att afroamerikaner relegeras till att endast ses som underdåniga undersåtar vilka lyder den 

vite mannens minsta nyck. Det Sperb beskriver kan ses som ett utmärkt exempel på en nostalgisk 

filmskildrings  förmåga  att  korrumpera  åskådares  föreställningar  om historien  enligt  det  sätt  på 

vilket  Jameson  beskriver  den  postmoderne  åskådarens  potentiellt  problematiska  förhållande  till 
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nostalgin i filmiska narrativ, och som orsak till den historiska minnesförlust han talar om. Eller som 

Jan Holmberg (2011, s. 157) skriver: “Datorålderns bekymmer: bara minne, ingen erinran, ingen 

historia”.

Enligt Holmberg (2011, s. 121f) kännetecknas det postmoderna samhällets tillvaro i förhållande 

till  filmen  av  “simultanförmåga  och  multi-tasking”.  “Digital  ‘film’  är  postmodern”,  skriver 

Holmberg, “kodad, komprimerad, icke-linjär och simulerad till  sin natur”. Han ställer detta mot 

“modernitetens  krav  på  uppmärksamhet”  och  kallar  biografen  ett  “modernitetens  tempel”.  Ett 

samband kan definitivt ses mellan biografsalongens isolerande mörker och filmdukens dominerande 

av blickfånget vilka tillsammans kan sägas formligen uppmana eller rent av tvinga åskådaren att 

vara just  uppmärksam. Kanske uppmanar det även till  en mer  immersiv upplevelse i  det att  en 

immersiv upplevelse rimligen kräver uppmärksamhet och koncentration för att infinna sig.

Per Vesterlund (2008) föreslår att tevemediets tablå, vilken som bekant flitigt innefattar visning 

av biograffilm, kan hänföras till en av moderniteten kännetecknad tradition vilken även innefattar 

tidtabeller,  för  kollektivtrafik,  postväsende  etcetera,  vilka  kan  benämnas  som  en 

“kommunikationsteknologisk synkronisering” av dygnets timmar, (Vesterlund 2008, s. 103, 113). 

Alltså,  ett  praktiskt  sätt  att  organisera  aktiviteter  till  dygnets  vedertagna tidsindelning för  att  i 

förlängningen, kan antagas, effektivisera själva samhället i stort. Men i det mindre, särskilda, fallet 

filmvisning i teve kan modernitetens tidsorganisation möjligen också ställas mot postmodernismens 

tidsorganisatoriskt mer spretande medieklimat kännetecknat av ökade möjligheter för den enskilde 

åskådaren  och  mediekonsumenten  att  i  högre  utsträckning  på  egen  hand  schemalägga  sin 

mediekonsumtion och sitt filmtittande utifrån eget fritt val. Exempel på realiseringen av detta kan 

märkas  i  senare  tids  uppkomst  av  de  många  olika  digitala  playtjänster,  eller  andra  digitala 

distributionssätt  av  film,  vars  marknad  numera  florerar,  för  att  inte  tala  om  youtube och  dess 

potentiellt arkivistiska funktion.

Lucas Hildebrand (2010) har pekat ut den uppåtstigande marknaden för Video on Demand, VOD, 

som särskilt tjänlig för att marknadsföra independent-filmer. Även Holmberg (2011, s. 75) pekar på 

att det med digital distribution finns “en potential för ett smalare utbud, i skarp kontrast till den 

analoga biografmarknadens beroende och privilegiering av amerikanska blockbusters”. Då filmerna 

inte längre anses vara tillräckligt lönsamma för att motivera biografdistribution fungerar en VOD-

release som ett sätt att öka intäkterna genom att sänka utgifterna för marknadsföringen. Kan digital 

VOD-distribution  därmed  sägas  vara  direkt  missgynnsam  gentemot  biografens  priviligerade 

blockbusters? Nej,  det ser emellertid ut som ett mindre troligt förhållande, snarare är det såsom 

osyn
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Holmberg (2011, s. 115f) påpekar refererande till Chris Andersons “uttjatade teori om ‘the long 

tail’”. Teorin, vars koncept lyder såsom följer:

E-handel  och  andra  digital  distributionsformer  för  med  sig  att  … 

företagandets  framtid  är  att  sälja  mindre  av  mer.  Stora blockbusters  och 

bestsellers toppar fortfarande försäljningsstatistiken, men när lagerhållning 

är  teoretiskt  oändlig  hos  amazon.com,  så  blir  plötsligt  nisch-produkterna 

lönsamma. Svansen av många, många produkter som säljer förhållandevis 

lite men ändå tillräckligt blir allt längre och faktiskt också lite tjockare. På 

samma gång – vilket Anderson kunde ha framhållit mer än vad han gör – 

blir emellertid också huvudet större, med färre filmer som står för den allra 

största försäljningen.

Vidare pekar Hildebrand (2010, s. 25) på faktumet att “... the VOD window, typically spanning a 

couple of months, actually makes films available to viewers for longer than a film would last at a  

local theater”, vilket också får anses vara ytterligare ett sätt på vilket intäkterna gynnas att öka. Ur 

det  postmoderna  perspektivet  kan  visningsformen  också,  såsom  ovan  antytts,  sägas  öka  den 

enskilde filmkonsumentens fria valmöjlighet i det att en films visningsfönster, “release window”, 

inte längre nödvändigtvis dikterar när hen bör se filmen. Varken i fråga om tid på dygnet eller tid på 

året.

I  den  postmoderna  tillvaron  ser  vi,  i  likhet  med  i  den  moderna  tillvaron,  en  uppsjö  av 

distraktioner. Kanske kan man dock, i samband med filmupplevelser, i den postmoderna tillvaron se 

en ökad distraktionspenetration, möjligen sammankopplat med den ökade reklampenetration som 

Jameson  beskriver.  De  flesta  filmer  ses  numera  inte  på  den  uppmärksamhetsunderlättande 

biografen, utan på DVD och i hemmiljö. De otaliga distraktionsmoment som kan återfinnas i en 

sådan miljö behöver knappast preciseras närmare just nu, men distraktionsmomenten kan numera 

också sägas ha tagit sig in i modernitetens tempel, biografsalongen. De allra flesta bär ständigt med 

sig en mobiltelefon och gissningsvis är det relativt få som lämnar den utanför biografsalongen eller 

som för den delen stänger av den då filmen börjar, kanske plockar den postmoderne åskådaren upp 

sin  mobiltelefon  och  börjar  internetsurfa  om  filmens  narrativ  inte  omedelbart  fångar  dennes 

intresse, eller kanske letar hen efter fakta om filmen samtidigt som den pågår. Såsom Holmberg 

(2011, s. 122) skriver:

“Närvaro”,  “koncentration”,  “uppmärksamhet”  och  andra  tidigare  dygder 

undfås numera i strikt reglerade fritidsaktiviteter såsom att utöva meditation 

eller åka på retreat. Allt detta, om vilket man kan säga mycket mer, är en 
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viktig orsak till att biografen är överspelad inte bara som ekonomisk modell 

utan som kulturell och social prototyp.

Det antydda motsatsförhållandet mellan det modernas uppmärksamhetsdygd och det postmodernas 

distraktionsmoment  kan möjligen  vara  något  av  en  nyckel  för  att  svara  på  den här  uppsatsens 

centrala frågeställning.

Jag  väljer  att  fokusera  på  postmodernismens  förhållande  till  filmmediet  och 

filmåskådarupplevelsen snarare än det digitalas förhållande till desamma vilket vissa forskare valt 

att i huvudsak fokusera på, däribland Lev Manovich (2001), D.N. Rodowick (2007) och Deborah 

Tudor (2008), därför att jag ser det digitala i sammanhanget som förhållandevis perifert i min egen 

diskussion av ämnet. Dock är det digitala för all del inte alls heller att betrakta som oviktigt. Kanske 

är det till och med så att man i många fall, i enlighet med Holmbergs hävdande av digital film som 

postmodern, bör tolka orden som synonyma, åtminstone i  kontexten av en diskussion kretsande 

kring filmmediet.

2.2 André Bazins syn på fotografiet och perspektivet
Det senaste decenniet har sett något av en renässans för André Bazins teorier kring film, inte minst i 

sammanhang där hans teorier appliceras på samtida företeelser inom filmmediet och den samtida 

filmvetenskapliga diskursen. Lee Carruthers (2011, s. 13) pekar ut studier utförda av framstående 

filmforskare som Philip Rosen (2001), Mary Ann Doane (2002) och Laura Mulvey (2006) som 

exempel på Bazins nyvunna genomslag.

Bazin (1967, s. 12) beskriver nedan sin syn på förhållandet mellan det han benämner som “true 

realism” kontra “pseudorealism”:

The  quarrel  over  realism in  art  stems  from a  misunderstanding,  from a 

confusion  between  the  aesthetic  and  the  psychological;  between  true 

realism, the need that is to give significant expression to the world both 

concretely and its essence, and the psuedorealism of a deception aimed at 

fooling the eye (or for that matter the mind; a psuedorealism content in other 

words  with illusory appearances.  That  is  why medieval  art  never  passed 

through this crisis; simultaneously vividly realistic and highly spiritual, it 

knew nothing of the drama that came to light as a consequence of technical 

developments. Perspective was the original sin of Western painting.
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Bazins  tes  är  att  renässansens  så  kallade  realistiska  målningskonst,  underlättad  av  den 

perspektivteori vilken Alberti introducerat och som i praktik populariserades av Da Vinci vilken 

ämnar att återskapa världen så fotorealistiskt som möjligt, är någonting dåligt som han vill komma 

bort  från.  Bazin  ser  målet  att  efterlikna,  eller  att  imitera,  verkligheten  genom målning,  genom 

mänsklig representation,  exakt så som den ser ut  som onödigt  för att  inte säga omöjligt  då all 

mänsklig representation omöjligen kan undvika att vara mänskligt subjektiv. Därför kan en målning, 

oavsett hur detaljrikt målad, heller aldrig i sanning objektivt återskapa det objekt som målats av. Det 

kan endast leda till  vad Bazin kallar  “pseudorealism”. Därför är  också praktiken att  eftersträva 

denna typ av realism genom representation enligt Bazin ointressant som konstform. Han menar att 

representationen av verkligheten som mål blir en distraktion i själva sin omöjlighet, en distraktion 

från det han kallar sann realism, ”true realism”, som motsats till pseudorealism.

Sann realism ska enligt Bazin ses som en kombination av objektivitet  och subjektivitet i  sin 

skildring av verkligheten, till skillnad från pseudorealism som istället endast avser att vara objektiv, 

eller att simulera en objektivitet. Man skulle kanske förenklat kunna förklara förhållandet mellan 

sann  realism och  pseudorealism som “sann  objektivitet”  kontra  “falsk  objektivitet”.  Endast  ett 

fotografiskt  objektiv  kan  enligt  Bazin  åstadkomma  sann  realism  genom  sin  mekaniskt 

automatiserade och orubbligt  objektiva återgivning av det  objekt  som kameraobjektivet  ser och 

därefter förevigar.

Bazin  ser  alltså  fotografiet  som  konstens  befrielse  från  den  förargliga  realismen.  Därmed 

förefaller det kanske enligt Bazins sätt att se på saken i en samtida kontext vara rätt att påstå att  

digital och datoranimerad film representerar en  falsk och ytlig representation av verkligheten, en 

pseudorealism eller åtminstone ett brott mot hans ideal, sann realism. Skulle Bazin idag kanske 

tycka att det digitalt manipulerade fotografiet, inte minst inom filmmediet, tar oss tillbaka dit han 

inte vill att konsten ska uppehålla sig, tillbaka till pseudorealismen?

Kanske kan svaret fås genom att närmare studera bruket av samtida estetiska företeelser såsom 

3D-tekniken, vilken de senaste åren marknadsförts hårt. Ser man till antalet relativa prestigeprojekt 

som produceras för att visas i tre dimensioner idag är 3D-tekniken populärare än någonsin. Särskilt 

då man jämför med tidigare generationers 3D-experiment vilka mestadels tillämpades på mindre 

prestigefyllda genrefilmer. Det är samtidigt nog alltjämt så att genrefilmer är de filmer vilka främst 

nyttjar 3D-tekniken, men detta kan på samma gång sägas vara i enlighet med det Jameson ser som 

signifikant  för  postmodern  films  estetik,  och som Sue Harris  (2004,  s.  231) pekat  ut  som den 

franska postmoderna filmrörelsen cinéma du looks mest utmärkande egenskap: “If a single defining 

framework prevails in the  cinéma du look, it is that of the image, the spectacle that stands apart 

11



from the narrative  dynamic,  and offers discrete moments of heightened sensory pleasure to the 

viewer”. Alltså  kan  den  postmoderna  filmens  narrativ  ses  som  en  ursäkt  för  att  överväldiga 

åskådaren  med  spektakel.  Spektakulära  blockbusters  åtnjuter  också  ett  högre  anseende  nu  än 

tidigare. Filmsuccéer som kanske tidigare hade setts som flyktig och ytlig underhållning, såsom 3D-

filmerna  Avatar (2009)  och  Prometheus (2012),  belönas  numera  med  oscarsnomineringar  och 

vinner även kritikers erkännande. Popularitet är därmed i en postmodern epok mer än tidigare att 

betrakta som en måttstock för kvalitet och som fog för beundran.

2.3 Är 3D-filmer som Avatar att betrakta som immersiva i en postmodern 
kontext?

Enligt Bazin är alltså perspektivmålningen den västerländska konstens arvssynd och perspektivet är 

uppenbarligen också viktigt för filmmediet och i synnerhet för 3D-film. Grau (2003, s. 5) placerar  

3D-tekniken i en lång historia av illusionistiska konstformer vilka han ser gå tillbaka till tiden före 

Kristus  och  vidare  framåt  genom  renässansen,  det  sena  1800-talets  panorama  och  filmiska 

visningsformat som Cinéorama och IMAX. I Philip Sandifers (2011) artikel om 3D-film, “Out of 

the Screen and into the Theater: 3-D Film as Demo”, gör Sandifer en stor poäng av Albertis fönster.  

3D-filmen utgör enligt Sandifer ett brott mot Albertis fönster och det är ett brott som hindrar 3D-

filmen från att vara immersiv, vilket många påstår att 3D-filmen är, eller har som ytterst potential att 

vara, däribland Murray (1997). Anne Friedberg menar, citerad av Sandifer, att Albertis fönster bäst 

förstås som en metafor för ramen och relationen mellan en fixerad åskådare och perspektivet i en 

inramad bild, (Sandifer, 2011, s. 65). Sandifer väljer att fokusera på en särskild aspekt av Albertis 

fönster, nämligen det sätt på vilket Albertis fönster har en godtycklig relation, å ena sidan, till det 

fysiska  rum fönstret,  perspektivmålningens  fysiska  duk,  befinner  sig  i  och,  å  andra  sidan,  till 

åskådaren, (Sandifer,  2011, s. 64). Sandifer pekar ut perspektivet som 3D-filmens ofrånkomliga 

svaghet, även om det kanske också vore rimligt att se just perspektivet som en styrka. Han vänder 

sig emot att dess effekts kraft kräver att åskådaren ser filmen ur en särskild, optimal, position medan 

det vanliga fotografiets perspektiv som, oavsiktligt visserligen, använder sig av Albertis fönster kan 

upplevas likadant ur i  princip vilken position i  ett  rum som helst  och ur vilken vinkel man än 

betraktar den.

Perspektivet i Albertis fönster är alltid detsamma oavsett var åskådaren befinner sig i förhållande 

till  det.  Fönstret  tjänar  inte  enbart  som mediet  som innehåller  bilden,  utan  som avgränsningen 

mellan  bildens  nödvändigtvis  strukturerade  rum  och  åskådarens  potentiellt  skiftande  rumsliga 

upplevelse, (Sandifer 2011, s. 67). Man kan likna 3D-teknikens praktiskt rumsliga implementation 

vid det sätt på vilket den tredimensionella audiella upplevelsen av en stereofonisk ljuduppspelning 
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endast är möjlig att uppleva optimalt om lyssnaren sätter sig mitt framför de båda stereohögtalarna. 

Ur andra lyssningspositioner upplever örat ljudet mer likt en vanlig enkanalig ljuduppspelning och 

därför har stereoformatet ofta, likt biografens 3D-effekt, varit att betrakta som något av en gimmick 

då musiklyssnare gissningsvis ofta placerar sina högtalare på, för stereoteknikens effekts skull, icke 

optimala  ställen.  3D-tekniken  har  givetvis  även den  ett  perspektiv  som delvis  förhåller  sig  till 

Albertis  fönster och Sandifer menar att  det tredimensionella djup som skapas inåt i bilden inte 

nödvändigtvis utgör något brott mot Albertis fönster, utan att det är först när objekt förflyttas utåt, in 

i biosalongen, som problematik uppstår.

Flera har hävdat att 3D-filmens stora brist och anledningen till att den aldrig kan bli något annat 

än ett ytligt spektakel är dess enfaldiga förlitande till häpnad och attraktion för att locka åskådare till 

sig och just den rumsliga begränsning som tekniken innebär, (Niessen 2011, s. 323; Sandifer 2011, 

s. 64, 71, 78). Holmberg (2011, s. 79) menar å andra sidan rörande vår samtida 3D-våg följande:

Det sägs att anledningen till att 3d denna gång – så att säga tredje gången 

gillt – verkligen ska bli mer än en fluga beror på att tekniken  först nu är 

tillräckligt bra. Sådan retorik är typisk för en historieskrivning après coup: 

det  är  bara  i  jämförelse  med  det  nya  som det  gamla  kan  anses  sämre. 

Anledningen till att 3d inte blev särskilt långvarigt under 50- och 80-talen 

beror inte på att det var för “dåligt” utan för att man kunde nå lönsamhet på 

andra  sätt.  Och  den  digitala  3d-teknikens  framtid  kommer  att  bero  på 

samma sak.

Sandifer vill dock hävda att tekniken kommer i vägen för den immersiva upplevelsen och säger sig 

samtidigt vara en övertygad skeptiker gentemot immersionsteorin och menar att då man låter sig 

förundras  inför  en  immersiv  upplevelse  innebär  det  genast  också  att  man  inte  heller  är 

immersifierad,  (Sandifer,  2011,  s.  64).  Sandifer  slår  fast  3D-film  som  ett  medium  för 

demonstrationer och gimmickar i första hand och menar att meningen med tekniken egentligen blir 

att återetablera biografen som en plats där inte bara visuella narrativ konsumeras, utan istället åter 

blir en plats för förundran och spektakel, (Sandifer 2011, s. 78), att återknyta till det som Sue Harris 

nämnde ovan i anknytning till  cinéma du look. Niels Niessen pekar å andra sidan ut faktumet att 

3D-spektakel som Avatar även görs tillgängliga utan den extra dimensionen, (Niessen 2011, s. 323), 

vilket antyder att själva 3D-effekten i sig är långt ifrån omistlig. Kanske kan man därvid hävda att 

dessa är faktorer som underblåser 3D-teknikens betydelse, men kanske kan man också spekulera i 

huruvida tekniken eventuellt kan innebära en partiell tillbakagång till tidigare former av filmiskt 

osynl
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berättande, det som Tom Gunning (2000) kallat “the cinema of attraction”. Å andra sidan, med den 

här uppsatsens postmoderna perspektiv i åtanke, är det kanske relevant att istället se framåt.

Rörande 3D-teknikens förhållande till åskådarens upplevda inlevelse, immersion, menar Sandifer 

att 3D-filmens visningsform gör biografsalongen i sig än mer iögonfallande och synlig och 3D-

filmen blir därigenom, snarare än att  vara immersiv,  påtagligt bunden vid sin visningsform och 

visningsformens särskilda rumslighet, (Sandifer 2011, s. 69). Filmduken innebär i och med 3D-film 

inte längre en tydligt markerad gräns mellan filmens dieges och filmåskådarens fysiska rum, utan 

innebär istället bara en teknologisk udd, som en metafor för det tredimensionella perspektivet, i ett 

system som förlängs både ut, ur filmduken, och in, i biografsalongen, (Sandifer 2011, s. 67). Det är 

alltså  den  rumsliga  upplevelsen  som  ruckas  på,  eller  snarare  kanske  betonas,  i  åskådarens 

upplevelse av 3D-film. Även om Sandifer vänder sig emot immersionsteorin läser jag det ändå som 

att han menar att det är just immersionen åskådaren går miste om när hen, då hen ser på 3D-film, 

fokuserar  mer  på  sin  egen  fysiskt  rumsliga  filmupplevelse,  som ett  gunningskt  spektakel,  och 

mindre som en immersiv upplevelse att försjunkas i.

Murray (1997) ser,  till  skillnad  från Sandifer  och  Niessen,  stor  potential  i  3D som en stark 

immersiv teknik för framtiden, då åskådarens känsla av förundran har gått över och man istället kan 

fokusera på att konstruera narrativ som tar oss till en annan värld. Murray (1997, s. 120) varnar 

dock också för att det kan ligga ett obehag i att inte veta gränserna för illusionen. Murray verkar 

mestadels i spekulativ anda vara inne på att 3D-filmen för att bli mer immersiv bör bjuda på någon 

slags interaktivitet, någon slags möjlighet för åskådaren att själv handla istället för att bara betrakta,  

eller  åtminstone få  det  att  kännas  som om man handlar  trots  att  man egentligen förblir  passiv. 

Murray liknar det vid “feely”-biograferna i Aldous Huxleys roman  Brave New World (1932) och 

man skulle också kunna likna det vid den virtual reality-teknik som används i Kathryn Bigelows 

Strange Days (1995) där figurerna kan koppla in sig i andra människors hjärnor och uppleva och 

känna allt som de (de andra) ser precis som om det vore de själva som gjorde det, inte bara visuellt  

utan med kroppens kompletta känsloregister, men samtidigt helt passivt, på avstånd, utan att själva 

kunna påverka det de bevittnar, alltså upplever. I Strange Days används tekniken främst för att se in 

i grova brottslingars hjärnor och för att därigenom uppleva den kick som det enligt filmens dieges 

ger att uppleva något man aldrig själv skulle “våga” att göra, eller ha möjlighet att göra och därmed 

uppleva  i  sitt  verkliga  liv.  Man  skulle  ur  det  perspektivet  också  kunna  se  en  liknande  teknik 

användas för att “uppleva” andra hisnande upplevelser som få har chansen att uppleva i livet som att 

bestiga Mount Everest, att vandra på månen eller att dyka ner till världens djupaste havsbotten. En 

spännande tanke och det är också dokumentära filmer med den typen av teman som oftast visas på 
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de gigantiska dukarna i IMAX-biograferna, det är också i en IMAX-salong som Murray ser den 

främsta potentialen för 3D som immersiv teknik.  Murray bildar  sin uppfattning om 3D genom 

IMAX-upplevelsen och Sandifer utgår ifrån hur 3D används i en vanlig biograf, rimligen är den 

skillnaden  också  den  främsta  anledningen  till  att  deras  tilltro  till  3D-tekniken  ter  sig  så  pass 

olikartad, så pass motsatt.

Kanske kan man kalla  det  som Murray liknar  vid Huxleys  romanfigurer  och som i  den här 

uppsatsen  liknas  vid  virtual  reality-tekniken  i  Strange  Days för  ett  passivt  deltagande.  Murray 

skriver vidare angående att konstruera deltagande i virtuella narrativ att: “one of the simplest ways 

to  structure  participation  is  to  adopt  the  format  of  a  visit.  The  visit  metaphor  is  particularly 

appropriate for establishing a border between the virtual world and ordinary life because a visit 

involves explicit limits in both time and space”, (Murray 1997, s. 106). Murray använder nöjesfälts 

“fun house rides” som analogi för att beskriva vad hon menar. Dessa inomhusliga åkturer kan sägas 

konstituera ett immersivt besök samtidigt som de också innefattar ett narrativ menar Murray: “Like 

a movie set or theatrical stage, the fun house ride is calculated to look as if it had a fuller existence, 

even though the illusion is meant to be seen only from a particular angle and in carefully timed 

momentary  glimpses”,  (Murray  1997,  s.  106f).  Beskrivningen  påminner  oss  också  om  3D-

filmsperspektivets bräckliga tredimensionella illusion av djup. Vidare beskriver hon åkattraktionen 

Jurassic Park:

The various events of the ride – the surprising appearances of the various 

dinosaurs, the flashing of warning lights, the glimpses of an overturned jeep, 

the attack of the dinosaurs, the destruction of the breeding lab – unfold as 

the boat passes the corresponding trigger point. … the Jurassic Park ride 

seems like a visit to a real place. The visitor even gets wet during the eighty-

four-foot plunge that gives the ride its big finish. But Jurassic Park is not a 

place, any more than a theatrical stage is, since a visitor cannot step off the 

boat without destroying the fourth wall, an enchanted threshold object that 

carries you into the immersive world – and then out again, (Murray 1997, s. 

107).

I 3D-filmens fall kan man välja att se 3D-glasögonen som det metaforiska förtrollade tröskelobjekt 

som Murray beskriver. Då vi sätter på oss 3D-glasögonen inleds immersionen, filmen börjar, när vi 

tar dem av oss avslutas den. Kanske är det ingen slump att den mest framgångsrika 3D-filmen av 

alla,  Avatar, bokstavligt antar just det besökarperspektiv som Murray beskriver som grunden för 

hela  sitt  narrativa  berättande.  I  inledningen  och  under  merparten  av  filmen  följer  vi  enbart 
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huvudkaraktären Jakes diegetiska perspektiv.  Han vaknar,  i  filmens första scen,  upp i  en annan 

värld, på en ny planet, som han aldrig tidigare sett eller varit på och det är ett perspektiv vilket vi 

som  åskådare  delar.  Jake  spelas  av  den,  åtminstone  vid  filmens  release,  relativt  okände  Sam 

Worthington och hans karaktär förblir tämligen vagt skisserad och därigenom ganska anonym för 

oss genom filmens gång, vilket också kan sägas underlätta vår identifikation med honom och det 

som han i diegesen upplever i och med att vi som Murray, nedan citerat, beskriver ges möjlighet att 

applicera  våra  egna  “cognitive,  cultural,  and  psychological  templates” i  karaktären  Jake,  och 

därigenom ökar  det  vår  egen känsla  av delaktighet  i  de hisnande händelser  han upplever.  Jake 

upptäcker och häpnas av Avatars detaljerat uppvisade diegetiska värld parallellt med att åskådaren 

gör detsamma och en betydande del av filmens totala speltid ägnas faktiskt åt en rundvisning där 

undan för undan nya delar av den diegetiska världen visas upp både för åskådaren och för Jake.

Biografupplevelsen  kan  därmed  sägas  bli  en  metaforisk  åkattraktion  i  första  hand  och  ett 

engagerande narrativ i andra hand. Å andra sidan menar ju Murray med sin analogi att det är just 

åkattraktionen som metafor vilken leder till en immersiv och därmed mer engagerad upplevelse av 

narrativet.  Är  3D-effekten  i  filmen  därför  att  betrakta  som  ett  postmodernt  spektakel,  vilket 

resulterar i att distrahera åskådaren från filmens diegetiska historia, eller är den istället att betrakta 

som en kraftfull immersiv upplevelse, vilken på ett modernistisk vis kan sägas underlätta att hålla 

åskådarens uppmärksamhet fången? Kanske kan man argumentera för att 3D-filmens tröskelobjekt, 

3D-glasögonen,  i  en  postmodern  värld  vilken,  som  vi  tidigare  konstaterat,  innehåller  fler 

distraktioner, underlättar åskådarens immersion i filmens narrativ i och med att dem, likt den stora 

duken i en modern epok, formligen uppmanar eller rent av tvingar åskådaren att vara uppmärksam, 

uppmärksamheten vilken som sagt rimligen är central för att immersionen ska kunna infinna sig.

Vidare  kan  man  fråga  sig  huruvida  Murrays  tolkning  av  immersionsbegreppet  ska  ses  som 

grundad i  en  modern  syn på  åskådande eller  om den,  med Murrays  framåtseende perspektiv  i 

åtanke,  är  att  betrakta  som postmodern?  Många som skriver  om postmodernism verkar  se  den 

postmoderna epoken som en slutstation, en väg att vandra utan återvändo, exempelvis Holmberg 

(2011, s. 77) ser som sagt digital film som postmodern och menar att “det unika med övergången 

från analogt till digitalt är att den är i det närmaste irreversibel”, och det må ligga mycket i det ur ett  

materiellt hänseende, men kan det ur epokperspektivet vara så att postmodernismens epok redan 

passerat och att vi nu befinner oss i något slags mellanting, varken postmodernt eller modernt, alltså 

det som kallats post-postmodernt.
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Holmberg (2011, s. 79f) beskriver sin initiala upplevelse av Avatar på följande vis:

När jag själv först såg den blev jag – det måste erkännas – ganska tagen. Jag 

kan inte påminna mig om att jag någon gång suttit i en biograf och upplevt 

att  detta kan mycket väl vara en ny norm för det kommande. Andra filmer 

har givit mig betydligt större upplevelser: det unika med Avatar för mig var 

att den så tydligt ville demonstrera en nyordning som inte grundade sig på 

enskilda  tekniska  eller  estetiska  finesser  utan  på  ett  nytt  slags  gränssnitt 

(Cameron  själv  har  beskrivit  upplevelsen  han  eftersträvar  med  den  mer 

gammalmodiga  metaforen  “portal”).  Att  filmen  dessutom  handlar  om 

gränssnitt mellan nytt och gammalt, mellan digitalt och analogt, mellan oss 

och dem,  är  en händelse  som ser  ut  som en tanke.  Det  lyckliga  slutet  i 

Avatar verkar däremot – åtminstone i detta perspektiv – orimligt.

Holmberg för upp några intressanta punkter. Det han kallar för ett nytt gränssnitt, och som James 

Cameron  kallar  portal,  kan  kanske  med  den  föregående  diskussionen  i  färskt  minne  logiskt 

återknytas till Murrays beskrivna tröskelobjekt, men det är inte vad Holmberg åsyftar. Holmberg 

beskriver inte Avatar som en stark immersiv upplevelse, utan förkunnar att tidigare filmupplevelser 

för honom varit starkare1. Istället fokuserar han på  Avatar mer som en symbol för en ny digital 

filmisk epok. Han ser Avatar i första hand som en demonstation, och kanske inte nödvändigtvis på 

det sätt på vilket Sandifer använder ordet i negativ konnotation. En demonstration och en symbol 

för det större ofrånkomliga skifte Holmberg ser komma, skiftet från den gamla, utdöende, analoga 

biografen till den nya digitala biografen. Kanske innebär det också ett skifte mellan det moderna 

och det postmoderna, men såsom bekant ifrågasatts ovan är det en frågeställning vars relevans kan 

diskuteras i den samtida kontexten.

Kanske kan det även vara intressant att  ställa immersionsteorin intill Roland Barthes idé om 

filmåskådaren, Barthes, som liknat filmåskådaren vid en somnambulist och filmupplevelsen vid att 

halvsova,  (Barthes  enligt  Burgin  2004,  s.  35).  Påfallande  är  också  att  Barthes  förekommer 

förhållandevis ofta i liknande sammanhang och liknande diskussioner som ovan nämnde Bazin. 

Kanske är det endast logiskt i och med att båda är fransmän och att båda var verksamma inom 

samma fält under ungefär samma tidsperiod,  men det har även hävdats att  det,  på grund av att 

många av deras teorier och hållningar ter sig så pass olika, är lätt att förbigå den gemensamhet de 

också delar.

1 Holmberg använder här inte uttryckligen termen immersion i sitt resonemang, jag väljer dock att associera ordvalet 
“stark upplevelse” med just immersion och kan därmed sägas göra mig skyldig till en icke auktoriserad tolkning.
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2.4 Bazin och Roland Barthes eventuella likheter
Adam Lowenstein  (2007)  argumenterar  i  artikeln  “The  Surrealism of  the  Photographic  Image: 

Bazin, Barthes and the Digital  Sweet Hereafter” för de båda fransmännens teoriers relativa likhet 

och  menar  att  sammankopplingen  Bazin/Barthes  förefaller  att  vara  en  eftersatt  diskurs  inom 

filmvetenskapen, (Lowenstein 2007, s. 54). I sin diskussion använder Lowenstein surrealismen som 

ett förenande tema männen emellan och vill samtidigt delvis koppla bort dem från realismen som 

båda förknippas med. Enligt Lowenstein är en vanligt förekommande villfarelse rörande Bazin att 

man tolkar honom, och såsom han förövrigt även ovan i denna text beskrivs, som främst intresserad 

av filmens verklighetstrogna avbildning av en redan existerande verklighet och att  man därmed 

bortser från hur ofta Bazins “realism” angränsar surrealismen, (Lowenstein 2007, s. 58). Därför 

anser Lowenstein att många missförstår Bazin och att de begår ett misstag då de väljer att enkom se 

honom som en “naiv  realist”  istället  för  att  se  honom som den “komplexe”  filmteoretiker  han 

verkligen är, (Lowenstein 2007, s. 59). Han menar i sin tur att Barthes definierande av sig själv som 

realist både kopplar honom till Bazin och att det samtidigt understryker hans fasta övertygelse om 

fotografiet som en unik upplevelse för åskådaren. Barthes särskiljer fotografiet från all annan konst, 

vilket tydligt särskiljer Barthes uppfattning från Bazins. Bazin, som anser att filmen delar samma 

förtjänster  som fotografiet,  tillsammans  med den tillökade aspekten  av tiden.  Exempelvis  Noël 

Carroll definierar Barthes som realist, vilket kanske även bör upprepas att Barthes själv också gjort,  

(Carroll 2000, s. 40), men Lowenstein menar att Barthes beskrivna upplevelse av fotografiet ligger 

klart  närmre  ett  “surrealistiskt  blottläggande  av  fotografiet”  än  det  ligger  nära  en  “realistisk 

reproduktion av verkligheten” vilket å ena sidan kan tyckas tala emot Barthes samhörighet med 

Bazin om man ser till  den gängse beskrivningen av Bazins ståndpunkt, men som å andra sidan 

enligt  Lowensteins  hävdande  av  Bazins  koppling  till  surrealismen  istället  kan  tyckas  tala  för 

kopplingen dem emellan. Barthes menar också att fotografiet har en “särskild trovärdighet” vilket 

kan återkopplas till Bazins formulerande av fotografiets unika förmåga att med orubblig objektivitet 

återskapa det objekt som porträtterats, med andra ord sann realism.

Barthes,  citerad  av  Carroll  (2000,  s.  40),  beskriver  sin  syn  på  fotografiet  och  realismen  på 

följande vis:

The realists, of whom, I am one and of whom I was already one when I 

asserted that the Photograph was an image without code – even if obviously, 

certain  codes  do  infect  our  reading  of  it  –  the  realists  do  not  take  the 

photograph for a  copy of reality,  but for an emanation of  past  reality:  a 

magic, not an art.
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En realist, enligt Barthes egen definition, är alltså inte någon som slaviskt ser på fotografiet som en 

absolut kopia av verkligheten utan som en utströmning av passerad verklighet, ett fångat ögonblick 

ur  det  förgångna.  En slags  magi  i  det  att  ingen mänsklig hand skapat  den resulterande bilden, 

fotografiet,  utan  att  en  mekanisk  apparat  bör  ses  som den  egentlige  kreatören  och  därför  kan 

fotografiet  enligt  Barthes  inte  heller  definieras  som en konst  i  ordets  konventionella  betydelse, 

vilket åter kanske kan återkopplas till Bazin som menar att fotografiet befriat konsten och därmed 

kanske inte bör ses som en konst i sin egen rätt.

Mer  relevant  för  min  frågeställnings  koppling  till  Barthes  resonemang  än  den  eventuella 

kopplingen till Bazin är dock, som ovan alluderats till, Barthes perspektiv rörande filmåskådaren 

och  dennes  filmupplevelse  och  hur  hans  förhållande  däremellan  ter  sig  i  relation  till  Murrays 

diskussion  av  immersionbegreppet,  och  hur,  skillnader  till  trots,  de  i  mina  ögon  kan  sägas 

komplettera varandra väl för att hjälpa till att svara på den här uppsatsens centrala frågeställning.

2.5 Barthes syn på filmupplevelsen i förhållande till immersionsperspektivet
För Barthes är biografmörkret och platsen i sig en stor del av lockelsen med upplevelsen av att se på 

film. I biografen, vilken Holmberg som bekant kallar modernitetens tempel, ser Barthes en “modern 

erotik”  som  han  menar  är  säregen  för  den  stora,  antages  moderna,  staden.  Han  beskriver 

filmåskådaren  som  halvsovande  och  halvliggande  i  biografstolen  med  en  försjunken 

kroppsställning, påminnande om en människa som ligger till sängs, och beskriver åskådaren som 

lämnar biografen som liknande en somnambulist i någon slags dvala, (Burgin 2004, s. 31ff).

Barthes ser sig, i rollen som filmåskådare, som en passiv betraktare som låter filmen söva honom 

samtidigt som han menar att han ändå inte helt lever sig in i filmen, utan att han parallellt med att  

han förlorar sig själv i filmupplevelsens dimma också låter tankegångarna vandra till andra saker, 

helt frikopplade från det filmiska narrativ han för tillfället har framför sig. Kanske liknande det sätt 

på vilket Sandifer beskriver 3D-filmsåskådarnas uppmärksammande av biografens rum i lika hög 

grad som de uppmärksammar filmens narrativ. Barthes beskrivning av filmåskådarens upplevelse 

påminner  om  meditation,  en  stund  att,  för  sig  själv,  halvsovande  reflektera i  det  sövande 

biografmörkret. Vidare hävdar Barthes att det inte kan vara samma sak att se på film i sitt hem via 

en  teveapparat,  att  det  inte  kan  framkalla  samma  njutbara  upplevelse.  Barthes  menar  att 

anonymiteten går förlorad då man ser på teve, att de omgivande kropparna är för få, att mörkret är 

borta och att vi därmed, i televisionsåskådarsituationen, är “fördömda till familjen”, (Burgin 2004, 

s. 33f).
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Jag tolkar det sistnämnda som ytterligare ett uttryck för att anonymiteten försvinner därvid att 

man som teveåskådare antagligen känner dem som sitter bredvid då man ser en film i sitt eget hem, 

man kan i en sådan miljö därför inte undvika att tvingas ur den “njutbara” filmupplevelsen av det 

vardagliga samtalet som troligen försiggår alldeles intill. Även den fysiskt rumsliga upplevelsen blir 

en annan då man i avsaknad av biografmörkret kan se, inte bara människorna runtomkring, utan 

även rummets inredning vilket ytterligare kan sägas försvåra för den enskilde åskådaren att förlora 

sig i filmupplevelsen. Leif Duprez och Gerth Ekstrand menar, parafraserade av Vesterlund (2008, s. 

102), att tevemedierad visning av långfilmer “ger goda filmer en mindre engagerad publik än en 

traditionell biografvisning”, vilket till synes itererar den del av Barthes perspektiv och ståndpunkt 

som rör åskådarens upplevelse av biograffilm via televisionen och som vidare förefaller att utpeka 

den som sämre.  Den halvsovande känsla som Barthes beskriver som filmskådandets essens blir 

därmed ouppnåbar i en sådan banal miljö. En uppenbar invändning mot det resonemanget skulle 

kunna vara att det onekligen är möjligt för åskådaren att dämpa belysningen i sitt eget hem för en 

mer biograflik rumslig upplevelse om det nu är så man vill ha det, eller som Holmberg (2011, s. 80,  

117)  påpekar  ur  ett  mer  materiellt  perspektiv  rörande tesen  om biografens  vikt  och  relevans  i 

förhållande  till  vår  samtids  filmupplevelse,  och  framtidens  filmupplevelser  i  biografen  kontra 

filmupplevelsen i hemmet:

Till skillnad från förhållandet mellan videobandspelaren och biografen för 

ett par decennier sedan, finns numera ... en betydligt mindre skillnad mellan 

dlp-utrustade biografer och hemmiljön; bägge använder samma digitala kod 

och därmed förlorar  den gamla  klichén om att  film är  “bäst  på bio”  ett 

avgörande  argument.  …  Min  egen  övertygelse  är  …  att  tanken  på  att 

“framtidssäkra” biografer genom digitalisering är dömt att misslyckas. Om 

biografernas främsta konkurrensmedel byts ut mot en teknologi som liknar 

den därhemma, varför över huvud taget gå hemifrån?

Barthes pekar även ut skillnaden mellan det han kallar “festivalen” och “distraktionen”. Vad han 

menar med festivalen är en plats där han fascineras av både platsen och människorna, situationer 

där de två i kombination blir så fascinerande att de inte utgör distraktioner. Barthes medger också 

att han inte förmår att finna en plats  intressant om den inte innehåller några människor, (Burgin 

2004, s. 34), vilket egentligen inte motsäger den kontrast han pekar ut mellan biografsalongen och 

hemmets  teverum då  båda,  i  hans  exempel,  innehåller  människor.  Kanske  är  det  också  därför 

åskådarens  anonymitet i  biografmörkret, i relation till de andra biobesökarna, som bör betonas i 

första hand då man tolkar Barthes diskussion av filmåskådarens filmupplevelse.
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Holmberg (2011, s.  113ff)  påpekar att  fler  filmer de senaste  åren än tidigare vilka visats  på 

biograf ändå i “narrativt, visuellt och auditivt hänseende” lika gärna kan beskådas i vilken annan 

visningsform som helst,  utan att åskådarens upplevelse av filmen hade förändrats nämnvärt. Han 

pekar på att många av dessa filmer litar till en narrativ struktur som mer efterliknar ett sketchformat 

snarare än det efterliknar ett konventionellt berättat,  filmiskt, narrativ. Man kan även återkoppla 

tesen till faktumet att de flesta 3D-filmerna även görs tillgängliga utan sin extra dimension.

Holmberg pekar även på det faktum att biograferna numera gör sin största vinst på försäljningen 

av popcorn och läsk snarare än på biljettförsäljningen till  den faktiska filmvisningen och därför 

menar  han  vidare  att  biografen,  platsen  som  Barthes  finner  så  central  och  viktig  för  själva 

filmupplevelsen, numera lever endast med hjälp av “konstgjord andning”. Kanske är 3D-filmen och 

dess särskilda, kanske postmoderna, förlitande på spektakel ett exempel på just en sådan konstgjord 

andning. Samtidigt är det då ironiskt att de mest framgångsrika 3D-filmerna, såsom Avatar, ofta gör 

påtagligt mindre iögonfallande användning av demonstrativa 3D-effekter vilka stannar upp intrigen 

och tar oss som åskådare ur filmens dieges än andra, mindre framgångsrika, diton.

Murray (1997,  s.  110)  beskriver  ur  immersionsperspektivet  upplevelsen  av  ett  narrativ,  med 

avstamp i ett omformulerande av Coleridges berömda fras vilken Murray ser som för passiv för att 

ens nyttjas till att beskriva traditionella berättarmedier, på ett sätt som kan jämföras med Barthes 

syn på filmupplevelsen:

We do not suspend disbelief so much as we actively create belief. Because 

of  our  desire  to  experience  immersion,  we  focus  our  attention  on  the 

enveloping world and we use our intelligence to reinforce rather  than to 

question  the  reality.  …  We  bring  our  own  cognitive,  cultural,  and 

psychological  templates  to  every  story  as  we  assess  the  characters  and 

anticipate the way the story is likely to go.

Till skillnad från Barthes menar Murray alltså att vi som filmåskådare bör betraktas som aktiva 

deltagare snarare än som passiva betraktare, minns hennes referens till Huxleys beskrivning av den 

passivt deltagande åskådaren i romanen Brave New World. Hon menar att vår egen vilja att uppleva 

immersionen är viktigare än objektet  vi  låter oss immersifieras i  och dess effekt på oss,  vilket 

åtminstone inte helt skär sig med Ganders immersionsmytskritik. Barthes menar, så vitt jag tolkar 

honom, att åskådaren aldrig blir fullt immersifierad, utan att åskådaren alltid förhåller sig parallellt 

frikopplad från det hen ser, samtidigt som åskådarens upplevelse ändå i någon mån  är immersiv, 

dock  inte  fullt  ut.  Kanske  kan  man  se  Barthes  syn  på  filmåskådande  som  sprunget  ur  en 

modernistisk  tradition  och  ett  modernistiskt  synsätt  i  förhållande  till  film och Murrays  syn  på 
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immersionen som en postmodern motsvarighet. Samtidigt har ovan konstaterats att immersionen 

kan kopplas till modernitetens uppmärksamhetsdygd och att begreppet därmed kanske snarare bör 

ses  som  modernt  än  som  postmodernt.  Vidare  kan  man  konstatera  att  om  Murrays 

immersionsresonemang är att betrakta som ofrånkomligt spekulativa är naturligtvis Barthes dito inte 

något undantag.

2.6 Deborah Tudors digitala ansamlingsestetik
Deborah Tudor (2008) ser en ny slags estetik dyka upp i den digitala filmens sömlösa gestaltning av 

rum.  Hon  benämner  företeelsen  ansamlingsestetik,  “array  aesthetics”,  och  menar  att 

ansamlingsestetiken: “might both shift our understanding of the cinematic shot and introduce new 

ways for audiences to map their course through narrative structures”, (Tudor 2008, s. 94). Tudor 

(2008, s. 95) menar att den idag gängse förekommande digitala redigeringstekniken är en stark 

bidragande orsak till ansamlingsestetikens uppkomst och att den filmiska tagningen står inför en 

omformulering:

For a long time, the cinematic shot has been defined as one uninterrupted 

run of the camera. Continuity editing creates clear transition points between 

shots.  How  are  we  to  define  new  constructions  that  consist  of  the 

background  from shot  A composited  with  the  foreground  from shot  B? 

Clearly it looks like a single shot but lacks a single reference point, a unitary 

point of view. How about the cinema screen that contains more than one 

distinct shot, bounded by clear interstices yet simultaneously visible to the 

audience and simultaneously giving the spectator multiple points of view to 

several narrative threads?

Tudor exemplifierar appliceringen av ansamlingsestetiken med en film vilken hon anser vara ett 

utmärkt  exempel  för  termen,  närmare bestämt med en sekvens ur  Ang Lees  Hulk (2003).  Hon 

refererar innehållet i sekvensen vilken inleds med ett shot innehållande en extrem närbild av ett öga, 

i vilket man i sin tur ser speglat ett rum i ögat. Med hjälp av digital klippteknik projiceras ytterligare 

en bild in i ögats iris, i det här fallet en bild föreställande två av filmens huvudkaraktärer, och lägger 

därmed till ett tredje rumsligt lager i kompositionen för att sedan via en sömlös digital utzoomning 

avslöja att ögat tillhör en groda i ett laboratorium, och därigenom avslöjas ytterligare ett rumsligt 

lager  och  sekvensens  rum  förändras  ännu  en  gång.  Tudor  jämför  tekniken  med  hur  fönster 

minimeras  och  maximeras  på  en  datorskärm  och  menar  att  klippt  med  konventionell 

redigeringsteknik hade sekvensen, såsom den i filmen ser ut, inte varit möjlig eller rättare sagt inte 
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varit lika förhållandevis enkel att tekniskt åstadkomma. Sekvensen hade klippt med konventionell 

klippteknik istället varit tvingad att delas upp i fyra olika shots, men här tillhör de alltså alla  en 

enskild sekvens endast innehållande ett enda shot, (Tudor 2008, s. 97ff). Ansamlingsestetik innebär 

alltså att scenskiftena och de rumsliga skiftningarna blir mer oklara och otydliga å ena sidan, medan 

det också kan innebära att åskådaren i ett isolerat shot ges tillgång till information som inte hade 

varit  tillgängligt  via  en  konventionell  klippteknik  där  endast  ett  enda  rumsligt  perspektiv  görs 

tillgängligt åt gången, per shot, (Tudor 2008, s. 99). Man kan alltså säga att ansamlingsestetiken 

öppnar upp det filmiska rummet på ett annat sätt än 3D-tekniken gör, och kanske kan de filmer som 

Holmberg beskriver som nyttjandes sketchformat, såsom Borat (2006) och Jackass-filmerna, vara 

ett annat exempel på en praktisk applikation av termen då filmernas tid och rum på en gång är 

flyktigt  samtidigt  som de presenterar  lösa narrativ  som på ett  sömlöst  sätt  blandar  fiktion med 

dokumentär  verklighet.  Å  andra  sidan  kan  de  kanske  inte  sägas  utgöra  de  mest  utmärkande 

exemplen på ansamlingsestetiken. Den rumsligt manipulerade filmiska tagningen är kanske mindre 

gängse  förekommande  i  sketchformatets  filmer  än  i  vissa  andra  filmer  då  de  genom  sin 

halvdokumentära  filmiska  stil  inte  lämnar  särskilt  mycket  utrymme  över  för  de  digitalt 

manipulerade  tagningarna  som  ansamlingsestetiken  åsyftar.  Tudor  menar  att  den  tidsliga  och 

rumsliga osäkerhet som orsakas av heterodox sekvensifiering av scener i  en film snarare är att 

betrakta som typiskt för digital film i allmänhet och inte typiskt särskiljande för filmer vilka nyttjar 

ansamlingsestetiken. Kanske kan man därmed, såsom tidigare antytts, se digitalt i det här fallet som 

en synonym för postmodern och därmed se filmer nyttjandes sketchformatet som postmoderna?

Tudor  (2008,  s.  102)  föreslår  att  ansamlingsestetikens  förhållande  till  åskådarens  inlevelse  i 

narrativen  vilka  nyttjar  den  skulle  kunna  ses  bidra  till  en  distanserande  effekt,  snarare  än  en 

immersifierande  sådan,  men  hävdar  vidare  att  den  distanserande  effekten  i  praktiken  uteblir 

eftersom: “…  contemporary spectators process complex semantic clusters and seem to have no 

trouble  traversing  narratives  that  have  been  reorganized  by array aesthetics.  The  fact  that  The 

Hulk[sic] was a mainstream film release demonstrates the confidence that audiences would read the 

text with ease”.

Det må ligga en utmärkt poäng i hennes uppskattning av samtida åskådares förmåga att ta sig an 

komplexa kluster  av semantisk information,  rimligen besläktat  med det  Holmberg kallar  multi-

tasking,  och  hon  styrker  också  sitt  påstående  ytterligare  med  starka  empiriska 

observationsargument, men hennes illustrerande filmexempel verkar emellertid vara sämre valt för 

att  föra  poängen  i  hamn.  Den  flopp  vilken  Hulk innebar  då  filmen  kom tyder  väl  snarare  på 

motsatsen? Om det fanns en tro på att Hulk skulle vara enkel för en samtida publik att ta till sig, så 

23



kan det inte ha varit en särskilt väl förankrad tro i den marknadsmässiga verkligheten. Det faktiska 

mottagandet av filmen tyder också på det. Å andra sidan bör man kanske fråga sig huruvida Hulks 

svala mottagande berodde på andra faktorer än dess ansamlingsestetik, kanske var det helt enkelt 

ingen vidare film?

Tudor  menar  att  förmågan hos  individuella  åskådare  att  begripa  filmiska  narrativ  nyttjandes 

ansamlingsestetik  i  slutändan  främst  blir  en  fråga  om vana,  och  föreslår  vidare  att  åskådares 

förmåga att ta till sig de komplexa narrativ vilka ansamlingsestetiken skapar sedermera kan bli att 

betrakta som en klassfråga:

Since the necessary functionality can only be built in through exposure to 

multiple sources of media, especially to computer use (multiple windows 

opened simultaneously, multiple sources of audio), the digtial divide widens 

to include a spectatorial dimension that will affect cinema and other media. 

Will class become a primary mode of organizing audience adress in films 

that incorporate array aesthetics? (Tudor 2008, s. 103).

En relevant frågeställning om vilket det tveklöst kan sägas mycket mer och kanske kan samma 

fråga  ställas  gällande  postmodernismens  roll  i  förhållande  till  den  individuelle  filmåskådarens 

förståelse av postmodern film, men kanske är det ändå fråga om samma sak i båda fallen, med 

digital och postmodern films föreslagna synonymi i åtanke.

Sammanfattningsvis kan man alltså om ansamlingsestetiken säga att den istället för att skapa en 

realistisk  illusion  av  ett  tredimensionellt  djup  manipulerar  bilden  på  ett  sätt  som kan  rendera 

upplevelsen av både tid och rum som mer abstrakta samt bidra till att ge åskådaren tillgång till mer 

information  i  en enda bild,  vilket,  kan  man spekulera  i,  potentiellt  kan  leda  till  ett  effektivare 

narrativt berättande. Det tycks också, sett ur det sistnämndas perspektiv, att ansamlingsestetiken i 

sin icke-realistiska ambition, i sitt övergivande, av den imitativt realistiska perspektivillusionismen 

vilken 3D-tekniken innebär,  bör ses som ett infriande av Bazins utopi rörande frikopplandet av 

konsten från realismen och att filmer vilka brukar ansamlingsestetiken därmed renderas vara verklig 

konst.  Men  möjligen  kan  ansamlingsestetiken  också  sägas  frigöra  filmen,  och  fotografiet  den 

grundas i, från dess egen inneboende orubbliga objektivitet. Tudor (2008, s. 91ff) menar att digital 

films estetik, ansamlingsestetiken inte undantagen, kan sägas leda till en slags teknologisk nostalgi, 

en “technostalgia”, i det att objektet vilket ämnas att återskapas av de digitala filmformaten inte blir 

verkligheten, vilket det analoga fotografiet enligt Bazin återskapar, utan istället blir den analoga 

filmens estetiska kännetecken såsom exempelvis filmkorn, en technicolor-liknande färgpalett eller 

repor. Alltså skulle sett ur det perspektivet digital film, och ansamlingsestetiken genom “guilt by 
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association”, möjligen vara att betrakta som en återgång till  den illusionistiska renässansrealism 

som Bazin ser som så förkastlig.  Carrols  (2000) starka opposition mot mediespecificitetsteorier 

antyder dock att en värderande slutsats utifrån detta ovan beskrivna förhållande är onödigt att dra, 

för att inte säga meningslöst, och jag avböjer mig därför också från att dra någon sådan slutsats. 

Som Henry Jenkins (2004, s. 250) ur ett konvergensperspektiv uttrycker saken:  “Because digital 

media potentially incorporates all previous media, it no longer makes sense to think in medium-

specific terms”. Något man däremot synbarligen enkelt kan konstatera är att förhållandet mellan 

3D-filmernas estetik och ansamlingsestetiken ter sig tämligen motsatt. Är det ena att betrakta som 

modernt och det andra postmodernt, eller är en sådan enkel distinktion kanske inte möjlig att göra?

Vid  det  här  laget  är  det  rimligen  relevant  att  upprepa  och  återanknyta  till  uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning gällande postmodernismens förhållande till den filmiska estetiken.

2.7 Återanknytning till det postmoderna perspektivet
Stams tredje punkt, citerad ovan, säger oss att karakteristiskt för den postmoderna filmens stil och 

estetik  är  ett  självmedvetet  intertextuellt  anspelande  till  tidigare  filmer  och  till  samtida 

populärkulturella  företeelser,  ett  opålitligt  filmiskt  narrativ  och en nostalgisk återanvändning av 

tidigare  filmiska  teman  och  stilar  i  form av  pastisch.  Vi  bör  även  minnas  Harris  menande  av 

postmodernismens filmers starka förlitande på spektakel på bekostnad av fokuseringen på narrativ.

Jameson  (1998,  s.  5)  har  välbekant  kallat  pastischen  för  en  uttryckslös  och  humorlös 

motsvarighet till parodin, med skillnaden, enligt Jameson, att parodin satirsikt eller humoristiskt 

kommenterar och förlöjligar det den imiterar, medan det i pastischens fall är själva imitationen i sig 

som utgör den yttersta spetsen av dess uttryck och mening, alltså kan pastischens likhet med det den 

imiterar ses som dess unika form av spektakel och det som i pastischens fall i åskådaren ingjuter de 

subtila välbehagskänslor vilka Harris beskriver.

Kanske kan man i de postmoderna filmer vilka kännetecknas av opålitliga narrativ se narrativet i 

sig som spektaklet  vilket överväldigar åskådaren och därigenom leder till  behagskänslor.  Att  se 

opålitliga  narrativ  vilka  drivs  framåt  av  en  opålitlig  berättare,  såsom  Fight  Club (1999)  eller 

Memento (2000), som postmoderna är dock inte alldeles självklart enligt Volker Ferenz (2009, s. 

274) som menar  att  opålitliga narrativ  snarare kan sägas koppla berättelserna till  modernistiska 

traditioner:

Because unreliable narratives present us with character-narrators who either 

cannot or do not want to tell what “really happened” in the story world, they 

tend  to  have  as  one  of  their  major  themes  the  question  as  to  whether 
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“objective  truth”  is  easily  accessible.  By  having  this  question  at  their 

thematic cores, unreliable narratives can be said to be rather old-fashioned 

by standing  in  the  tradition  of  literary modernism,  since  postmodernism 

would deem such a question to be rather naïve and ultimately beside the 

point. The upshot of unreliable narration is that we are always referred back 

to a subject from whose perspective we experience the constraints imposed 

onto her or him, a point that is overlooked in much postmodernist criticism.

Kanske bör det Stam benämner som “narrational instability” därför istället ses i förhållande till  

Tudors  digitala  ansamlingsestetik  vilken  renderar  tid  och rum otydligt  och  abstrakt,  och  vilket 

därmed i sin tur skulle antyda att ansamlingsestetik  är att betrakta som postmodern, och kanske 

även  att  3D-filmsestetiken,  i  och  med  dess  ovan  etablerade  motsatsförhållande  sett  till 

ansamlingsestetiken, är att betrakta som modern. En annan faktor att beakta är digital films påstådda 

priviligering av heterodox sekvensifiering som kanske också är att betrakta som postmodern, inte 

minst i och med den antydda synonymi vilken delas av orden digital och postmodern. Kanske är det 

därför intressant att diskutera en film som, med det föregående perspektivet i åtanke, kan sägas 

representera en hybridform av modern och postmodern filmestetik, nämligen Jackass 3D (2010).

2.8 Jackass 3D som hybridform, modern eller postmodern?
Med sin estetiska och narrativa utformning sprungen ur det sketchformat vilket Holmberg talar om, 

och som ovan nämnts möjligen kan kopplas samman med Tudors ansamlingsestetik och digital 

klippteknik. Med sin visningsform sprungen ur den tredimensionella illusionism vilken jag ovan 

kopplat till modernismens uppmärksamhetsdygd och immersionsperspektivet. Med dessa aspekter i 

åtanke  kan  Jackass  3D sägas  utgöra  ett  tillfredsställande  objekt  utifrån  vilket  de  här  sakernas 

förhållande vidare kan diskuteras.

Till skillnad från Borat innehåller Jackass 3D inga helt igenom fiktiva karaktärer vilka i dolda 

kameran-tradition samspelar med “riktiga” människor. Dolda kameran-estetiken förekommer för all 

del i flera sekvenser i Jackass 3D, men i Jackass 3D presenteras de på ett annorlunda sätt, låt säga 

på ett, gentemot åskådaren, “ärligare” sätt. I några sekvenser under filmen klär Johnny Knoxville 

exempelvis ut sig till en äldre herre som chockerar sin omgivning genom att inför deras ögon utföra 

diverse  handlingar  av  tveksam natur  medan filmen låter  kameran observera  deras  reaktioner.  I 

inledningen av sekvenserna får vi som åskådare dock först se Knoxville, utklädd men ändå out-of-

character,  presentera inslaget som sedan direkt ska följa. Den typen av,  för tevemediet typiska,  

“presentationer”  av  vad  åskådaren  närmast  kommer  att  få  se  får  rimligen  antas  härröra  från 
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filmseriens ursprungliga inkarnation som teveserie, vilket också kan sägas om filmens frekventa 

användande av olika textskyltar för att presentera både nya inslag och de många cameos filmen 

innehåller, men man måste även notera den självreflexivitet vilken praktiken också symboliserar. 

Vid ett tillfälle sneglar en annan av filmens huvudpersoner i riktning bortom kamerans synfält och 

säger: “What are we doing here?”, vilket i sitt sammanhang åsyftar och komiskt ifrågasätter den 

potentiellt farliga situation han för tillfället, frivilligt, försatt sig i. “Making a hit movie”, replikerar 

en röst utanför bild.

Replikskiftet följs av skratt och kan givetvis läsas som en komisk kvickhet, men replikskiftet kan 

också sägas summera den postmodernt självreflexiva ton vilken genomsyrar filmen. Påfallande är 

hur ofta kameror, kameramän, regissör, och annan teknisk personal och utrustning tillåts att synas i 

bild. Kanske kan det kopplas till Tudors ansamlingsestetiks otydliga rumslighet. Å andra sidan kan 

man kanske se det bidra till ett förtydligande av filmens rum. Kanske kan man spekulativt hävda att  

det underlättar åskådarens immersion i filmens dieges, i och med det att filmens “kulisser” ter sig så 

påtagligt ihåliga kan det sägas ge åskådaren en ökad känsla av att faktiskt vara där, på plats. Å andra 

sidan är det nog i och med att filmens ihåliga rum inte åstadkommits via digital manipulation i  

klipprummet fel att koppla det till ansamlingsestetiken i det här fallet.

De flesta av filmens gags och komiska situationer går ut på att filmens stjärnor gör sig illa på 

olika kreativa sätt, och att skratta åt någon som gör sig illa på film är ingenting direkt särskiljande 

för varken Jackass 3D eller för andra samtida filmkomedier. Man kan rent av se det gå tillbaka till 

den  allra  första  filmiska  farsen,  L’arroseur  arrosé (1895),  där  en  man ses  vattna  en gräsmatta 

användandes en trädgårdsslang ovanpå vilken en pojke, bakom mannens rygg, placerar sin fot för 

att  sedermera  lyfta  på  samma  fot  då  mannens  ansikte,  passande  nog,  befinner  sig  jämte 

trädgårdsslangsmynningen. När vattnet sedan strömmar ut och mannen blir blöt infinner sig också 

filmens  stora  komiska  poäng.  Den  senare  narrativa  stumfilmens  största  komedistjärnor,  såsom 

Buster Keaton och Charlie Chaplin, gjorde sig också ofta illa på film genom att snubbla eller genom 

att bli slagna med publikens skrattsalvor som resultat, de ännu lite senare verksamma The Three 

Stooges är kanske ett ännu bättre exempel på det sistnämnda. Skillnaden i Jackass 3D jämfört med 

den äldre skolans fysiska komedi är att när  Jackass huvudpersoner gör sig illa, gör de sig illa på 

riktigt. Situationerna är artificiella, men reaktionerna, och smärtan, är äkta. Innebär det att Jackass 

är bättre och därmed roligare än den äldre skolans komedi? Man måste naturligtvis beakta faktumet 

att  komedin  mer  än  någon  annan genre  är  oerhört  kulturellt  och  tidsepoksmässigt  bunden.  Att 

skratta är en ofrivillig reaktion, kanske väljer man idag att finna exempelvis Chaplin rolig i större 

utsträckning  än  man  gjorde  på  Chaplins  egen  tid,  kanske  kommer  den  komedi  som  Jackass 
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representerar att gå samma öde till mötes. Troligen är det så, kanske är det inte ens givet att man 

kommer att välja att skratta åt Jackass i framtiden, tänk bara på de komiker, samtida med Chaplin, 

vilka är närmast totalt bortglömda idag, om inte helt.

Man kan även säga att Jackass narrativa utformning via sketchformatet gör tid och rum otydligt i 

det att det inte existerar någon given ordning i vilken scenerna bör följa, tidsperspektivet framstår 

snarare  som  helt  slumpmässigt.  Var  varje  enskild  sekvens  utspelar  sig  är  aldrig  tydligt  och 

presenteras heller aldrig, och kanske är det inte alls viktigt. Även i en klassiskt narrativ film kan 

man anta att varje isolerad scen inte nödvändigtvis spelats in i den ordning i vilken vi som åskådare 

får se dem sammanfogade, men i de konventionella narrativens fall fungerar filmens klippteknik 

ändå som ett sätt för åskådaren att orientera sig både tidsligt och rumsligt, och själva narrativets 

berättade historia kan också sägas hjälpa till att guida oss som åskådare genom tid och rum på ett 

sätt som leder till att deras förhållande för oss framstår som logiskt greppbart. Som bekant behöver 

konventionella Hollywoodnarrativ inte heller bygga på en linjär progression för att, för åskådaren, 

vara förståeliga. Själva klipptekniken kan sägas underlätta den förståelsen genom sina väletablerade 

konventioner.  Men  förvirrar  Jackass narrativa  utformning  verkligen  sin  åskådare?  Av  filmens 

framgångar att döma verkar det åtminstone inte vara en negativt bidragande faktor och troligen är 

det också så, som Tudor föreslår gällande ansamlingsestetiken, att filmens tilltänkta publik har en så 

pass stor vana av liknande icke-narrativ sedan tidigare att risken att förvirra dem blir att betrakta 

som tämligen liten.

Innebär den eventuella ansamlingsestetiken, i  Jackass 3D, som ovan föreslagits en effektivare 

berättad historia? Faktumet att den för diskussionen valda filmen inte bjuder på ett konventionellt 

berättat  narrativ  bidrar  kanske  till  att  göra  frågeställningen  något  vanskligare  att  besvara,  men 

samtidigt kan man möjligen se filmens sketchformat som en slags renodling av den konventionella 

filmkomedins narrativa struktur. Man skulle kunna hävda att man tagit bort allt överflödigt såsom 

en fiktiv historia och fiktiva karaktärer och endast lämnat det publiken verkligen vill ha, de roliga 

scenerna, och i Jackass 3D staplas de onekligen på hög. Kanske kan man tolka det som att det i den 

postmoderna  epoken  ses  som  överflödigt  att  konstruera  ett  fiktivt  narrativ  runt  de  komiska 

poängerna. Filmernas spektakulära, i komedins fall komiska, set pieces får så att säga räcka. Sett i  

det ljuset kan Jackass 3D kanske hävdas vara att betrakta som en optimal inkarnation av den fysiska 

komedin, åtminstone för dagens publik. Det av Jackass nyttjade sketchformatets avskaffande av den 

transportsträcka vilket ett traditionellt narrativ kan sägas utgöra kan i förlängningen sägas vara ett 

sätt för den filmiska estetiken att förhålla sig till den postmoderne filmåskådaren och ett sätt att 

osyn
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undvika att hen tappar uppmärksamheten, och därmed också hindra den postmoderne åskådaren 

från att distraheras.

I postmodern anda innehåller Jackass 3D också mängder av referenser till tidigare populärkultur 

i  form  av  pastischinslag  och  nostalgiskt  användande  av  musik.  I  en  sekvens  klär  filmens 

huvudpersoner ut sig i stereotypa antika grekiska utstyrslar, med vita tygstycken draperade över 

kroppen och lagerkransar på huvudet, och ropar i kör: “Toga, toga, toga”. En tydlig referens till  

Animal House (1978) vilken till synes saknar något ytterligare syfte i scenen annat än att imitera 

den tidigare filmens innehåll. Därmed kan sekvensen också sägas konstituera ett bra exempel på ett 

pastischelement enligt Jamesons definition då imitationen i sig är att betrakta som det roliga snarare 

än  att  imitationen  i  Jackass  3D satiriskt  kommenterar  den  tidigare  filmens  innehåll.  Liknande 

pastischartade inslag förekommer frekvent genom hela filmen, allusioner till  Rocky-filmerna och 

Taxi Driver (1976) till exempel. Just de populärkulturella referenserna kan också återknytas till det 

ovan  diskuterade  förhållandet  mellan  komedigenren  och  dess  tidsepoksmässiga  bundenhet, 

populärkulturella referenser i synnerhet är verkligen något som kan binda en film till en viss tid och 

sedermera rendera den framtidsinkompatibel då referenserna som tidigare var komiska istället blir 

obegripliga. Populärkulturella referenser kan ses som komedins internskämt, om åskådaren vet vad 

som åsyftas är det förhoppningsvis roligt, om så inte är fallet är det motsatta sant. Kanske skulle  

man därmed kunna påstå att den postmoderna epokens komedi troligen kommer att åldras sämre än 

tidigare epokers komedier då komedin i den postmoderna epoken kännetecknas av att i så hög grad 

vila på just sådana framtidsinkompatibla referenser.

Musiken i  filmen går  i  sin  tur  att  koppla  till  postmodernismens  skapande och gagnande av 

nostalgi då filmens ljudspår uteslutande består av tidigare etablerad musik, nyare och äldre hitlåtar 

samt välkända filmteman, vilket kan sägas underlätta åskådares njutning av filmen, och den känsla 

av  tillhörighet  vilken  Shumway beskriver,  i  och  med  den  igenkänning  som musiken  i  filmen 

innebär. Man kan också notera att filmens tänkta målgrupp antagligen besitter en musiksmak vilken 

limmar väl med musiken som spelas över filmens ljudspår, och troligen är man inte allt för cynisk 

om man antar att det är ett helt igenom avsiktligt samband, vilket också kan ses som ett exempel på 

den ökade reklampenetration vilken Jameson ser som signifikativ för en postmodern epok. Däremot 

är det åtminstone för den här skribenten svårt att se hur Jackass 3D via sina nostalgiska inslag kan 

sägas  potentiellt  korrumpera  åskådarens  uppfattning  av  historien  såsom ovan exemplifierats  av 

Sperb. Men å andra sidan är det kanske uppfattningen om filmens egen samtid, och i förlängningen 

vår egen samtid, som förvanskas i filmen och möjligen är därmed även undertecknad att betrakta 

som korrumperad i det här sammanhanget.
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Själva 3D-effekten i Jackass 3D framstår emellertid som en i efterhand konstruerad tanke, det är 

egentligen bara i de mer påkostade öppnings- och avslutningssekvenserna som effekten verkligen 

accentueras. Med det i åtanke måste man kanske, med Jackass 3D som exempel, ge Sandifer och 

Niessen och andra kritiska forskare rätt i det att 3D-effekten i filmen blir att betrakta som långt ifrån 

omistlig och att  den därmed, såsom Sandifer  vill  hävda,  fungerar  mer i  demonstrationssyfte än 

effekten verkligen tjänar till att öka åskådarens immersion i det hen ser framför sig, vilket även 

Jackass flyktiga narrativa struktur kan sägas försvåra. I det perspektivet verkar ovan diskuterade 

Avatar vara ett betydligt bättre filmexempel om man ämnar argumentera för 3D-filmens immersiva 

potential. Det tåls också att ännu en gång upprepa att det onekligen är att betrakta som spekulativt 

att slå fast huruvida olika medier är att betrakta som mer immersiva än andra.

I Jackass 3D kan dock filmens tydligt dokumentära diegetiska tilltal istället kanske sägas bidra 

till att underlätta åskådarens immersion. Kanske kan man hävda att det dokumentära uttrycket leder 

till en ökad känsla av ett här och ett nu, alltså ett sammanfogande av det rumsliga och det tidsliga.  

Ett förhållande som åter kan sägas återkoppla Jackass 3D till sin ursprungliga tevemedierade form. 

Därmed är Jackass eventuella immersiva kraft inte betingad av dess nyttjande av 3D-tekniken.

Sammanfattningsvis  verkar  mer  peka  åt  att  Jackass  3D utgör  ett  exempel  på  en  renodlat 

postmodern film, frekventa inslag av pastisch, det nostalgiskapande ljudspåret, sketchformatet och 

självreflexiviteten,  än vad som förefaller  att  peka åt  att  filmen bör  ses  som den,  moderna  och 

postmoderna, hybridform, vilket jag ovan föreslår att filmen eventuellt kan ses konstituera. Filmens 

nyttjande av sketchformatet verkar å andra sidan antyda ett särskilt sätt på vilket den postmoderna 

filmestetiken  förhåller  sig  till  sin,  i  den  här  uppsatsen  påstått  distraherade,  åskådare  via 

avskalningen av det konventionellt linjära narrativets struktur vilket därmed kan sägas leda till en 

mer  direkt  och  omedelbar  tillfredsställelse  hos  den  spektakeltörstande  postmoderne  åskådaren. 

Däremot verkar Jackass nyttjande av sketchformatet inte nödvändigtvis koppla filmens estetik till 

ansamlingsestetiken, men väl till andra estetiska element som Tudor pekar ut som typiska för digital 

film, till exempel filmens heterodoxa sekvensifiering av scenerna.
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3. Konklusion
Av föregående diskussion att döma verkar det inte nödvändigtvis givet att med ett rungande “ja” 

besvara frågan rörande huruvida vår samtids filmkultur tillhör en postmodern epok eller inte, det 

förefaller dock, i materialet som i den här uppsatsen presenterats, vara mer som tyder på det nämnda 

förhållandet som ett sant förhållande än vad som förefaller att tyda på motsatsen. Det verkar vidare 

vara rimligt att i den här uppsatsen inte slå fast postmodern film som en enda företeelse, men av de 

estetiker som behandlats i diskussionen ovan verkar ansamlingsestetiken vara mer postmodern än 

3D-filmsestetiken,  kanske  är  det  också  så,  som  ovan  föreslås,  att  ansamlingsestetiken  är 

postmodern, medan 3D-filmsestetiken inte är det.  Dock behöver det förhållandet inte betyda att 

filmer  vilka  inte  kan  sägas  innehålla  någon  ansamlingsestetik  inte  kan vara  att  betrakta  som 

postmoderna i alla fall, såsom exemplet Jackass 3D, och därför är också formulerandet av en typisk 

postmodern filmestetik svår att göra utifrån den här uppsatsens framställning. Det förefaller vidare 

finnas starka argument, i filmexemplet Avatar, för att 3D-film har en immersiv potential i Murrays 

anda, men å andra sidan förutsätter det att filmmakare undviker att förlita sig på 3D-effekten som 

ett isolerat spektakel, som i filmexemplet Jackass 3D, utan istället har ambitionen att sömlöst väva 

in  det  utökade  rumsliga  perspektivet  i  filmens  dieges  och  narrativ,  samtidigt  är  det  såsom 

konstaterades redan i uppsatsens inledning att betrakta som tämligen spekulativt att närmare slå fast 

de  här  sakernas  förhållande.  Sketchformatets  utformning,  med  sin  renodling  av  det  narrativa 

berättandet, förefaller slutligen vara ett särskilt sätt på vilket postmodern film kan sägas förhålla sig 

till den postmoderne åskådarens tillvaro fylld av distraktioner och därmed bidra till att hålla dennes 

uppmärksamhet  fången genom en konstant  ström av tillfredsställande och njutbart  spektakulära 

scener.

Vid uppsatsens slut kan det alltjämt finnas relevant att vidare fråga sig huruvida 3D-tekniken i ett 

mer övergripande perspektiv kan ses som en modern företeelse i en postmodern epok, en potentiell 

uppmärksamhetens fristad i en värld fylld av distraktioner. Det kan alltjämt också vara relevant att  

fråga sig huruvida ansamlingsestetik  är  att  betrakta  som en potentiell  nyckel  till  ett  effektivare 

berättande på film, eller om det potentiellt endast leder till en ökad förvirring hos åskådaren. Vill 

åskådaren i den postmoderna epoken bli överraskad eller vill hen låta sig bedövas av nostalgiskt 

betingade och sövande narrativ? Och behöver den postmoderne åskådaren överhuvudtaget längre ett 

konventionellt  narrativt  berättande,  eller  kan  det  effektivare  sketchformatet  i  sin  youtubeska 

direkthet sägas vara mer tillfredsställande?
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4. Sammanfattning

I den här uppsatsen behandlas frågor om vår filmkulturella samtids roll som en postmodern epok, 

och  i  förhållande  till  postmodern  filmisk  estetik  och  den  postmoderne  filmåskådaren  med 

utgångspunkt i filmteoretiska texter från nu och då. Immersionsbegreppet kopplas samman med 3D-

filmens  estetik  och  Deborah  Tudors  ansamlingsestetik  kopplas  i  sin  tur  samman  med 

postmodernismen.

André Bazins filmteori,  och i synnerhet hans förkunnande av fotografiets orubbligt objektiva 

kraft appliceras på en samtida kontext och jämförs framför allt med teoretiska begrepp relaterade till 

postmodernismen,  vår  samtid  och  ansamlingsestetik.  Bazins  diskussion  rörande  renässansens 

perspektivkonst  kopplas  även  samman  med  3D-formatets  likartade  illusionistiska  och  imitativa 

perspektiv.

Filmen Avatar diskuteras i förhållande till Janet Murrays diskussion av immersionsbegreppet och 

filmens  narrativa  utformning  föreslås  kunna  ses  som  ett  infriande  av  Murrays  “structure  of 

participation”. Liknande en metaforisk åkattraktion tar filmen med oss på en diegetisk rundvisning 

och  huvudpersonen  Jakes  relativa  anonymitet  i  förhållande  till  åskådaren  kan  sägas  underlätta 

immersionen i filmens narrativ och bidra till att skapa en slags illusion av aktivt deltagande, trots att 

åskådaren förblir passiv.

Roland  Barthes  syn  på  filmåskådarupplevelsen  diskuteras,  men  först  observeras  Barthes 

eventuella sammankoppling med Bazin. Barthes syn på filmåskådaren jämförs sedan med Murrays 

syn på immersionsperspektivet. Vidare beskrivs Tudors ansamlingsestetik som ett alternativt sätt på 

vilket  filmers  estetiska  rumslighet  kan  sägas  öppnas  upp.  Ansamlingsestetiken  kopplas  sedan 

samman med det av Jan Holmberg föreslagna sketchformatet och postmodernismen.

Via en återkoppling till det postmoderna perspektivet konstateras att ansamlingsestetiken troligen 

är att betrakta som en postmodern företeelse och att 3D-filmsestetiken troligen är att betrakta som 

en  modern  företeelse.  Deras  motsatsförhållande  utgör  sedan  grogrunden  för  den  efterföljande 

diskussionen  kring  den  sketchformatsnyttjande  3D-filmen  Jackass  3D,  vilken  kan  sägas 

representera en hybridform av det moderna och det postmoderna.

Under diskussionen av Jackass 3D föreslås att det sketchformat vilket filmen gör användning av 

kan vara ett särskilt sätt på vilket postmodern filmestetik förhåller sig till åskådaren genom att bryta 

upp narrativets konventionella form och presentera ett avskalat narrativ där bara de spektakulära 

scenerna återstår och att  filmens estetik på så sätt  trots de yttre distraktioner som den samtida,  

kanske postmoderna, epoken kännetecknas av kan sägas hålla åskådarens uppmärksamhet obruten.
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