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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT     

The focus of this essay is the american director Wes Anderson and the use of colour in his 

films. I also put some focus on colour as a neglected element in film studies, and what has 

caused this neglect. In my own research, I have analysed three of Anderson’s films: Bottle 

Rocket (1996), The Royal Tenenbaums (2001) and The Darjeeling Limited (2007). To get a 

broad sense of a films use of colour, I have investigated the colour scheme, the colours of the 

costumes, as well as colour patterns. I have also interpreted the symbolism related to certain 

colours and then used the results of the analyses to answer the question; “how does Wes 

Anderson use colour, and in which film is this most apparent?” A very generalizing answer to 

this question, is that Anderson use colour as a means of signifying the characters’ feelings and 

ambitions, and also their relations to the themes of the films. He does this by connecting 

symbolic values to certain colours and makes these colours stand out in certain scenes and in 

the characters’ clothes. The film that best shows this use of colour is The Royal Tenenbaums. 

In short, this essay will hopefully bring some understanding of how colours are used in the 

films of Wes Anderson, but also open up the eyes of the readers to the importance of the 

neglected element itself; colour. 



1 

IIIINNEHÅL LNNEHÅL LNNEHÅL LNNEHÅL L     

  Frågeställningen och dess syfte ...................................................................................2 

  Metod ...........................................................................................................................3 

  Wes Anderson..............................................................................................................4 

  Mise-en-scène...............................................................................................................5 

  Ett förbisett element ....................................................................................................6 

  Forskning om färg i film..............................................................................................7 

  Sammanfattning ..........................................................................................................9 

  Bottle Rocket..............................................................................................................11 

Synopsis ..................................................................................................................11 

Färgschema .............................................................................................................11 

Kostymering ............................................................................................................12 

Färgmönster/enskilda färger.....................................................................................12 

Symbolik .................................................................................................................12 

  The Royal Tenenbaums.............................................................................................15 

Synopsis ..................................................................................................................15 

Färgschema .............................................................................................................16 

Kostymering ............................................................................................................16 

Färgmönster/enskilda färger.....................................................................................16 

Symbolik .................................................................................................................17 

  The Darjeeling Limited .............................................................................................20 

Synopsis ..................................................................................................................20 

Färgschema .............................................................................................................20 

Kostymering ............................................................................................................21 

Färgmönster/enskilda färger.....................................................................................21 

Symbolik .................................................................................................................22 

 Sammanfattning av analyserna..................................................................................24 

Bottle Rocket...........................................................................................................24 

The Royal Tenenbaums ...........................................................................................24 

The Darjeeling Limited............................................................................................24 

  Färgernas funktion ....................................................................................................25 

  En exemplarisk film...................................................................................................27 

  Färgteorin dagas........................................................................................................28 

  Källor .........................................................................................................................29



2 

FFFF RÅGESTÄL LNINGEN OCH RÅGESTÄL LNINGEN OCH RÅGESTÄL LNINGEN OCH RÅGESTÄL LNINGEN OCH DESS SYFTEDESS SYFTEDESS SYFTEDESS SYFTE     

Wes Andersons filmer är fulla av starka färger och vissa färger har alltid mer eller mindre 

centrala roller i dem. Färgerna används med tydliga symboliska intentioner och blir ibland 

som egna karaktärer i den speciella värld som Anderson skapar i sina filmer. Men hur 

används då färgerna mer specifikt och hur har filmernas relation till färgerna förändrats 

genom åren? Kan man se vissa betydelser med enskilda färger, som återkommer i flera av 

filmerna? Hur står färgschemat i en film i relation till resten av filmen? Är någon av filmerna 

mer exemplarisk i denna användning av färg än de andra filmerna? 

Alltså: 

 

På vilket sätt använder sig Wes Anderson av färg och i vilken film syns detta bäst? 
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MMMMETODETODETODETOD     

Jag kommer att dela in uppsatsen i fem kapitel. Det inledande kapitlet kommer att ta upp 

uppsatsens metod och även ge en kort introduktion till Wes Andersons filmer samt en 

redogörelse för begreppet mise-en-scène. Jag kommer även att motivera mitt val av färg som 

uppsatsens fokus samt skriva några rader om hur tidigare forskning om färg bedrivits. 

Därefter följer de tre analytiska kapitlen, ett kapitel för varje film som analyserats. Dessa 

kapitel kommer att delas in i två delar; först en synopsis, sedan en analys av filmens 

användning av färg. Det sista kapitlet är sammanfattning av analysernas resultat, där jag även 

kommer att försöka svara på frågeställningen. Så vad finns egentligen att ta reda på om 

färgerna i en film? Det är inte alltid uppenbart om man i en film använder sig av färg på ett 

kreativt sätt eller om man bara filmar världen som den ser ut framför kameran, eller kanske 

använder kulisser med färger som inte är tänkta att representera något speciellt. Så för att 

kunna ta reda på om färgerna uppfyller någon speciell mening, bör man titta på dem ur olika 

synvinklar och försöka lägga märke till detaljer som har med färgerna att göra. Återkommer 

en viss färg i en viss typ av situationer? Finns det någon färg som sticker ut jämfört med det 

övriga färgschemat och vilken mening kan man knyta till den färgen? Förändras färgschemat 

genom filmens gång? Kan man knyta en viss karaktär till en viss färg och vad kan man då 

säga om karaktären och färgen? Om man analyserar flera filmer av samma regissör, som i den 

här uppsatsen, kan man även undersöka om vissa färger används på ett liknande sätt i flera av 

filmerna och hur regissörens användning av färg skiljer sig mellan dem. Detta är bara några 

frågor man kan ställa sig i en analys av färg i film, men fler frågor kan nog uppstå då man 

börjat analysera. 

 

Om jag skulle analysera Andersons alla filmer skulle analyserna antagligen inte bli speciellt 

djupgående, därför har jag valt att endast inrikta mig på tre av hans filmer. Dessa tre är: Bottle 

Rocket/(O)organiserad Kriminalitet (1996), hans första film, The Royal Tenenbaums (2001), 

hans tredje film, samt The Darjeeling Limited (2007), hans femte och senast utgivna film. De 

två filmer som inte analyseras, Rushmore (1998) och The Life Aquatic with Steve Zissou 

(2004), skulle troligtvis ändå inte tillföra speciellt mycket ny information, då användningen av 

färg i Rushmore mestadels liknar användningen av färg i Bottle Rocket och till viss del The 

Royal Tenenbaums, medan The Life Aquatic with Steve Zissou liknar The Darjeeling Limited. 

Jag har även bortsett från hans två kortfilmer; Bottle Rocket från 1994 och Hotel Chevalier 

från 2007. Den första av dessa är en kortare (och dessutom svart-vit) version av Bottle Rocket 

från 1996, den andra ses oftast som en del av The Darjeeling Limited. 
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WWWWES ES ES ES AAAANDERSONNDERSONNDERSONNDERSON     

Wes Anderson är en amerikansk regissör som är känd för att skapa en egen värld i sina 

filmer, där familjer är oförmögna att hålla ihop, där den normala människan är en udda typ 

och där omgivningarna är fulla av detaljer och sprakande färger. Anderson är även känd för 

att sätta ihop extremt utarbetade soundtrack till sina filmer. Han använder sig ofta av gamla 

rock- eller punkband, som The Rolling Stones, The Clash, eller The Kinks bland andra. 

Nästan hela soundtracket i The Life Aquatic with Steve Zissou består av David Bowie-låtar, 

framförda (diegetiskt) på portugisiska av en av filmens skådespelare, Seu Jorge. Anderson 

arbetar även ofta med Mark Mothersbaugh, frontman i Devo, då han konstruerar sina 

soundtrack. När Anderson gick på collage träffade han Owen Wilson och tillsammans gjorde 

de sin första film, en 14 minuter lång kortfilm som hette Bottle Rocket. Filmen visades på 

bland annat Sundance Film Festival och de lyckades få ihop tillräckligt med pengar för att 

göra kortfilmen till en långfilm, vilken kom ut 1996 (Mackenzie). Andersons nästa film (som 

Wilson hjälpte till att skriva) var Rushmore, som kom ut år 1998. Vissa anser att Rushmore 

var Andersons genombrott, medan andra tycker att genombrottet kom genom hans tredje film, 

The Royal Tenenbaums. Denna film var också långt mer visuellt utvecklad än Bottle Rocket 

och Rushmore, vilket satte standarden för stilen i hans två senare filmer, The Life Aquatic with 

Steve Zissou och The Darjeeling Limited. Dessa två filmer har dock en mycket mer lättsam 

och kanske även optimistisk känsla i sin visuella stil än vad Tenenbaums har, däremot är 

filmerna i övrigt inte särskilt lättsamma eller optimistiska. Andersons filmer är fulla av subtil 

och svart humor, de bygger ofta på tragiska situationer och karaktärer som inte är riktigt 

bekväma i sin livssituation. Dessa karaktärer spelas också oftast av samma samling 

skådespelare. De mest återkommande skådespelarna är Owen, Luke och Andrew Wilson, Bill 

Murray, Jason Schwartzman, Kumar och Dipak Pallana, Brian Tenenbaum, Stephen Dignan 

samt Anjelica Huston. Inför varje film ser dock Anderson till att hämta in lite ”färskt blod” i 

form av nya skådespelare, bland annat har han sagt att ”I always bring some new people in, I 

wanna expand my group of people … ” (Stroumboulopoulos). Ett exempel är Cate Blanchett, 

som var en av de nya i gruppen i The Life Aquatic with Steve Zissou och även kommer att vara 

med i Andersons nästa film, The Fantastic Mr. Fox (2009), som är baserad på en bok av 

Roald Dahl. I och med denna film bryter dock Anderson mot sina väl invanda mönster på ett 

radikalt sätt, då filmen är animerad (Sciretta). Tekniken som används är stop-motion, vilket 

Anderson även använt tidigare i The Life Aquatic with Steve Zissou, där bland annat leopard-
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hajen var animerad med stop-motion. En animerad film erbjuder dock långt större kontroll 

över filmens visuella stil, så The Fantastic Mr. Fox kommer antagligen att ha Andersons mest 

utarbetade, detaljerade och färgsprakande mise-en-scène hittills.  

    

MMMM I SEISEISEISE ----ENENENEN ----SCÈNESCÈNESCÈNESCÈNE     

Mise-en-scène är en fransk term med ursprung i teater och betyder ungefär ”att ställa på 

scen”. Termen började användas inom filmen och syftar då på vad som syns på duken, i sin 

bok Mise-en-scène: Film Style and Interpretation (2002) ger John Gibbs en bra definition på 

termens användning inom film: ”the contents of the frame and the way that they are 

organised” (Gibbs, 5). Han redogör även för vad han menar med ”the contents of the frame”, 

innehållet på duken; ljussättning, kostymering, färg, rekvisita, dekor, händelser och 

skådespelarnas prestationer, ytor, kamerans position, samt interaktionen mellan alla dessa 

element (Gibbs, 6-26). I sin bok On the History of Film Style (1997) ger David Bordwell en 

lite snävare definition av begreppet; ”staging, lightning, perfomance and setting” (Bordwell, 

4). Han skriver även att  

 

In many national cinemas between 1930 and 1960, mise en scène was a demonstration of 

pacing and poise, a sustained choreography of vivid foregrounds, apposite and neatly 

timed background action, precisely synchronized camera movements, and discreet 

decoupage, the whole leading the viewer gracefully and unobtrusively from one point of 

interest to another. (Bordwell, 235) 

 

Det råder alltså ganska delade meningar om vad mise-en-scène egentligen innefattar. 

De mest självklara elementen verkar dock vara ljussättning, kulisser, skådespelarna och 

deras prestationer, samt komposition. Vissa hävdar att även kamerarörelser och bildens 

inramning och fokus är en del av mise-en-scène, medan andra menar att dessa element 

snarare hör ihop med filmens klippning. Någon menar att även musik kan vara en del 

av mise-en-scène; “While not seen, at its best music enhances the visual and narrative 

construction of the shot” (Kolker, 2). Samma författare påpekar även att mise-en-scène 

ibland kan användas som en värderande term, att en film har en viss grad av mise-en-

scène. En film med mycket mise-en-scène skulle då ha en mycket utarbetad visuell stil 

och skulle kanske kallas konstnärlig eller till och med pretentiös, medan en film med 

lite mise-en-scène skulle ha en mer ”transparent”, kanske till och med ointressant 

visuell stil. Men kan en film verkligen ha en viss grad av mise-en-scène? De visuella 
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elementen kan såklart vara mer eller mindre utarbetade, men alla visuella element är 

fortfarande synliga på duken. Alla element är kreativa val. Även om man bara har ställt 

kameran på en gata och låter folk passera som de vill, är det ju ett val som påverkar hur 

filmen ser ut. Om man tar bort alla visuella element och låter duken vara tom, är ju 

även det ett stilistiskt val. Att göra filmens visuella stil så konventionell och transparent 

som möjligt är också ett sådant val. Alla val som har med filmens visuella element att 

göra bidrar till mise-en-scène, därför kan man inte säga att en film har mer eller mindre 

mise-en-scène. Exakt vilka dessa element är, kommer dock troligen alltid att vara 

omdiskuterat.  

 

EEEE TT  FÖRB ISETT  E LEMENTTT  FÖRB ISETT  E LEMENTTT  FÖRB ISETT  E LEMENTTT  FÖRB ISETT  E LEMENT     

Ett element som definitivt är en del av mise-en-scène, men som alltför sällan är 

tillräckligt uppmärksammat som ett eget visuellt element, är färg. Ofta skrivs det om 

användningen av linjer, kompositioner, ljussättning, kameraarbete och klippning i en 

film, men färg nämns mest i förbifarten. Detta kan till stor del ha att göra med att 

filmkritiker under en lång tid endast hade svart-vita filmer att skriva om, men den 

filmkritiska traditionen borde ha anpassat sig bättre till färgens betydelse i film, sedan 

färgfilmens utbredelse på 1950-talet. Olika färger kan ges mängder av betydelser och 

det är även värt att undersöka det övergripande färgschemat i en film. Exempelvis har 

det blivit allt vanligare att göra en speciell färg mer framträdande, vilket då syns genom 

hela filmen. Till exempel är grönt en väldigt framträdande färg i The Matrix (Andy och 

Larry Wachowski, 1999), för att ge filmen en kall, dystopisk och även digital känsla. 

Denna teknik har antagligen blivit vanligare på grund av dagens digitala hjälpmedel, 

vilka ger en större kontroll över färgmanipulation. Ibland görs vissa färger mer 

framträdande (de har hög färgmättnad/saturation) än de andra färgerna i filmen, vilket 

kan belysa vissa betydelser som är knutna till dessa färger. Kontrast räknas oftast som 

en del av filmens ljussättning, men kontraster behöver inte nödvändigtvis ha med ljuset 

att göra. En stark färg kan stå i kontrast till en svagare, mer matt färg och en varm färg 

som orange, kan stå i kontrast till en kall, som blå. Användningen av färg kan även ha 

att göra med en scens narrativa förhållande till resten av filmen; exempelvis kan en 

flashback eller drömsekvens vara extra färgstark, eller kanske sakna färg helt och 

hållet. Färg är ett visuellt element som kan användas på oändligt många sätt och är 

minst lika viktigt som de andra elementen i mise-en-scène, därför borde texter om film 

även koncentrera sig mer på just färg. 
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FFFFORSKNING OM FÄRG I  FORSKNING OM FÄRG I  FORSKNING OM FÄRG I  FORSKNING OM FÄRG I  F I LMI LMI LMI LM     

Angela Dalle Vacche och Brian Price har sammanställt en antologi med ett flertal texter om 

färg i film, kallad Color: the Film Reader, utgiven 2006. Boken utger sig för att vara “ … the 

first book to focus exclusively on the use of color within film, and how this has shaped and 

developed film history.” I introduktionen skriver man att: 

 

Typically, readers are cause for retrospection and surveillance of a well-established sub-

field within a larger discipline, one at least large enough to warrant its own course. … 

However, unlike the major areas of investigation within film studies - genre, auteurism, 

national cinema - to name a few, color remains an area of inquiry significantly less well 

heeled. (Price/Vacche, 1) 

 

Bland texterna finns Natalie M. Kalmus ”Color Consciousness” (1935), som handlar om hur 

man ska använda sig av den nya tekniken inom färgfilm1, David Batchelors ”Chromophobia” 

(2000), som handlar om orsakerna till varför färg är så ignorerat i texter om film, samt Brian 

Prices ”Color, the Formless, and Cinematic Eros” (2006), som handlar om färg som ett främst 

abstrakt element i måleri och film. Dessutom finns Sergei Eisensteins ”On Colour” (1991), 

där Eisenstein bland annat skriver om hur färg kan bidra till filmens rytm tillsammans med 

montage och ett synkroniserat ljudspår. En annan intressant text är Nagisa Oshimas 

”Banishing Green” (1992), där Oshima skriver om sin första färgfilm, där han bestämde sig 

för att inte filma någonting grönt på grund av hans negativa associationer med färgen. Man 

kan även läsa två texter av Eric Rohmer, som först ställer sig tveksam till färg i ”Reflections 

on Color” (1949), men verkar ha ändrat uppfattning i den något senare ”Of Taste and Colors” 

(1953). Däröver finns flera analyser, bland annat Richard Allens ”Hitchcock’s Color 

Designs”, där Allen beskriver hur Hitchcock i flera av sina filmer använt sig av fyra 

färgmönster; färglöshet, kalla färger mot varma eller neutrala färger, heta färger: 

varningsserien och svart mot vitt. Ett par andra analyser är Mary Beth Haralovichs ”Color, 

Narrative Space, and Melodrama”, där Haralovich utgår från ideologier i melodramat All That 

Heaven Allows/Morgondagen är vår (Douglas Sirk, 1955), för att knyta dessa till 

användandet av olika färger i filmen, samt Scott Higgins ”Demonstrating Three-Strip 

Technicolor: Becky Sharp” (2000), som är en redogörelse för hur Becky Sharp (Rouben 

                                                
1 Kalmus var fru till en av Technicolors grundare och jobbade som en av företagets rådgivare, ett yrke som 
bestod i att närvara vid filminspelningar där Technicolors utrustning användes, för att bidra med experthjälp i hur 
färg skulle användas i filmerna. Detta uppskattades inte alltid av regissörerna. 



8 

Mamoulian, 1935) fungerade som en produktkatalog från Technicolor och diskussionerna om 

färg i film som den gav upphov till. 

 
Color: the Film Reader innehåller alltså många intressanta texter om färg i film, skrivna i 

flera olika länder och årtal. Samtidigt belyser man dock den stora bristen på sådana texter, 

men ger också en förklaring till varför färg inte fått lika stor uppmärksamhet som till exempel 

ljud. Det beror till viss del på att filmremsorna mattas ut med tiden och därför är färgerna i 

filmen inte alls lika starka efter tio år, som när filmen gjordes2. Av den anledningen har 

kritiker sett färg som ett ganska ohållbart element och har hellre analyserat andra saker. Men 

det problemet är ju numera nästan obefintligt, då i stort sett all film idag lagras på digitala 

medier. Ett annat problem är att alla människor inte ser färger exakt likadant. När en person 

ser brandgult, ser en annan rött. Men när man analyserar färg i film, är det oftast inte den 

exakta nyansen som är det viktiga, utan snarare vilken mening och/eller funktion som färgen 

tilldelats. Dessutom skiljer sig oftast inte olika människors färgperception åt speciellt mycket 

och en rödaktig nyans av brandgult skulle antagligen kunna ges samma mening som rött. 

Andra problem är att en färg kan se ut att ha olika nyanser beroende på vilken annan färg som 

syns bredvid den och att färger har många olika namn och betydelser i olika kulturer och 

länder. Även dessa problem handlar alltså om att identifiera en färg och dess innebörd. Det är 

fortfarande ingen bra anledning till att utesluta en analys av färgerna i en film. Om filmen är 

västerländsk ser man på färgerna ur ett västerländskt perspektiv, om filmen är asiatisk bör 

man försöka se färgerna ur ett asiatiskt perspektiv och så vidare. Framförallt bör man se till 

vilken roll färgerna ges av kontexten i själva filmen.  

 

David Batchelor skriver i ”Chromophobia” att färg länge har varit avskytt av västerländska 

filosofer, konstnärer, konsthistoriker och kultur-teoretiker på grund av, som Batchelor 

uttrycker det: ”a  fear of contamination and corruption by something that is unknown or 

appears unknowable” (Price/Vacche, 63-64). Färg är abstrakt och det abstrakta kan inte 

kontrolleras. Det är ett välkänt faktum att många människor är rädda för det de inte kan 

kontrollera. Batchelor ger även många exempel på “chromofobi”, rädslan för färger, bland 

annat ska Aristoteles ha sagt att: “ … a random distribution of the most attractive colours 

would never yield as much pleasure as a definite image without color” (Price/Vacche, 67). En 

utbredd uppfattning verkar ha varit att färger är underordnade linjer och att medan linjer talar 

                                                
2 Till exempel ska Martin Scorsese ha letat efter en 35mm-kopia av Luchino Viscontis Il Gattopardo/Leoparden 
(1963) i sju år, bara för att upptäcka att leoparden hade blivit rosa (Price/Vacche, 4). 
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till själen, talar färgerna endast till sinnena. En färgteoretiker på 1800-talet, Charles Blanc, 

menade att färg är ett av de lägsta elementen på rangordningen av konstnärliga element, ett 

världsligt språk med vilket stenar förmedlar vilken typ av sten de är. Att man som barn lär sig 

att färga innanför linjerna skulle kunna ses som ett av de tydligaste uttrycken på samhällets 

djupt rotade chromofobi, en indoktrinering i att försöka kontrollera det abstrakta. I 

introduktionen till Color: the Film Reader skriver man även att: 

 

While there may be no methodological answer key to the study of color, the sheer variety 

of approaches to color in this volume should reveal the absence of such a key as a 

possibility rather than as a limitation. It should suggest the lines for further work, but 

with a reminder that color thrives on difference - perceptually, culturally, and as art. 

(Price/Vacche, 8)  

 

Att analysera färg är alltså ganska subjektivt och det finns inga direkt empiriska riktlinjer att 

följa. Men så är också fallet med de flesta andra områden inom filmvetenskap och konst 

överhuvudtaget. Man skapar inga nya sanningar, däremot nya perspektiv och teorier. Vad 

vore studiet av film, om man var tvungen att följa en uppsättning bestämda regler? Skillnader 

i perspektiv och uppfattning är ju en del av det som gör arbetet intressant, så den omfattande 

subjektiviteten kring färg borde ju inte vara en nackdel, utan snarare en stor fördel. 

 

SSSSAMMANFAAMMANFAAMMANFAAMMANFATTTTTTTTNNNNINGINGINGING  

Färg har en viktig roll i Wes Andersons mise-en-scène, men det är ofta ett förbisett element 

i texter om film. När man skriver om mise-en-scène varierar definitionerna, men färg har 

sällan en stark ställning som ett eget element i dessa definitioner. Det finns dock undantag, 

vilket texterna i Color: the Film Reader är ett bra exempel på. Att färg har blivit så ignorerat 

genom tiderna kan till stor del ha att göra med chromofobi, en rädsla för färgernas abstrakthet, 

samt problem med att definiera olika färger. Denna ignorans har även lett till att det inte finns 

speciellt många analysscheman eller exempel att utgå ifrån i studiet av färg i film. Visst finns 

det problem med att analysera och definiera färg, oftast rotade i såväl kulturella som 

perceptuella skillnader, men det är fortfarande en stor del av den visuella stilen i en film och 

det råder ingen tvekan om att färg ofta används på genomtänkta och kreativa sätt. 

 

Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka hur färg, det förbisedda elementet, 

används i tre av Wes Andersons filmer och därigenom förhoppningsvis även ge ett nytt 
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exempel på hur man kan se på färg i film överhuvudtaget. Att jag har valt Wes Andersons 

filmer för analysen, beror på att Anderson ger färgerna en ganska framträdande roll i dem. I 

mina efterforskningar om färg i film har jag främst utgått från texterna i Color: the Film 

Reader, då dessa ger både djupa och varierande perspektiv på ämnet. Jag har även läst texter 

om mise-en-scène, men där finns som sagt sällan mycket skrivet om färg.  

 

I mitt eget analytiska tillvägagångssätt kommer jag främst att koncentrera mig på fyra 

områden: filmens färgschema, kostymeringen, färgmönster/enskilda färger, samt färgernas 

symboliska värden. Jag kommer naturligtvis även att ta upp andra observationer som inte 

hamnar inom någon av de kategorierna, men ändå är av intresse för uppsatsen. 

Förhoppningsvis kommer analyserna att ge en ganska klar uppfattning om Wes Andersons 

användning av färg och vilka betydelser de ges i hans filmer.
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BBBBOTTLE OTTLE OTTLE OTTLE RRRROCKETOCKETOCKETOCKET  

Synopsis 

Bottle Rocket börjar med att Dignan (Owen Wilson) och Anthony (Luke Wilson) rymmer 

från ett öppet mentalsjukhus (Dignan visste inte att det var frivilligt att bo där) och påbörjar 

sin planerade brottsliga karriär. De gör inbrott i Anthonys barndomshem och kontaktar sedan 

Bob (Robert Musgrave), som blir deras kumpan eftersom han har bil. Trion köper en pistol 

och börjar planera nästa kupp; ett rån av en bokaffär. Rånet lyckas och de ger sig ut på en 

bilresa för att undvika polisens uppmärksamhet och därefter leta upp Dignans gamla chef Mr. 

Henry (James Caan), för att försöka bli medlemmar i hans kriminella gäng. De checkar in på 

ett motell, där Anthony inleder ett förhållande med en av städerskorna, Inez (Lumi Cavazos). 

På grund av familjeproblem tar Bob sin bil och åker hem, så när Anthony och Dignan lämnar 

motellet snor de en rishög som kort därefter slutar fungera. Anthony berättar då att han gav 

bort det mesta av deras pengar till Inez, varpå Dignan hugger honom i ansiktet med en 

skruvmejsel och de går skilda vägar. Anthony flyttar in hos Bob och de försöker leva ett 

hederligt liv. Efter ett tag kommer dock Dignan tillbaka, han har tagit kontakt med Mr. Henry 

och introducerar Anthony för honom. Dignan och Mr. Henry planerar nu ett stort rån av ett 

slakteri och försöker få Anthony att gå med i Mr. Henrys gäng. Anthony och Bob värvas till 

gänget och Dignans planer kan sättas i verket. Medan de tre och ett par andra medlemmar ur 

Mr. Henrys gäng försöker råna slakteriet (rånet misslyckades), länsar Mr. Henry Bobs hus på 

allt av värde. Dignan lyckas inte fly från slakteriet när polisen kommer, så han hamnar i 

fängelse. 

 

Färgschema  

Färgschemat i Bottle Rocket består främst av två grupper av färger. Den dominerande av 

dessa grupper är de naturliga, neutrala och matta färgerna. Dessa är vitt och brunt, som ofta 

syns på byggnader, samt grönt, som främst syns i gräs och växter. Även en gråblå färg skulle 

kunna räknas till denna grupp, eftersom himlen ofta har den färgen. Den andra gruppen består 

av starka, livfulla färger. Dessa är främst gult, blått, orange, rött och grönt. De starka färgerna 

syns ofta på mindre föremål i bilden, som flaskor, skyltar och böcker. De ger en skarp 

kontrast mot det i övrigt ganska trista och neutrala färgschemat. Ett bra exempel på filmens 

färgschema är scenen där Anthony och Inez sitter och pratar i motellets tvättstuga. Väggarna 

är vita, golvet är grått och brunt, dörren är vit, brun och mörkt rödbrun. I bakgrunden syns 

bland annat en brun vagn med vita handdukar. Dessutom ser man en starkt blå sopsäck, en 

starkt gul tunna och ett flertal plastflaskor i starkt blå, gula och orange färger.  
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Kostymering 

I början av filmen bär Anthony en röd jacka och ett par gråbruna byxor. Dessa plagg bär han 

genom filmens första 20 minuter (med undantag för rånet av bokaffären, då han bär en svart 

jacka), när han kommer till motellet byter han dock till en morgonrock med blå och orange 

ränder samt en blå tröja och senare till en beige skjorta. Han har fortfarande de gråbruna 

byxorna. Under filmens andra hälft byter han ofta mellan kläder i vita, blå och gröna färger, 

ibland syns även svart och orange. Under rånet mot slakteriet i slutet av filmen bär han en gul 

overall och en svart huva. Dignan börjar filmen i en vit skjorta med blå krage och ett par vita 

byxor. Efter ett tag börjar han bära en skjorta med ett ganska mörkt gul-brunt mönster, med 

inslag av blått. Han bär hela tiden de vita byxorna. När han letar upp Anthony igen, i filmens 

andra hälft, bär han dock en starkt gul overall. Därefter syns han ibland i den gula overallen 

(bland annat i rånet mot slakteriet) och ibland i vita och blå kläder. I slutscenen, där han sitter 

i fängelse, bär han en helt vit overall. Inez bär mestadels en vit klänning. Undantaget är då 

hon och Anthony besöker en pub, då hon bär en vit klänning med ett rött mönster och en röd 

jacka. Vid ett par tillfällen bär hon även en svart och en blå jacka över den vita klänningen. 

Bob bär två kostymer, en svart och en brun, förutom under rånet mot slakteriet då han bär en 

gul overall. I slutet bär han även en brun rock över en av kostymerna. 

 

Färgmönster/enskilda färger 

Som sagt finns det två huvudgrupper av färger, de neutrala (vitt, brunt, grönt, gråblått) och 

de starka (gult, blått, orange, grönt, rött). De starka färgerna syns ofta som detaljer i bilden, 

men tre av dessa färger verkar ibland få mer plats än de andra: gul, blå och orange. Till 

exempel finns en scen där Anthony festar loss med personalen på motellet. Man ser en filt 

med gula och blå ränder, en blå säng, en blå skjorta, på ett bord står en orange och en gul 

flaska och ett gult ljus, utanför syns en blå pool och ett par blå sopsäckar. Man ser även en 

orange partyhatt och en duk med tre färger: blått, gult och orange. Motellet är i övrigt fullt av 

flaskor (oftast med rengöringsmedel) i dessa färger och vid poolen finns ett par gula parasoll. 

De två andra starka färgerna, rött och grönt, syns inte lika ofta och får nästan aldrig lika 

mycket utrymme i bilden som dessa tre färger. 

 

Symbolik 

Så, vilka slutsatser kan man då dra om färgernas eventuella betydelser? Till att börja med 

verkar de starka färgerna symbolisera spänning och starka känslor, som en kontrast till den i 
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övrigt ganska trista och gråaktiga världen. Dessutom verkar de starka färgerna vara 

förknippade med vissa karaktärer.  

 

Exempelvis är gult Dignans färg, då han nästan alltid är klädd i den färgen. Gult skulle även 

kunna symbolisera spänning och i Dignans fall är spänning lika med brottslighet. Han börjar 

filmen i nästan helt vit klädsel och genom filmens gång begår han flera brott, samtidigt som 

han blir mer och mer gulklädd. När han köper en pistol och planerar rånet mot bokaffären 

börjar han bära en gul-brun skjorta. När han har tagit kontakt med Mr. Henry och planerar det 

stora rånet mot slakteriet, bär han en helt gul overall. När han hamnat i fängelse i filmens slut 

är han tillbaka i helvitt, då han sonar för sina brott.  

 

Rött verkar symbolisera Anthonys förhållande med Inez. I början av filmen tar Anthony på 

sig en röd jacka, som han bär i stort sett hela tiden innan han träffar Inez. Efter att de delat en 

intim scen i ett rödmålat rum på motellet, börjar Inez bära en vit klänning med ett rött mönster 

samt en röd jacka, istället för hennes vanliga helvita klänning. Anthony syns inte bära sin röda 

jacka igen. Man kan anta att Anthony sökte kärlek, vilket symboliserades av hans röda jacka, 

han träffade Inez och inledde ett förhållande med henne, vilket ledde till att hon tog över den 

röda färgen; Anthony har hittat vad han sökte och behöver inte bära sin röda jacka längre. Han 

börjar istället bära många blå plagg.  

 

Blått verkar vara förknippat med glädje och Anthony är som gladast på motellet, som är 

fullt av blå detaljer. En av hans lyckligaste stunder är då han och Inez badar i motellets pool, 

som fyller bilden med ett starkt blått sken. En stund senare sitter de utanför en pub och rakt 

över Anthonys huvud lyser en blå skylt. Man ser även många blå detaljer då han tillfälligt 

lämnat den brottsliga banan och försöker leva ett hederligt liv. Om blått symboliserar glädje 

för Anthony, blir han dock glad att återse Dignan. I scenen där Dignan letar upp Anthony, 

omges de till stor del av blå husväggar och Anthony har på sig en blå tröja. Dignan har tagit 

anställning hos Mr. Henry, så han har på sig sin helgula overall och bakom honom syns en 

starkt gul tunna. Hans syfte med att leta upp Anthony är att försöka rekrytera honom till Mr. 

Henrys gäng, därför är scenen även full av Mr. Henrys färg: grön. 

 

Det mesta som är grönt i filmen är gräs, buskar och träd, dessa bör alltså oftast inte 

förknippas med Mr. Henry bara för att de är gröna. Däremot ökar användandet av grönt på 

byggnader, fordon och kläder när Mr. Henry introduceras. Bilen som Dignan åker med för att 
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leta upp Anthony och ta honom till Mr. Henry är grön, dennes högkvarter har gröna dörrar 

och då han övertalar Anthony att gå med i gänget, bär Anthony en grön tröja. I scenen därpå 

pratar Anthony med Dignan och bakom Anthony syns Bobs hus, som endast visar nyanser av 

brunt och svart. I tagningen där Anthony bekräftar att han går med i Mr. Henrys gäng, har 

kameravinkeln dock ändrats så att man även ser en bit av husets tak, som är grönt. En annan 

utmärkande grön detalj ser man i rånet mot slakteriet, då de gulklädda brottslingarna ska ta sig 

in i byggnaden. Över ingången finns ett grönt tak, som för att symbolisera att brottslingarna 

tar sig in i slakteriet under Mr. Henrys tecken.  

 

Den sista av de starka färgerna, orange, är inte lika lätt att koppla till någon speciell karaktär 

eller betydelse. Den huvudkaraktär som inte är förknippad med någon av de andra starka 

färgerna är Bob, däremot är han snarare kopplad till brunt då huset han bor i och den ena 

kostymen han bär, präglas av bruna nyanser. Om brunt har någon speciell betydelse, verkar 

det ha att göra med trygghet och stabilitet. Karaktärers hem (Bobs t.ex.) har ofta mycket bruna 

möbler, vagnen som Inez drar på är brun (jobbets trygghet) och när Bob tillfälligt har lämnat 

den brottsliga banan, har han sin bruna kostym på sig. Orange verkar till skillnad från brunt ha 

att göra med något mindre tryggt, kanske till och med riskabelt. Färgen syns ofta på detaljer, 

liksom gult och blått, exempelvis är ett flipperspel, ett par hörselskydd och en tidigare nämnd 

partyhatt orange. Mot slutet av filmen får färgen dock en lite större roll, då Dignan planerar 

rånet mot slakteriet. Han syns bl.a. åka på en orange moped då han får Anthonys bekräftelse 

på att han är med i gänget, när han rådgör med Mr. Henry inför rånet sitter de i en orange 

soffa, under rånet bär Dignan en orange huva och även flyktbilen bär färgen. 
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TTTTHE HE HE HE RRRROYAL OYAL OYAL OYAL TTTTENENBAUMSENENBAUMSENENBAUMSENENBAUMS     

Synopsis 

Filmen börjar med en prolog, där man får reda på att Royal Tenenbaum (Gene Hackman) är 

på väg att separera från sin fru Etheline (Anjelica Huston) och att deras tre barn är genier. 

Deras ena son Chas (Ben Stiller) är ett ekonomiskt snille, andra sonen Richie (Luke Wilson) 

är tennisproffs och deras adopterade dotter Margot (Gwyneth Paltrow) skriver pjäser. Man får 

även träffa Eli Cash (Owen Wilson), en vän till Richie som alltid velat vara en Tenenbaum. 

Nutid, 22 år senare; Royal kastas ut från hotellet han bott på de senaste 22 åren, Richie har 

lämnat tenniskarriären och bor nu på en båt, Eli är författare och har drogproblem, Margot har 

inte skrivit en pjäs på sju år och är gift med neurologen Raleigh (Bill Murray), Chas har två 

söner, Ari (Grant Rosenmeyer) och Uzi (Jonah Meyerson) och är traumatiserad efter sin frus 

död i en tragisk flygolycka, Etheline har blivit arkeolog. En bekant till Etheline, Henry 

Sherman (Danny Glover) friar till henne, vilket Tenenbaum-husets betjänt Pagoda (Kumar 

Pallana) berättar för Royal, som då bestämmer sig för att återta kontakten med sin fru, då han 

inte vill att hon ska gifta om sig. Chas tycker inte att hans lägenhet är säker nog, så han och 

hans söner flyttar in i Tenenbaum-huset, vilket får den deprimerade Margot att göra samma 

sak. Royal lurar i sin familj att han är dödssjuk, så att även han kan flytta in i huset igen. Detta 

får Richie att återvända och flytta in hos resten av familjen, han sätter då upp ett tält i ett av 

rummen. Royal bestämmer sig för att reparera sin relation till sina barn och barnbarn och 

försöker sedan driva bort Henry från Etheline, men Henry lyckas istället bevisa att Royal 

ljuger om sin sjukdom vilket leder till att Royal kastas ut från huset. Man även får reda på att 

Richie är kär i Margot, som har ett hemligt förhållande med Eli, som hon senare gör slut med 

eftersom hon är kär i Richie. Raleigh och Richie går till en privatdetektiv för att få reda på 

Margots hemligheter och det uppdagas att hon har haft ett flertal affärer, samt att hon röker. 

Detta får Richie att försöka ta sitt liv, men han misslyckas och hamnar på sjukhuset. Richie 

och Margot kommer överrens om att inte berätta för någon att de är förälskade i varandra. 

Royal och Pagoda får jobb på hotellet som Royal brukade bo på och Royal beslutar att han 

ska försöka ställa saker tillrätta med sin familj igen, så han börjar återigen umgås med sina 

barn och ordnar skilsmässa mellan sig själv och Etheline, så att hon kan gifta sig med Henry. 

Bröllopet blir dock avbrutet då Eli kraschar in i Tenenbaum-huset med en bil och prästen 

bryter benet. Etheline och Henry lyckas gifta sig i alla fall, Margot försöker sluta röka och 

skriver klart en ny pjäs, Richie blir tennislärare, Eli söker hjälp på rehab och Chas blir vittne 

till Royals död av en hjärtattack. 
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Färgschema 

I The Royal Tenenbaums är färgschemat för det mesta ganska matt och den absolut 

dominerande färgen är brun. Även matta och ibland brunaktiga nyanser av rött, blått, gult och 

grönt är vanliga. Väldigt starka nyanser av dessa fyra färger förekommer ibland, som skarpa 

kontraster till den i övrigt ganska trista och brunaktiga världen. Ibland kan någon av dessa 

starka nyanser vara dominerande i en scen, men oftast syns de på kläder eller skyltar och 

detaljer i bakgrunden. Ett typiskt exempel på filmens färgschema syns i en scen där Richie 

och Royal står och pratar på taket på ett hotell. Runt dem syns hotellets fasad samt taken och 

fasaderna på en mängd andra hus. Nästan allt man ser bär olika nyanser av brunt, men det 

finns även en del grönt, i form av träd och ärgade koppartak. Det finns även inslag av starkt 

gult och rött, som detaljer på Royals grå hotelluniform. 

 

Kostymering 

De flesta av karaktärerna i The Royal Tenenbaums bär i stort sett samma kläder hela tiden, 

men med variationer i plaggens färg. Exempelvis bär Eli genom nästan hela filmen en 

ljusbrun jacka, vit cowboyhatt och grå byxor, men växlar mellan tröjor i färgerna gult, brunt, 

grönt och blått. Royal bär oftast en grå kostym eller en brun rock, men byter ofta mellan 

skjortor i färgerna rosa, grönt, gult och lila. När han fått jobb på hotellet bär han ofta en grå 

uniform med inslag av starkt rött och gult. En period bär han dock mest rosa sjukhuskläder 

och på begravningen bär han en rödbrun träfrack. Etheline går oftast klädd i klänningar och 

rockar i rosa, grått, blått eller vitt. Henry bär nästan hela tiden en starkt blå kavaj, men 

skjortor och fluga växlar mest mellan gult, blått, vitt och rött. Raleigh går genom hela filmen 

(förutom på bröllopet) klädd i brun kavaj, lila tröja och gröna byxor. Margot bär oftast en 

ljusbrun rock och blå klänning. Chas och hans söner bär nästan alltid illröda träningskläder. 

På begravningen bär de svarta träningskläder. Genom nästan hela filmen bär Richie en 

blandning av ljusbrun kostym och vit tennismundering. På bröllopet bär alla grå kostymer, 

förutom Etheline och Margot, som bär grå klänningar. Filmens kostymering följer alltså det 

övriga färgschemat, då brunt och grått är dominerande, de flesta färger är ganska matta, men 

det finns även inslag av starka färger, främst rött och blått. 

 

Färgmönster/enskilda färger 

De färger som oftast sticker ut från det matta och brundominerade färgschemat, är som sagt 

de starka nyanserna av rött, blått, gult och grönt. Den färg som är vanligast av dessa är blått, 

som också ofta syns i kombination med någon av de andra starka färgerna. Ett exempel är 
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scenen där Chas och hans söner flyttar in i Tenenbaum-huset. Förutom sina illröda 

träningskläder, bär de då även på starkt blå sovsäckar. Ett annat exempel är mattan i ett av 

rummen i huset, vars mönster består av starkt blått och grönt. Även kombinationen gult-blått 

förekommer ibland, exempelvis i Richies tält. Till att börja med är tältet väldigt starkt gult, då 

det är upplyst från lampor både inuti och utanför. Dessutom är en upplyst jordglob, 

ljusfläckarna från en discolampa samt en del småsaker i tältet blå. 

 

Symbolik 

Om de olika färgerna bär på något symboliskt värde, vore det rimligt att börja med att 

försöka förklara symboliken i filmens dominerande färg; brun. Till att börja med är 

Tenenbaum-huset och dess omgivning mycket präglade av färgen och de flesta karaktärerna 

klär sig ofta i brunt. Man kan koppla detta till att huset och de som växte upp och bor där, bär 

på ett mörkt förflutet. Ett av filmens huvudteman är att de flesta av karaktärerna lever kvar i 

det förflutna och plågas av saker som hänt för länge sedan. Brunt, som en ganska trist färg, 

passar bra ihop med detta tema men kan samtidigt symbolisera en stabilitet och trygghet i 

denna väletablerade tristess. Det bruna Tenenbaum-huset representerar då en stagnerad, trist 

och stabil värld, där Tenenbaum-familjen som lever i det förflutna känner sig hemma. 

 

En annan viktig färg är blå. Detta verkar vara en väldigt tragisk färg, av flera anledningar. 

Exempelvis är filmens kanske mest tragiska scen, Richies självmordsförsök, totalt dominerad 

av blått. I samma scen syns Raleigh ligga och deppa på en blå soffa och efter 

självmordsförsöket sitter Richies chockade anhöriga i blå stolar på sjukhuset. När han lämnar 

sjukhuset, sätter sig Richie på en buss med starkt blå säten och åker hem till sitt gula tält, som 

är fullt av blå detaljer. Margot är konstant deprimerad och klär sig oftast i blått och brunt. När 

Royal låtsas vara döende uppehåller han sig i ett rum med blå väggar och ett delvis blått golv 

och när han faktiskt dör har han en blå skjorta på sig. Då Chas tittar på bilder på sin avlidna 

fru, domineras bilderna av samma färg. Blått skulle alltså kunna vara associerat med 

depression (to feel blue), dramatik eller till och med död. Den som inte passar in i den bilden 

är Henry, som hela tiden går klädd i en starkt blå kavaj3. Henry representerar snarare 

förändring och verkar vara en ganska positiv karaktär, till skillnad från de flesta andra 

karaktärerna. I Henrys fall skulle blått alltså inte vara någon speciellt negativ färg, om man 

inte ser honom ur Royals perspektiv, då Royal ser honom som ett stort hot. 

                                                
3 Detta skulle dock kunna förklaras med att Henry Sherman till stor del är baserad på Kofi Annan (McGrath). 
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Även rött verkar spela en stor roll i filmen. Denna färg står för fara eller dramatik, men en 

mer akut sådan än blått, som snarare står för känslomässigt drama, t.ex. depression och 

sjukdom. Den tydligaste användningen av rött är Chas och hans söners röda träningskläder. 

Chas är extremt överbeskyddande och har inte återhämtat sig från sin frus död i en flygolycka, 

därför håller han alltid utkik efter fara så att han och hans söner (som måste träna 16 gånger i 

veckan) kan ta sig därifrån så fort som möjligt. En farlig och dramatisk situation inträffar vid 

bröllopet i slutet av filmen, då Eli i full fart kraschar in i en vägg på Tenenbaum-huset. Eli har 

då en delvis röd ansiktsmålning, klädseln i hans bil är röd och då kraschen inträffar befinner 

sig kameran i ett rum med nästan helt röda tapeter. Andra akut dramatiska situationer är då 

Pagoda hugger Royal med en röd kniv och då blodrött är den enda tydliga färgen förutom 

blått och svart när Richie skär upp sina armar. När en scen är både känslomässigt och akut 

dramatisk verkar både rött och blått användas, exempelvis ser man en flagga i dessa färger när 

Royal berättar för Etheline att han är döende. Han ändrar sig snabbt och tar tillbaka sitt 

påstående, Etheline slår till honom och stormar iväg, varpå Royal ändrar sig igen och säger att 

han visst är döende. Ett annat tecken på den röda färgens dramatiska symbolik syns i en 

närbild på en spelkartong, med namnet RISK i stora röda bokstäver. 

 

En lite mindre dramatisk färg är grön. Denna färg har snarare att göra med förflyttning, 

övergångar och passager. Ett exempel är de bussar som syns flera gånger i filmen, Green 

Line-bussar som har en stor grön linje målade på sidan. Ett annat exempel är att Royal har en 

grön skjorta på sig när han kastas ut från hotellet han bott på de senaste 22 åren, när han 

senare kastas ut från Tenenbaum-huset bär han samma skjorta. Richies passage från 

tenniskarriären till f.d. tennisproffs illustreras i ett klipp från hans sista match, där nästan allt 

man ser (planen, reklamen runt den, funktionärernas och domarens kläder) är grönt. När 

Margot bestämmer sig för att åka hem till Tenenbaum-huset sitter hon framför ett grönt 

draperi och planschen för hennes första pjäs på sju år (och därmed en symbol för hennes 

återkomst till pjäsförfattandet) är grön. I slutet av filmen då Royal förs till sista vilan sänks 

han ned i en grön grav. 

 

Gult är ytterligare en färg som ibland sticker ut från det övriga färgschemat. Liksom orange 

i Bottle Rocket, är denna färg inte speciellt tydligt kopplad till något symboliskt värde. Ett 

sådant värde skulle dock kunna ha att göra med förändringar eller kriser i relationer mellan 

karaktärerna, såväl romantiska som familjerelationer. Ibland både och. Ett exempel är då 
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Henry friar till Etheline. Han står då vid en bokhylla med en lång rad starkt gula böcker. Ett 

annat exempel är scenen där Richie träffar Margot för första gången på minst ett år, runt dem 

syns då flera gula föremål. När Richie och Raleigh misstänker att Margot har en affär med Eli 

kontaktar de en privatdetektiv, som senare syns spionera på Margot då hon gör slut med Eli. 

Privatdetektiven står då bredvid ett starkt gult parabolliknande föremål. När Richie och 

Margot kommer överens om att de måste hålla sin egen kärleksaffär hemlig, befinner de sig i 

Richies starkt gula tält. På bröllopet, då Eli kör in i husväggen för att Margot har dumpat 

honom (och för att han är hög på meskalin), har han en delvis gul ansiktsmålning. Även 

Royals relationer till sina barn och barnbarn verkar indikeras med gult. När han berättar för 

sina barn att han är dödssjuk är de till stor del omgivna av gult (bl.a. sitter Richie och Margot i 

en gul soffa), när Royal blir stämd av Chas bär han en gul skjorta och när han försöker lära 

känna sina barnbarn genom att ta ut dem på hyss och smärre brottslighet i staden, förekommer 

starkt gula föremål i nästan varje tagning. 



20 

TTTTHE HE HE HE DDDDAR JEE L ING AR JEE L ING AR JEE L ING AR JEE L ING LLLL IM I TEDIMI TEDIMI TEDIMI TED     

Synopsis 

Handlingen utspelar sig i Indien och kretsar kring de tre bröderna Whitman; Peter (Adrien 

Brody) som är förtvivlad över att hans fru (Camilla Rutherford) är gravid, Jack (Jason 

Schwartzman) som nyss gjort slut med sin flickvän (Natalie Portman), samt Francis (Owen 

Wilson) vars ansikte är fullt av bandage efter att han avsiktligt kraschat in i en bergvägg med 

en motorcykel. Ingen av dem har kommit över sin fars död och har inte sett varandra sedan 

hans begravning ett år tidigare. Francis har nu samlat sina bröder för att göra en spirituell resa 

genom Indien så att de kan bli som riktiga syskon igen. Färgmedlet är ett tåg kallat The 

Darjeeling Limited och med sig har de Brendan (Wallace Wolodarsky), som lägger en 

laminerad resplan vid deras kupédörr varje morgon med alla spirituella platser som bröderna 

ska besöka under dagen. Man får även reda på att Francis har ett hemligt mål med resan; att 

leta upp brödernas mor (Anjelica Huston) som blivit nunna och aldrig dök upp på deras fars 

begravning. Resan får dock en dramatisk vändning då bröderna kastas ut från tåget på grund 

av att de tagit med en giftorm ombord, samt att de senare hamnat i ett våldsamt slagsmål med 

varandra. De tvingas då ta sig fram själva på den Indiska landsbygden och bestämmer sig för 

att hitta en flygplats och åka därifrån. På vägen blir de dock vittnen till en olycka där en pojke 

dör och de blir sedan inbjudna till begravningen. Man får då även se en tillbakablick, där 

bröderna är på väg till sin fars begravning, men stannar vid en verkstad för att hämta faderns 

bil. Efter den Indiske pojkens begravning åker bröderna till en flygplats, men ångrar sig när de 

ska gå på planet och bestämmer sig för att leta upp sin mor. De hittar henne på ett kloster och 

berättar för henne om sina problem. Hon försvinner dock redan nästa dag. Bröderna lämnar då 

klostret och tar ett nytt tåg, utan att veta vart de ska åka härnäst. 

 

Färgschema 

The Darjeeling Limited är extremt färgsprakande och det verkar vara minst lika mycket 

starka som neutrala eller matta färger i filmen. De vanligaste starka färgerna är blått, gult och 

grönt, men även rött och orange förekommer ofta. Natur och byggnader går oftast i mattare 

nyanser av brunt, grönt och blått. Oftast är bilden full av väldigt många olika färger, men 

ibland är en eller kanske två färger ovanligt dominerande. Ett ganska typiskt exempel på 

färgschemat är scenen där tåget har stannat i vildmarken, för att det har åkt vilse. Man ser då 

mycket natur i neutrala nyanser av ljusbrunt, mossgrönt och gråblått. En stor del av bilden (i 

vissa tagningar hela bilden) tas upp av tåget, som är målat i starkt blå nyanser och har text 

med stora bokstäver i en starkt gul färg på sidan. När huvudkaraktärerna lämnar tåget en 
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stund, för att utföra en spirituell ritual i vildmarken, syns även ett par starkt röda flaggor i 

bakgrunden. 

 

Kostymering 

De tre bröderna har i stort sett två uppsättningar kläder var, som de växlar mellan genom 

filmens gång. Jack har dels en grå och svart kostym, dels en starkt gul morgonrock och vit 

skjorta med vita byxor. Peter har en grå och vit kostym, samt en ljusblå skjorta och rosa 

shorts. Francis har en svart och brun kostym, när han inte bär den har han en vit skjorta och 

vita byxor. Vid den indiske pojkens begravning bär dock både Jack och Francis helvit klädsel, 

medan Peter är klädd helt i ljusblått. Vid deras fars begravning bär alla tre helt svart klädsel, 

Jack och Francis bär även brun slips. 

 

Färgmönster/enskilda färger 

Man kan säga att filmen har två färgscheman; ett starkt, där bilden domineras av starka 

nyanser (främst av färgerna blått, gult, grönt, rött och orange) och ett naturligt, där bilden 

domineras av neutrala, naturliga nyanser (blått, grönt och brunt). I scener där det starka 

schemat är dominerande kan man dock se olika färgkombinationer vid olika tillfällen. De två 

vanligaste av dessa kombinationer, eller mönster, är blått-brunt-grönt samt blått-rött-gult. Det 

första är vanligt eftersom tåget som bröderna reser med går i de färgerna. Utsidan av tåget är 

nästan helt blå, inredningen är dominerad av blått och brunt, med en hel del gröna textiler. 

Personalens kläder går i grönt och blått. Den andra kombinationen, blått-rött-gult, syns i 

många olika scener genom filmens gång. En sådan scen är tillbakablicken där bröderna är på 

väg till sin fars begravning och bestämmer sig för att hämta sin fars bil från en verkstad. 

Väggarna i verkstaden är målade i blått och gult, medan en hel del rör och vagnar är röda. En 

annan scen som använder sig av samma färgkombination är när de ska ta flyget från Indien. 

De anländer då till flygplatsen i en starkt röd taxi och ett gäng rödklädda flygplatsarbetare bär 

deras bagage till incheckningen, där väggarna är fulla av blå skyltar. Bröderna går därefter till 

kafeterian, som domineras av starka nyanser av blått och gult. När de sedan ska gå på planet 

(men ångrar sig) går de längs med ett annat plan, som är målat med tre ränder i färgerna blått, 

rött och gult. Förutom dessa trefärgade mönster, förekommer ibland en annan kombination; 

ljusblått och rosa. Denna kombination syns tydligast då Peter går klädd i sin ljusblå skjorta 

och sina rosa shorts (vid ett tillfälle har han även en rosa bandana), men även Francis bär på 

dessa färger, i form av två kompresser i sina bandage.  
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Symbolik 

Brunt är stark kopplat till brödernas döde far och deras förflutna familjeliv. De omger sig 

med faderns många bruna resväskor, Peter bär omkring på hans bruna glasögon (som ger 

honom konstant huvudvärk) och Francis tvekar att ge Peter sitt bruna bälte, samtidigt som han 

själv går omkring med ena foten i en brun sko och den andra i en svart (hans ena sko blev 

stulen). De vägrar släppa taget om det som hänt och lever kvar i det förflutna. Detta 

symboliseras av att deras kupé på tåget, deras hem under större delen av filmen, till stor del är 

brun. I slutet släpper de dock taget om sitt (emotionella) bruna bagage då de springer för att 

hinna med sitt tåg, ett nytt tåg. 

 

Gult verkar symbolisera Jacks oförmåga att gå vidare efter att ha gjort slut med sin flickvän. 

Två gånger ringer han för att lyssna på meddelanden i hennes telefonsvarare, den första 

gången sitter han i ett gult rum och har sin gula morgonrock på sig, den andra gången står han 

vid en gul telefonautomat. Vid ett tillfälle får man se Jacks f.d. flickvän på ett hotellrum 

(egentligen en tågkupé som ser ut som ett hotellrum), som är helt gult. När bröderna besöker 

ett tempel och får varsin bandana, är Jacks gul. 

 

Grönt kan stå för Francis och hans dolda motiv med resan: att hitta brödernas mor, som 

blivit nunna. I tillbakablicken vid deras fars begravning får Francis ett telefonsamtal som 

meddelar honom att hans mor inte kommer dit. Francis har tydligen väldigt svårt att hantera 

detta, då han inte berättar det för sina bröder. Därför gör han det till ett delmål på den 

spirituella resan att hitta modern, vilket han inte heller berättar för sina bröder från början. Det 

som knyter Francis till den gröna färgen är dels hans gröna bandana och dels att den enda scen 

där grönt är den dominerande färgen, är när Francis för första gången tar av sig sina bandage 

och visar hur hans ansikte ser ut efter sitt självmordsförsök. Han berättar dock inte att det var 

ett självmordsförsök förrän de kort efter den scenen återfinner sin mor, som då står framför en 

klostervägg med ett stort grönt kors på. Som för att symbolisera att Francis till slut hittat det 

han sökt efter, finns i korset även en bild på vad som kan antas vara den heliga gralen. Att 

grönt är en av färgerna som hör till tågets färgkombination (blått-brunt-grönt), kan då antas 

vara för att Francis ser tåget som det medel som kommer att föra honom till hans mor. 

 

Blå är en väldigt vanlig färg i The Darjeeling Limited. Färgen syns i nästan varje tagning 

och det är ofta starka nyanser man ser. Exempelvis är det en av de tre färgerna som präglar 

tåget som bröderna reser med. Man kan säga att färgen följer dem genom hela deras resa och 
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borde vara symboliskt knuten till resan själv. Det är en spirituell resa, men en alldeles för 

planlagd sådan och det blir inte bättre av att bröderna inte litar på varandra. Efter ungefär 

halva filmens gång blir de dock utslängda från tåget och deras planerade spirituella aktiviteter 

går om intet. Detta blir en vändpunkt i deras resa, då de kastas ut i vildmarken och får uppleva 

en pojkes tragiska död samt den påföljande begravningsceremonin. I denna del av filmen 

dominerar de naturliga färgerna och man ser inte speciellt många starkt blå nyanser4, som en 

kontrast får man här även se tillbakablicken med verkstaden som är full av starka färger. Efter 

denna händelse börjar bröderna lita mer och mer på varandra och de starka nyanserna av blått 

blir färre och färre. I slutet, när de springer för att hinna med det nya tåget, springer de förbi 

byggnader i blekta gula och blå färger. När de sedan släpper taget om sina bruna väskor och 

hinner ikapp tåget syns inget blått längre och det nya tåget går i rött, gult och orange. Det blå 

har försvunnit och bröderna litar på varandra till slut. 

 

Rosa är en färg som inte har en speciellt framträdande roll i färgschemat, men är ändå 

intressant på grund av att den verkar vara symbolisk för Peters ångest. Han hade inte förväntat 

sig att hans fru skulle bli gravid, så han är inte beredd på att bli pappa. Liksom Jack och 

Francis har även Peter en bandana och dessutom ett par shorts i den färg som har att göra med 

hans personliga problem. I samma sekvens som man ser Jacks f.d. flickvän, ser man även 

Peters gravida fru och bredvid sig har hon en rosa lampa. 

 

Rött och orange verkar inte bära på några egna speciella symboliska värden. Däremot är de 

en del av det starka färgschemat, som i sig verkar ha ett viktigt symboliskt värde. När bilden 

är full av starka färger, verkar karaktärerna vara som mest olyckliga och problemtyngda. De 

finner inte den sinnesro de behöver när de besöker färgsprakande tempel, utan finner snarare 

den ro de behöver ute i vildmarken, där det naturliga färgschemat tar över.  

                                                
4 Ett undantag är huset där den döde pojkens far bor, där väggarna är målade i blått. Väggarna ska dock ha 
målats blå utan att Anderson visste om det, när han hade valt ut inspelningsplatsen hade huset samma rödbruna 
färg som resten av området (Imdb). 
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SSSSAMMANFATTNING AV ANAAMMANFATTNING AV ANAAMMANFATTNING AV ANAAMMANFATTNING AV ANALYSERNALYSERNALYSERNALYSERNA     

Bottle Rocket 

Färgschemat är dominerat av neutrala och naturliga färger, oftast vitt, brunt, grönt och 

gråblått. Det förekommer även väldigt starka nyanser av vissa färger; gult, blått, orange, rött 

och grönt, som ofta syns på mindre föremål. De vanligaste av dessa är gult, blått och orange. 

De starka färgerna bär på symboliska värden och karaktärerna i filmen klär sig i färger som 

har att göra med deras önskningar och känslor. Gult, som är Dignans färg, är en symbol för 

brottslighet och spänning. Rött är symbolen för Anthonys och Inez förhållande. Blått står för 

glädje och är främst förknippad med Anthony. Grönt är Mr. Henrys färg och står för hans 

inverkan på de övriga karaktärerna, främst Dignan och Anthony. Brunt, som Bob är klädd i 

under en stor del av filmen, har att göra med trygghet och stabilitet. Orange kan ha att göra 

med risktagande. 

 

The Royal Tenenbaums 

Brun är den dominerande färgen i den här filmen. Förutom brunt består färgschemat mest av 

matta nyanser av rött, blått, gult och grönt. Ibland syns dessa fyra färger i starka nyanser, 

främst på mindre föremål, men då och då även som den dominerande färgen i en scen. Den 

vanligaste av de starka färgerna är blå, som ofta syns i kombination med någon annan stark 

färg. Karaktärerna bär kläder i färger som stämmer väl överens med det övriga färgschemat, 

dessutom bär de ofta färger som symboliserar något som de känner eller har problem med. 

Brunt symboliserar familjen Tenenbaums trista förflutna och karaktärernas oförmåga att 

lämna det bakom sig. Blå är en tragisk färg, relaterad till depression och självmordsförsök. 

Filmens mest tragiska scen är nästan totalt blå. Rött har att göra med fara och dramatik, 

dessutom är färgen starkt kopplad till den traumatiserade Chas och hans två söner Ari och 

Uzi, då de nästan alltid bär helt röd klädsel. Grönt verkar ha att göra med förflyttning och 

passager, att ta sig från en plats till en annan. Detta gäller både bussresor och att gå från en 

livssituation till en annan. Gult kan ha att göra med relationer mellan olika karaktärer, ofta 

med Margot i centrum. 

 

The Darjeeling Limited 

Färgschemat är ofta dominerat av diverse starka färger, mestadels gult, blått och grönt men 

även rött och orange, annars är neutrala och naturliga nyanser av grönt, brunt och blått 

vanligt. Två färgkombinationer är också väldigt vanliga; blått, brunt och grönt, som är tågets 

färger samt blått, rött och gult. Karaktärerna går mestadels klädda i grått, men iklär sig ibland 
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färger som har att göra med deras individuella bekymmer. Vid ett tillfälle får de tre bröderna 

varsin bandana i dessa färger. Jacks färg är gul och symboliserar hans besatthet av sin f.d. 

flickvän. Peters färg är rosa, en symbol för hans ångest över att bli pappa. Francis färg är 

grönt, som symboliserar hans önskan (och dolda agenda) om att återförenas med sin mor. En 

annan viktig färg är brun, som står för brödernas döde far och deras oförmåga att hantera hans 

död och gå vidare i livet. Den mest förekommande av de starka färgerna är blå, som verkar stå 

för brödernas brist på tillit till varandra, vilket är ett stort problem under deras resa. Filmen 

kan sägas innehålla två färgscheman, ett starkt och ett naturligt. När de starka färgerna 

dominerar, verkar karaktärerna vara emotionellt splittrade och problemtyngda. Det är först när 

de befinner sig i det naturliga färgschemat som de kan hantera sina problem och börja lita på 

varandra. 

 

FFFFÄRGERNAS FUNKTIONÄRGERNAS FUNKTIONÄRGERNAS FUNKTIONÄRGERNAS FUNKTION     

Så vad kan man dra för slutsatser om Wes Andersons användning av färg? Till att börja med 

verkar starka färger ofta indikera starka känslor eller händelser som bryter mot den i övrigt 

ganska trista och gråaktiga värld som karaktärerna befinner sig i. Denna värld brukar 

porträtteras i ett ganska matt färgschema, med naturliga nyanser av brunt, grönt och blått. De 

starka färger som bryter mot detta färgschema är oftast blått och gult, men även grönt, rött och 

orange. I The Darjeeling Limited förekommer dock starka färger i en mycket större grad än i 

Bottle Rocket och The Royal Tenenbaums. Ofta klär sig karaktärer även i färger som 

symboliserar något de eftersträvar eller hur de mår. Dignan söker spänning och brott, vilket 

symboliseras av hans gula kläder, Chas klär sig i rött för att han alltid är nervös att något 

hemskt ska hända och Francis har en grön bandana då han letar efter sin mor.  

 

Färgernas symbolik skiljer sig dock ofta åt mellan filmerna. Röd är ett bra exempel, då 

färgen i Bottle Rocket symboliserar Anthonys och Inez förhållande, medan den i The Royal 

Tenenbaums får en direkt negativ laddning, förknippad med fara och dramatik. I The 

Darjeeling Limited verkar den röda färgen inte symbolisera något speciellt, förutom att bidra 

till symboliken som är kopplad till det starka färgschemat. Två andra färger som inte alltid 

verkar symbolisera någonting är orange och rosa. Orange symboliserar risk i Bottle Rocket, 

men verkar sakna betydelse i de två andra filmerna, förutom att liksom röd bidra till det starka 

färgschemats symbolik i The Darjeeling Limited. Rosa symboliserar Peters rädsla för att bli 

förälder i The Darjeeling Limited, men verkar sakna betydelse i Bottle Rocket och The Royal 

Tenenbaums. Gul är dock en färg som verkar ha samma betydelse i mer än en film. I Bottle 
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Rocket står färgen för spänning och brott, men i de två senare filmerna har den att göra med 

relationer, ofta misslyckade sådana. I The Royal Tenenbaums handlar det mest om 

triangeldramat mellan Margot, Eli och Richie, men även om Royals relationer till sina barn 

och barnbarn. I The Darjeeling Limited är det Jacks problem med att hantera uppbrottet med 

sin flickvän som indikeras av den gula färgen. Blå är en färg som först har en positiv 

laddning, men sedan blir väldigt negativ. I Bottle Rocket står färgen för glädje, men i The 

Royal Tenenbaums är den kopplad till depression och i The Darjeeling Limited symboliserar 

den brödernas oförmåga att lita på varandra. Grön är dock en färg som verkar ha olika 

betydelser, men som egentligen kan vara variationer på samma symbolik. I Bottle Rocket är 

det Mr. Henry som är kopplad till färgen, i The Royal Tenenbaums står den för förflyttning 

och passager, medan den i The Darjeeling Limited symboliserar Francis sökande efter 

brödernas mor. Den gemensamma nämnaren är förflyttning och passage, denna symbolik 

även går att koppla till Mr. Henry och bröderna Whitmans mor. Dignans mål med bilresan är 

att leta upp Mr. Henry, liksom Francis mål med tågresan är att leta upp modern. Dessutom 

kopplas den gröna färgen till Anthony då han övertalas av Mr. Henry att gå med i hans gäng; 

en passage från hederlig arbetare till gängmedlem. Brun är antagligen den färg som skiljer sig 

minst åt mellan filmerna, då den alltid verkar symbolisera trygghet och det förflutna, som ofta 

är ganska mörkt och något som karaktärerna ofta har svårt att lämna bakom sig. Hem och 

arbetsplatser präglas ofta av färgen och den stagnerade, trista, men samtidigt stabila världen i 

The Royal Tenenbaums är totalt dominerad av bruna nyanser. 

 

Samtidigt som filmerna blivit mer och mer färgstarka, från Bottle Rocket som är dominerad 

av ett naturligt färgschema, till The Royal Tenenbaums som är full av olika färger även om de 

för det mesta är ganska matta och brunaktiga, samt The Darjeeling Limited som är Andersons 

hittills mest färgsprakande film, har färgernas symbolik alltså blivit dystrare och dystrare. I 

Bottle Rocket är färgerna kopplade till teman som brottslighetens spänning, glädje och 

kärleken mellan Anthony och Inez. I The Royal Tenenbaums symboliserar färgerna saker som 

depression, fara och dramatik, men även relationer, både ohållbara och skapandet av nya. I 

The Darjeeling Limited präglas färgernas symbolik dock av brödernas oförmåga att lita på 

varandra och hantera bortgången av sin far, samt Jacks, Peters och Francis individuella 

problem. Man kan dock säga att ju mer färgstark en film är, desto starkare blir effekten av den 

sarkastiska och svarta komik som präglar dessa filmer.  
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EEEEN EXEMPLARISK F I LMN EXEMPLARISK F I LMN EXEMPLARISK F I LMN EXEMPLARISK F I LM     

Det finns alltså vissa återkommande tendenser i Andersons filmer, vad gäller användningen 

av färg. Starka färger bryter ofta mot ett i övrigt dominerande neutralt och matt färgschema. 

Dessa starka färger syns ofta i form av skyltar och andra mindre föremål i bilden. Dessa starka 

färger bär på symboliska värden som oftast har att göra med karaktärernas känslor, problem 

och ambitioner. Detta återspeglas ofta i karaktärernas klädsel. Ibland förekommer scener som 

bryter mot det övriga färgschemat genom att en stark färg är dominerande, för att visa på 

scenens viktiga relation till färgens symboliska värde. Färgernas symboliska värden är ofta 

kopplade till tragik, då filmernas teman ofta är tragiska. Brunt symboliserar trygghet, stabilitet 

och ofta det förflutna, inte sällan med en negativ laddning. Starka nyanser av blått och gult 

används ofta i en större utsträckning än andra starka färger. Orange och rosa bär sällan på 

tydliga symboliska värden, det finns dock undantag. 

 

Den film som stämmer bäst in på dessa tendenser är The Royal Tenenbaums. Färgschemat i 

The Royal Tenenbaums är dominerat av matta och neutrala färger, mestadels bruna nyanser, 

men starka färger bryter ibland mot detta mönster. Det samma gäller för Bottle Rocket, även 

om brunt inte är lika dominerande. The Darjeeling Limited har dock i stort sett lika mycket 

neutrala som starka nyanser i sitt färgschema. Starka färger syns ofta på mindre föremål och 

skyltar i alla tre filmerna, men även här kan The Darjeeling Limited sägas vara ett undantag, 

då de starka färgerna syns överallt när det starka färgschemat är dominerande. I alla tre filmer 

bär starka färger på symboliska värden som är kopplade till karaktärernas känslor, problem 

och ambitioner, men detta återspeglas i större utsträckning i Bottle Rocket och The Royal 

Tenenbaums än i The Darjeeling Limited, även det förekommer ofta där också. Även när det 

gäller scener där en stark färg är dominerande, verkar The Darjeeling Limited vara lite av ett 

undantag. Det förekommer sådana scener i den filmen också, men inte lika tydligt som i 

Bottle Rocket och The Royal Tenenbaums. Det bästa exemplet på en sådan scen är antagligen 

Richies självmordsförsök, i den sistnämnda filmen. Att färgernas symboliska värden är 

kopplade till tragiska teman, stämmer inte in helt på Bottle Rocket, som snarare är mer positiv 

och optimistisk än de två andra filmerna. Exempelvis är brun en färg som har en ganska 

positiv laddning i Bottle Rocket, till skillnad från The Royal Tenenbaums och The Darjeeling 

Limited, även om den står för i stort sett samma symbolik; trygghet, stabilitet och det 

förflutna. Den bruna färgens relation till denna symbolik är allra tydligast i The Royal 

Tenenbaums. Starka nyanser av blått och gult används ofta i en större utsträckning än andra 

starka färger i alla tre filmerna, men det verkar inte vara lika vanligt i The Royal Tenenbaums 
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som i de två andra filmerna. Däremot är det den enda filmen där varken orange eller rosa har 

något tydligt symboliskt värde, så på den punkten är både Bottle Rocket och The Darjeeling 

Limited undantag, då orange verkar ha ett symboliskt värde i den ena filmen och rosa i den 

andra. 

 

FFFFÄRGTEORIN DAGASÄRGTEORIN DAGASÄRGTEORIN DAGASÄRGTEORIN DAGAS     

På vilket sätt använder sig då Wes Anderson av färg och i vilken film syns detta bäst? Ett 

kortfattat svar på frågan kan vara att han använder sig av färg som ett verktyg för att förmedla 

karaktärernas känslor och ambitioner samt deras relation till filmernas teman, genom att 

koppla symboliska värden till vissa färger och göra dessa färger utmärkande i vissa scener och 

i karaktärernas klädsel, vilket syns bäst i The Royal Tenenbaums.  

 

Det är dock bara ett svar på frågan, baserat på mina egna subjektiva analyser och tolkningar. 

Färg är som sagt ett väldigt abstrakt element och kan ses på många olika sätt, både rent 

perceptuellt och betydelsemässigt. Hur som helst hoppas jag att den här uppsatsen har gett ett 

nytt (och förhoppningsvis intressant) exempel på hur färg i film kan analyseras och hur en 

sådan analys kan vara av intresse om man vill förstå en regissör och dennes filmer på ett 

djupare plan, samt visat på färgernas centrala roll i mise-en-scène. Andersons filmer bevisar 

att färg kan användas som ett viktigt element för att på ett direkt visuellt plan förmedla t.ex. 

karaktärers känslor samt understryka viktiga händelser och teman i en film, något som alltför 

sällan behandlats i filmteoretiska texter. Böcker som Color: the Film Reader är dock ett bra 

exempel på att det börjar bli ändring i den saken.
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