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Abstract 

The intention with this essay is to investigate how the narration of the South Korean film 

Sympathy for Mr. Vengeance (Park Chan-wook, 2002) relates to the Hollywood pictures of 

today. An important change which David Bordwell pays attention to is an intensifying of 

former stylistic paradigms in what he denominates as intensified continuity. That said, 

Bordwell and Kristin Thompson are in agreement on that the new films still are 

predominantly classical. The neoformalistic standpoint which Thompson and Bordwell use 

appears however to contain some problematic implications. Their way of categorizing films as 

classical, critics maintain, could only result in empty shells of formal parameters. The essay is 

built upon investigating three areas: plot, narration and style. The result of this study indicates 

that Sympathy for Mr. Vengeance remains within the classical characteristics, as well as 

differentiates on certain matters. However, appropriate conclusion needs taking into account 

also some of the difficulties and critiques targeting the neoformalistic take on style.    
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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den sydkoreanska filmen Hämnarens resa (Park 

Chan-wook, 2002) förhåller sig berättarmässigt till dagens Hollywoodfilmer. En viktig 

förändring som David Bordwell uppmärksammar är en intensifiering av tidigare stilparadigm 

i vad han benämner som intensifierad kontinuitet. Men både Bordwell och Kristin Thompson 

är överens om att den nya filmen i mångt och mycket är en ganska klassisk historia. Den 

neoformalistiska utgångspunkten som framförallt Thompson, men även Bordwell, baserar 

sina teorier på visar sig dock innefatta en del problem. Kritiker hävdar att deras sätt att 

kategorisera filmer som klassiska endast resulterar i ett tomt skal av formparametrar. 

Undersökningen i uppsatsen struktureras utefter de tre områdena plot, narration och stil. 

Resultatet av analysen tyder på att Hämnarens resa både håller sig inom de av Bordwell 

beskrivna ramarna för vad som utgör de klassiska kännetecknen, men också skiljer sig på en 

del punkter. För att dra några slutsatser måste dock hänsyn tas till även de svårigheter och den 

kritik som riktats mot neoformalismens syn på stil.  
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1. Inledning 

 

Once we move to the realm of interpretation, there are few – some would 

say no – constraints on what counts as plausible reading. (Bordwell 2006:8). 

 

Eltortyr och harakiri på öppen gata. Att den sydkoreanske filmen Hämnarens resa/Boksuneun 

naui geot/Sympathy for Mr. Vengeance (Park Chan-wook 2002) av somliga kallas 

ultravåldsfilm är inte oväntat. Men är det även en typisk Hollywoodfilm vi ser?  

 

I Storytelling in the New Hollywood (2001) beskriver Kristin Thompson dagens 

Hollywoodfilm som egentligen ganska klassisk. 1960-talets finansiella kris med 

studiosystemets fall, det Nya Hollywood som uppstod ur dess ruiner, den nya generationen 

auteurer med filmer som Easy Rider (Dennis Hopper 1969), High Concept och Blockbuster-

filmerna, nya distributionssätt och framförallt ny teknik (Steadicam och digitaliseringen) och 

90-talets independentvåg. I stort berättas filmer fortfarande såsom de berättats under 

studioåren. Även David Bordwell i Way Hollywood Tells It (2006) gör poängen att den 

klassiska filmen i många avseenden gör sig påmind än idag. Fortfarande utmärker sig den 

klassiska filmen med psykologiskt definierade karaktärer vilka strävar efter sina mål i en 

kausal kedja. De skillnader som ändå finns i dagens filmer är framför allt tendensen till en 

mer expressiv stil, i form av en intensifiering av redan etablerade tekniker eller vad Bordwell 

kallar ”intensifierad kontinuitet”. Stilen har fått en mer framträdande roll i dagens filmer: ”(…) 

even ordinary scenes are heightened to compel attention and to sharpen emotional resonance” 

(Bordwell 2006:180). Men det är faktiskt mer än så, den där lyxigt följsamma 

kameraåkningen eller adrenalinfyllda klippningen är stilistiska tilltag som också kan väcka 

uppmärksamhet i sig självt. Den neoformalistiska grund som både Bordwell och Thompson 

utgår ifrån sätter estetiken i centrum och tillåter studerandet av filmens formella aspekter 

också oberoende av innehållet. Betoningen är således hur något visas snarare än vad som 

visas. Neoformalismen utgör ett försök att komma ifrån generella och ofta simplistiska 

läsningar av filmen som enligt Thompson är så vanliga i de filmteoretiska 

analyserna: ”Marxism and psychoanalysis work from the top down, arriving at the artwork 

with a huge body of major assumptions already made and proponents of such theories must in 

effect find an ontology and aesthetic of art to fit.” (Thompson 1988:9). Som Thompson 

uttrycker det, är neoformalism en långt mer “modest approach” som endast strävar efter att 

förklara filmens estetiska aspekt och dess relation till världen (Thompson 1988:9). Men 
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kritiker hävdar att den modell Bordwell och Thompson förlitar sig på knappast är särskilt 

mycket bättre. Det räcker inte med att rada upp tomma formparametrar för att ringa in vad 

som karaktäriserar den klassiska filmen - form står alltid i relation till ett innehåll och betyder 

något i ett specifikt sammanhang. Så frågan är om Bordwell och Thompson i försöket att 

distansera sig från de teoretiska överbyggnaderna satt alltför begränsande ramar för vad vi kan 

säga om filmerna. Klart är i alla fall att Hämnarens resa varken kan kallas för en klassisk 

Hollywoodfilm eller nyskapande konstverk utan att beakta dessa problem.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

I uppsatsen görs försöket att få reda på var Hämnarens resa står i förhållande till dagens 

Hollywoodfilm. Med tanke på den senaste vågen av asiatiska filmer som influerat och 

influerats av Hollywood, vore det intressant att få en närmare inblick i vad en film producerad 

i Sydkorea på 2000-talet har för likheter och skillnader till de filmer som vanligen dominerar 

repertoaren i våra biografer. Eftersom Bordwell argumenterar för att den film vi ser idag 

faktiskt kan i många avseenden benämnas som klassiska, blir därför frågeställningen som 

följande: 

- Är Hämnarens resa en klassisk film? 

  

1.2 Metod, avgränsning och disposition 

Då uppsatsen ämnar undersöka hur Hämnarens resa förhåller sig till den klassiska film som 

Bordwell och Thompson beskriver, följer det att också att analysen täcker ungefär samma 

områden. Bordwell pekar i The Way Hollywood Tells it på förändringar som dagens 

Hollywoodfilmer genomgått när det handlar om plotstruktur, narration och stil. Analyskapitlet 

har därför delats in i en plot-del, ett avsnitt med narration samt ett avslutande stilkapitel. Även 

om Bordwell också tar upp förändringar i linstyp (ex vidvinkel) och längd på tagningarna, så 

ligger stilanalysens fokus på områdena framing (inramning) (cinematografi) och klippning (de 

narrativa klipprelationerna om tid och rum, mer än grafiska och rytmiska aspekterna). Detta 

gör att även områden inom mise-en-scene (ex ljussättning) och ljud inte behandlas i någon 

större utsträckning. Vid några tillfällen tas tillfället i akt och refereras till vad regissör Park 

själv säger på dvd-utgåvans kommentatorspår. I narrationskapitlet appliceras de olika 

narrationsstrategier Bordwell talar om, medan kapitlet om plotstrukturen koncentreras till 

akternas utseende och hur filmen kan sägas vara sammanhängande eller enhetlig. Analysen 

hade förstås kunnat rymma mer om karaktärerna, filmens tema om hämnd eller 

samhällskritiska dimensioner, men begränsningen har också att göra med den ganska snäva 
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fokusering Bordwell har av det som utgör det klassiska i dagens filmer. Som sagt utgår både 

Bordwell och Thompson från den neoformalistiska inriktningen där filmens form står i 

centrum. Som vi skall se finns det dock vissa problem som är svåra att komma ifrån med 

denna modell, problem som väckt en hel del kritik och som tas upp främst i diskussionen av 

filmens stil. Både som ett sätt att sammanfatta vad som just analyserats, men också för att 

plocka upp dessa svårigheter som kretsar kring användandet och definierandet av begreppen, 

så avslutas varje analyskapitel med en diskussion. I dessa diskussioner kommer jag även att 

hänvisa till andra teorier (som Edward Branigans narrationsteori), men också mer ingående 

till neoformalismen och dess förhållande till estetik. Dessutom finns det vid några tillfällen 

kortare sammanfattande kommentarer efter några av de mer omfattande analyserna i stil- och 

narrationsavsnitten för att underlätta läsandet. Uppsatsens teorigenomgång fokuseras till 

Bordwell narrationsteori och i mindre utsträckning Thompsons synpunkter om framför allt 

plotens struktur. Efter analysen, där förhoppningsvis en del svar på hur Hämnarens resa står 

sig mot en ”typisk Hollywoodfilm” presenterats, så avslutas uppsatsen med en kort 

sammanfattning.  

 

Förutom ovan nämnda avgränsningar måste kanske något också sägas om valet av 

material. Varför en sydkoreansk film istället för en amerikansk film om jämförelsen står till 

dagens Hollywoodfilmer? Med tanke på hur dominant det klassiska berättandet ter sig från 

Bordwells beskrivningar, vore det intressant att se hur en icke-västerländskt producerad film 

förhåller sig till detta system. Samtidigt tycks Hämnarens resa också bära en del säregenheter 

utifrån den klassiska stilen, något som vore intressant att behandla inom den neoformalistiska 

inriktningen – vad är egentligen stilens roll i denna film?                           
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2. Teori 

 

2.1 Filmnarration 

Bordwells narrationsteori bygger på den konstruktivistiska utgångspunkten att åskådarens 

uppfattning och tankeprocess är en aktiv och målinriktad process. Åskådaren närmar sig 

filmen med målet att konstruera en förståelig story. Grundläggande för detta synsätt är att 

åskådarens perception utgår ifrån omedvetet dragna slutledningar som åskådaren drar med 

hjälp av cues, eller signaler, från filmen. Utifrån dessa signaler skapar sig åskådaren olika 

hypoteser, vilka antingen kan bekräftas eller avfärdas. För att bilda hypoteser använder sig 

åskådaren också av olika typer av mentala scheman (schemata), vilka förklaras 

som ”organized clusters of knowledge” (Bordwell 1985:31). Med Bordwells modell måste 

samtliga textelement i filmen gå att rättfärdiga, att motivera. Motivation utgör enligt Bordwell 

grund för åskådaren att dra slutsatser, och är därmed viktig för att kunna konstruera storyn. 

Man skiljer här på fyra typer av motivation. Kompositionell motivation innebär att materialet 

är relevant för storyn. Vid realistisk motivation ser man till likheter till den ickefilmiska 

verkligheten. Ett grepp kan också motiveras transtextuellt, exempelvis utifrån en genre. 

Vanligtvis samverkar dessa tre motivationer, där kompositionell och transtextuell motivation 

är vanligast, medan realistisk motivation ofta bistår och förstärker material som redan 

motiverats på andra grunder. Den fjärde motivationen kallas artistisk motivation, där greppet 

är närvarande ”för sin egen skull”. Egentligen är allt på ett grundläggande plan artistiskt 

motiverat, men det är först då ingen av de övriga tre motivationerna passar in, som den 

aktualiseras (Bordwell 1985:36). 

 

Bordwell skiljer på den story som representeras och representationen av densamma. 

Storyn som åskådaren konstruerar i huvudet, den s k fabulan, utgör den kronologiskt ordnade 

kausala händelsekedja som uppstår inom en given tidslängd och rum. Fabulan är aldrig 

materiellt närvarande utan existerar endast i åskådarens upplevelse. Sujeten, (eller ploten), är 

själva presentationen av fabulan arrangerat ”as a blow-by-blow recounting of the film could 

render it” (Bordwell 1985:50). Medan sujeten står oberoende av i vilket medium det 

förekommer, så avser filmens stil dess mediespecificitet. Något som Bordwell nöjer sig med 

att definiera som ”filmens systematiska användande av cinematiska grepp”. Medan sujeten 

avser filmens dramaturgiska process, är stilen den tekniska sidan (Bordwell 1985:50). 
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I Bordwells system finns en maktrelation mellan sujeten och stilen som bygger på 

den formalistiska tanken av en ”dominant”. I den klassiska filmen är stilen i underordnad 

position gentemot sujeten. Stilen uppfyller här sin uppgift till sujeten att signalera hypoteser 

och bistå med information, även om möjlighet till variation finns då denna information kan 

förmedlas på flera olika sätt.  Eller som Bordwell uttrycker det ”(…) patterns in the syuzhet´s 

presentation of story information will be matched by stylistic patterns” (Bordwell 1985:52). 

Men det finns också filmer där stilen inte kan motiveras annat än utifrån artistisk/estetisk 

grund. Stilen har blivit dominant och själ vår uppmärksamhet alldeles oberoende av 

relationerna mellan sujeten och fabulan.  

 

V. F. Perkins är kritisk mot Bordwells modell med signaler (cues) som grund för 

åskådarens förståelse av filmen: ”(…) I am sure that the screened data can not usefully be 

represented as pre-packaged with determination of which items are to serve as cues. A cue is 

not a cue unless it is picked up, but if we retreat to speak only of potential cues we are then 

talking of everything that the film contains” (Perkins 1990:5). Det går enligt Perkins inte att 

med förbestämda signaler ringa in filmens betydelser då allt i en film har potentialen att skapa 

mening hos åskådaren. Att tala om signaler gör också att man missar den relativa (med 

Perkins formulering ”shading and grading”) betydelsen av element i filmen. Bordwell, menar 

Perkins, ger dessa signaler statusen av ”objektiva”/intersubjektiva ”mätpunkter”, vilka finns 

där oavsett om betraktaren snappat upp dem eller inte, och som har en bestämd vikt/storlek 

(”same size and weight”) oavsett i vilket sammanhang (”immune from interaction”) de 

förekommer i (Perkins 1990:5). I narrationsavsnittet kommer jag att också referera till 

Branigans system som lättare kan hantera Perkins mycket legitima invändning. Branigan talar 

visserligen om att texten signalerar, men dessa signaler måste bearbetas av åskådaren för att 

bli meningsfulla. Genom att göra en uppdelning i olika nivåer av kontexter som kan vara mer 

eller mindre giltiga för att beskriva det vi ser på duken, undviker man svårigheterna som 

Bordwells entydiga och likvärdiga signaler dras med.  

 

2.2 Plotstruktur, klarhet och kausalitet 

När det gäller den klassiska filmens sujet (eller plot) pekar Thompson på att man sedan 70-

talet har talat om en treaktstruktur med tidsproportionerna 1/4-1/2-1/4. Den första akten, 

kallad ”setup” eller presentation, introducerar ett problem som i akt två, den s k 

konfrontationen (”Confrontation”), vänds till en till synes olöslig konflikt mellan 

protagonisten och antagonisten. Den tredje och sista akten handlar om lösningen av konflikten 
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och kallas följaktligen för ”Resolution” (eller upplösning). Övergången mellan varje aktbyte 

sker med en vändpunkt (turning point) - en ”avgörande händelse eller förändring” (Thompson 

2001:22f). Enligt Bordwell talar man också om att den första akten ibland slutar med att 

protagonisten begår en irreversibel handling vilket ger upphov till en ”point of no return”. 

Den andra akten slutar i en ”darkest moment” (eller mörkaste stund), ett avgörande val 

protagonisten står inför eller statiskt ögonblick där han/hon kommer underfund med ett sätt att 

besegra antagonisten. I den sista akten avlöser de dramatiska händelserna varandra i 

ett ”kontinuerligt klimax”, ofta under tidspress av en deadline (Bordwell 2006:29). 

 

Thompson motsätter sig dock att klassiska filmer per automatik kan delas in i tre 

akter, även om de flesta manualer hävdar så. Thompson finner ett problem med 

treaktsstrukturen, nämligen det som i en 120minutersfilm klockar in på en timme – mittpartiet: 

“No one has figured out specifically what goes on in the long stretch, beyond vague claims 

about protagonists struggling toward goals and encountering strings of obstacles.” (Thompson 

2001:25f). Hon finner i den klassiska filmens plot istället en 4-aktsstruktur – i form av setup 

(presentation), komplikation, utveckling, och klimax. I presentationen etableras en initial 

situation, och det är vanligtvis här som protagonistens mål formuleras/introduceras. Den andra 

akten delar Thompson in i två akter med en central vändpunkt (som enligt henne är minst lika 

viktiga som filmens andra vändpunkter). Med komplikationsakten förs handlingen in på ett 

nytt spår, ibland med en helt ny situation för protagonisten. Här kan målsättning preciseras 

och fokuseras, eller också omformuleras helt genom exempelvis en mot-presentation 

(countersetup) där förutsättningarna kastats om. Utvecklingsakten skiljer sig ofta markant från 

den föregående komplikationsakten, och Thompson klargör att hon alltså här placerat det som 

annars utgjort mellanakten i treaktstrukturen. Det är här protagonisten aktivt strävar efter sina 

mål – ”often involving many incidents that create action, suspense, and delay” (Thompson 

2001:28). I detta moment händer det alltså en hel del, men vanligtvis kommer protagonisten 

inte så mycket närmare sitt mål.  När utvecklingsakten övergår till klimax-delen, har 

förutsättningarna/villkoren för alla mål och händelselinjer introducerats. Det sker nu en rak 

progression mot den slutliga upplösningen där det avgörs om protagonisten når sina mål, inte 

sällan i form av en actionfylld final (Thompson 2001:28f). 

 

Bordwell ser en viktig förändring i den nya Hollywoodfilmen i att protagonisten fått 

en bristfällig egenskap (”flaw”) som denne måste övervinna under berättelsens gång i 

en ”character arc” eller karaktärsbåge. Karaktären kan ha ett ”spöke” (”ghost”), där det något 
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i ur förgångna hindrar denne från att agera fullt ut. ”Spöket” skapar inre konflikter som ofta 

kontrasterar kampen mot antagonisten. Man kan också skilja mellan det yttre målet - vad 

karaktären vill - och vad karaktären behöver, vilket motiveras av bristerna och eventuella 

spöken. För att uppnå det slutgiltiga målet måste han/hon lösa sin inre konflikt. Försoningen 

eller kompromissandet mellan det yttre målet och det inre behovet når vanligtvis sin 

höjdpunkt under karaktärens ”darkest moment” (mörkaste stund). Här, i slutet av andra akten, 

uppnår karaktären självinsikt inför sista akten (Bordwell 2006:29f).  

 

Hollywoodfilmen utmärks av en klarhet som både riktar sig till att hålla ihop scenen, 

men också övergångarna mellan scenerna där det finns ökad risk att det uppstår svagheter i 

den strikta orsak-verkan relationen. För att behålla klarheten mellan scenerna används ofta 

etableringsbild, och att man lämnar en orsak öppen – en krok, och över till nästföljande scen 

som omedelbart tar upp den. Detta till skillnad från den dröjande effekten (”dangling cause”) 

där följden av handlingen inte avslöjas förrän långt senare. Krokar kan också förmedlas 

genom dialog, varför den då kallas dialogkrok. Att karaktärerna sätter upp möten är ett annat 

sätt att klargöra rumsliga och tidsmässiga förändringar (och en dialogkrok är förstås ett 

utmärkt sätt att planera ett möte) (Thompson 2001:19f). En vanlig typ av möten 

är ”foreshadowing” eller plantering (Bordwell 2006:43). I den klassiska filmen är regeln att 

större händelser skall planteras, men på ett sätt som inte är för uppenbart (Bordwell 2006:28). 

Uppsättandet av möten kan också skapa deadlines vilket bidrar till berättelsens framåtdriv. 

Klassisk film använder också visuella och/eller ljudmässiga motiv (d v s upprepad förekomst 

av framträdande element i filmen) för att skapa enhetlighet och dessa motiv tjänar ofta flera 

funktioner samtidigt (Thompson 2001:19f). En del av dessa funktioner består i att betona 

förändringar i karaktärsdrag eller spela på filmens centrala teman (Bordwell 2006:44). 

 

2.3 Narration: Omfång, djup, kommunikativitet och självmedvetenhet 

Narration avser hur sujeten tillsammans med stilen ger åskådaren signaler om hur fabulan 

skall konstrueras (Bordwell 1985:53). Enligt Bordwell följer sujeten (eller ploten) tre 

strategier för att förmedla fabulakonstruktionen (eller storyn). Strategierna formar både 

sujeten såväl som stilen och är således narrationella. Narrationen kan ha mer eller mindre 

vetskap (knowledgeable) om fabulan, något han delar upp i omfång (range) och djup (depth). 

När det gäller narrationens omfång kan den vara mer eller mindre restriktiv, såsom att 

exempelvis begränsa sig till vad bara en person har kunskap om eller också kan narrationen 

veta mer än vad någon av karaktärerna och således vara allvetande. Hur djup narrationen är 
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handlar om graden av subjektivitet och objektivitet. Ofta skiftar narrationens omfång och djup 

under hela filmen. Narrationen kan vara mer eller mindre självmedveten och syftar till 

narrationens retoriska sida, hur öppet den adresserar åskådaren. Bordwell förtydligar att det 

alltid rör sig om en gradskillnad i självmedvetenhet, eftersom all narration är mer eller mindre 

självmedveten. Bordwell nämner här den klassiska Hollywoodfilmens iscensättning där 

karaktärerna grupperas för att vara klart synliga för åskådaren som exempel på en typiskt 

återhållsam självmedvetenhet. Talar karaktärerna direkt in i kameran tydliggörs däremot 

narrationens medvetna relation till åskådaren, precis som då kameran avvaktande låter 

karaktärerna agera med ryggen vänd mot åskådaren och undanhålla reaktioner och minspel 

mm. Bordwell talar också om att narrationen har en grad av kommunikativitet, och har att 

göra med hur ”villig” narrationen är att delge informationen den gör anspråk på. Det blir här 

viktigt att se till kontexten eftersom både en allvetande narration såväl som en restriktiv 

narration kan vara kommunikativ (Bordwell 1985:58f).  

 

I den klassiska filmen tenderar narrationen att vara allvetande, väldigt kommunikativ 

(döljer ofta bara vad som kommer att hända härnäst) och återhållsamt självmedveten. 

Bordwell nämner dock att två faktorer som modifierar dessa parametrar en aning. Generiska 

faktorer såsom detektivgenren kan ha inflytande på att göra narrationen mer restriktiv och 

ickekommunikativ. För det andra så fluktuerar alltid narrationen under filmens gång. Filmens 

mest allvetande, kommunikativa och självmedvetna moment är vanligtvis inledningen 

(förtexterna och direkt efterföljande tagningar) och avslutningen. Detta återkommer även i 

scenernas inledning och avslutning, och likaså montage sekvenser. I övrigt tenderar 

narrationen att vara mindre ”synlig” genom att karaktärerna och deras handlingar tar över 

överföringen av information om fabulan (Bordwell 1985:160).  

  

Under det att sujeten presenterar fabulainformation, så skapas det ofta ”gaps”, eller 

luckor, i relationen mellan sujeten och fabulan. Relationen mellan sujeten och fabulan, mellan 

presentationen och det som representeras, är av kausal, temporal och rumsmässig art. 

Följaktligen kan man därför tala om kausala-, temporala- respektive spatiala luckor. Luckorna 

kan också vara temporära, där luckan så småningom fylls i, eller mer ovanligt, permanenta där 

vi aldrig får reda på vad som egentligen hände. Bordwell talar också om luckor som mer eller 

mindre diffusa eller fokuserade. En fokuserad lucka kräver ett precist svar, medan en diffus 

lucka ofta kan fyllas i med generella antaganden. Utöver detta kan luckorna vara ”flaunted” 

(briljerande) eller ”suppressed” (hemlighållna). Den briljerande luckan förtydligar att det är 
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något viktigt som fattas, medan vi kanske inte alls uppmärksammar en hemlighållen lucka 

utan först senare förstår att något utelämnats. Precis som med allt annat, så måste också 

luckorna kunna motiveras kompositionellt, transtextuellt, realistiskt eller artistiskt (Bordwell 

1985:54f). 

 

Genom att se på hur luckorna i sujeten behandlas i den klassiska narrationen avslöjas 

graden av kommunikativitet. När det skapas luckor är det sällan som dessa är permanenta. Är 

det något som hålls undan av sujeten får vi ofta reda på att något fattas. Också här finns det 

generiska variationer. Centralt är att den allvetande narrationen i klassisk film visas genom 

allnärvaro. Medan narrationen undviker att uppvisa vetskap om vad som kommer att hända, så 

visar den tydligt på förmågan av att kunna skifta vinklar, exempelvis genom att klippa inom 

scenen och korsklippa mellan olika platser. Bordwell tar upp liknelsen av att åskådaren får 

känna att denne är på den mest fördelaktiga platsen för att se det viktigaste i storyn. Med 

klassisk allnärvaro ”frigörs” kameran i tid och rum och liknas vid en idealisk osynlig 

observatör, samtidigt som den begränsar sig till kodade mönster för att göra storyn begriplig.   

Den klassiska filmen, även om liknelsen haltar som Bordwell också påpekar (exempelvis 

splitscreen), anspelar således på att kameran liknas vid en idealisk osynlig observatör som 

ramar in en oberoende förfilmisk händelse. Man kan då förstå narrationen som mer eller 

mindre öppen och påträngande i en till synes autonom dieges. I den klassiska filmen 

eftersträvas en kausalt sammanhängande och otvetydig story. Det dras därför en skarp linje 

när narrationen är subjektiv och objektiv. Visst kan det för ögonblicket vara oklart, och 

narrationen kan vara opålitlig, men låter sig alltid avslöjas ”omedelbart och otvetydigt” 

(Bordwell 1985:161f).  

 

2.4 Den klassiska stilen 

Stilen är i den klassiska filmen underordnad sujetens förmedlande av fabulainformation. 

Följaktligen är det den klassiska narrationen som är mest för att motivera stilen 

kompositionellt. Det handlar om att stilen ordnas efter att ”passa” den klassiska scenens 

kausala struktur av exposition och avslutande av gamla och påbörjande av nya händelsekedjor:  

 

The introduction phase typically includes a shot which establishes the 

characters in space and time. As the characters interact, the scene is broken 

up into closer views of action and reaction, while setting, lightning, music, 

composition, and camera movement enhance the process of goal 
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formulation, struggle, and decision. The scene usually closes on a portion of 

the space – a facial reaction, a significant object – that provides a transition 

to the next scene. (Bordwell 1985:162).  

 

I den klassiska filmen strävar stilen efter att skapa en sammanhängande framställning av 

fabulans händelser i tid och rum. Det krävs realistisk motivation (ex psykologisk) för en 

disorienterande stil. Att den klassiska stilen anses som ”osynlig” menar Bordwell beror på att 

Hollywoodfilmen förlitar sig på ett begränsat antal stilistiska grepp ordande i ett stabilt 

paradigm med specifika funktioner. Bordwell tar upp den klassiska kontinuitetsklippningen 

som exempel på detta.   

 

2.5 Kontinuitetsklippning  

Kontinuitetsklippningen är en typ av stil som enligt Bordwell kommit att dominera den 

västerländska filmhistorien och utgår ifrån strävan efter att förmedla fabulan på ett så klart 

sätt som möjligt. Varje tagning skall i ett mjukt flöde övergå i nästa och försäkra narrativ 

kontinuitet filmen igenom. Händelserna i klassisk kontinuitet struktureras utefter en tänkt linje 

– en 180graderslinje (´axis of action´) som alltså delar av rummet i två halvcirklar - där 

kameran placeras på den ena sidan av linjen för överblickandet av händelserna (Bordwell 

2001:263). Systemet med 180graderslinjen medför att relativa positioner i bild bibehålls, 

liksom blicklinjer och bildriktningar. Meningen är att 180graderssystemet skall skapa klarhet i 

framställningen av rummet där åskådaren alltid vet om karaktärernas relativa positioner och 

var åskådaren ”befinner sig” i förhållande till händelserna. Bordwell tar upp tre 

grundläggande strategier som ryms inom 180graderssystemets strävan efter spatial kontinuitet: 

användandet av shot/reverse-shot (bild/motbild); eyeline matches (blicklinjematch); och 

match on action (rörelsematch). Bild/motbild innebär att tagningen är på motsatt ände av 

linjen där karaktärerna ofta avbildas i trekvartsvinkel. En matchning via blicklinjen sker där 

en karaktär ser något utanför bild och där sedan ett klipp visar vad karaktären tittade på. Ingen 

av de två tagningarna visar både karaktären som tittar och det som iakttas. Tagningarna i 

bild/motbild länkas vanligast med blicklinjematchning men inte alltid då karaktärerna 

exempelvis kan stå vända från varandra. Enligt Bordwell bidrar blicklinjematchning till en 

mycket stark spatial kontinuitet genom ”Kuleshov-effekten” (d v s åskådarens sökande efter 

kopplingar mellan två olika tagningar) där objektet för att kunna ses måste befinna sig i 

betraktarens närhet, och där eventuellt efterföljande bild på karaktären kan uppfattas som en 

reaktion på vad han/hon just sett. Rörelsematchning handlar om att man matchar rörelsen 
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mellan två tagningar. I den ena tagningen påbörjas en rörelse som fortsätter i en ny tagning. 

En effektiv rörelsematchning kan få åskådaren att förbise klippet och istället koncentrera sig 

på att följa handlingen (Bordwell 2001:266f).  

 

Det är inte alltid nödvändigt att använda etableringsbild då enbart systemet med 

180graderslinjen och blicklinjematchning ofta kan ge känslan av spatial kontinuitet ändå 

(Bordwell 2001:271). Men förlitar sig klassisk kontinuitet alltid på en stabil och obruten 

180graderslinje? Nej, och Bordwell nämner flera undantag. En tagning direkt på linjen, där 

exempelvis en karaktär rör sig rakt mot eller från kameran, kan användas som en övergång. 

Ett annat exempel är då man etablerar en ny linje genom att klippa in en karaktär från utanför 

bild som sedan rör sig fram till händelsernas centrum. Men spatial kontinuitet kan också 

bibehållas trots att man bryter mot linjen och därmed blickriktningen. Om händelsen som 

utspelas bara är tillräckligt klar och väl definierad (i en biljaktsscen är det nog ingen som 

skulle tro att en av bilarna plötsligt åker åt motsatt riktning) (Bordwell 2001:274f). Ett annat 

vanligt grepp inom kontinuitetsklippning är parallellklippning, vilket innebär att man växlar 

tagningar från en händelsekedja med en händelse utspelandes på en annan plats som att de 

båda sker samtidigt. De rumsliga övergångarna binds ihop av en kontinuitet i tid och av en 

tydlig kausalitet. Parallellklippning kan ofta bidra till att skapa en allvetande narration. 

Tekniken kan också användas för att tydliggöra motiv och paralleller (Bordwell 2001:275).     

 

I klassisk kontinuitet eftersträvas också enhetlighet i tiden. Man skiljer på storytid, 

plottid och speltid (”screentime”). Det sistnämnda är den tiden som det tar för åskådaren att se 

hela filmen (ofta 90 minuter). För det mesta så ordnas händelserna som de inträffar i storyn, d 

v s ploten är kronologisk. Men det är inte ovanligt med bakåtblickar, vilka kan användas för 

att visa en händelse flera gånger. (Framåtblickar är ju som tidigare sagt ovanligt eftersom det 

automatiskt blir en självmedveten narration.). Vanligtvis visas dock händelsen endast en gång 

(och omnämns en eller flera gånger). Tiden presenteras oftast i fullständig kontinuitet där 

speltiden och plottiden är den samma som tiden i storyn. Både rörelsematchning och 

diegetiskt ljud som överlappar tagningarna bidrar ofta till att indikera kontinuitet. Det är 

förhållandevis ovanligt med en expandering av visningstiden i förhållande till storytiden. 

Däremot är det vanligt förekommande med ellipser, vilket avser en plottid (och screentid) 

som är kortare än storytiden. En del ellipser är ofta nödvändiga för att inte tråka ut publiken 

med att visa karaktärer som borstar tänderna eller äter sin frukost. Dessa ellipser är inte 

särskilt viktiga för narrativet och Hollywoodregeln är att dölja kortvariga ellipser med 
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exempelvis ”cutaways” (att klippa in en tagning från en annan händelse, där tagningen är 

kortare än den överhoppade tiden) eller ”empty frames” (avsluta den ena tagningen med att 

låta karaktären röra sig ur bild och inleda nästa tom där karaktären går in i bild). Vissa ellipser 

är dock viktiga att åskådaren uppmärksammar. Dessa kan markeras med ”dissolves” (ofta vid 

korta ellipser) eller avtoning (vid längre ellipser). Men det händer också att ellipsen sker med 

ett rakt klipp (Bordwell 2001:276f).  

 

2.6 En ”intensiv” stil 

Det har skett en del förändringar, men inte i det stilistiska systemet, utan förändringarna 

handlar framförallt om nya grepp (devices) och dess funktioner i systemet. Filmerna idag har 

en stil som i stort följer den klassiska kontinuitetsklippningen, men Bordwell talar också om 

en intensifiering av tekniken, en ”intensifierad kontinuitet” (Bordwell 2006:119f). Vad är det 

då som är nytt med denna stil? Bordwell nämner bland annat snabbare klippning, allt närmare 

tagningar och rörligare kamera. Följden av snabbare klippning har blivit mer ”uppklippta” 

dialogscener, där man ibland klipper mitt i repliken (och efter varje replik) och det 

förekommer fler reaktionsbilder. Det händer att man även använder klipp mitt i 

kameraåkningar, något som tidigare filmmakare dragit sig för då rörelsens inledning och 

avstannande betraktats som minst lika viktig. Då etableringsbilderna blivit färre och kortare 

visas scenerna generellt med mindre redundans, men filmerna är i de flesta fall fortfarande 

lättlästa och lättförståeliga (Bordwell 2006:123f). I klassisk kontinuitetsstil är det vanligast att 

rummet analyseras i närmare tagningar utefter det kausala flödet – man betonar karaktärernas 

handlingar, dialog och reaktioner. Meningen är förstås att uppdelandet av rummet i närmare 

tagningar för betoning av scenens viktigaste element skall erbjuda en större klarhet 

(Thompson 1988:18). ”Analytisk klippning” sker ofta i ett mönster av 

etablering/analys/återetablering:  

 

(…) most Hollywood scenes begin with establishing shots, break the space 

into closer views linked by eyeline matches and/or shot/reverse shots, and 

return to more distant views only when character movement or the entry of a 

new character requires the viewer to be reoriented. (Bordwell 1985:163).  

 

Den nya stilens närmare tagningar har gjort det mindre vanligt att se scener filmade i ”plan 

americain” eller någon längre tvåbild. Karaktärerna visas istället i ”enkelbilder” (en person i 

bild) i halv- eller närbild och dialogscenerna utspelar sig allt oftare i över-axeln tagningar 
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(Bordwell 2006:130). För att betona vissa repliker och reaktioner har det vanliga 

tillvägagångssättet varit att variera bildstorlek. Med att tagningarna blivit allt närmare, så har 

det därför uppkommit ett snävare spektra med färre valmöjligheter för filmmakarna. I den 

klassiska filmen kunde ett klipp från plan americain till halvbild indikera en dramatisk 

förändring i handlingen. Idag är normerna annorlunda och nu har avståndsbilden delvis 

övertagit den funktion som närbilden tidigare haft. Att klippa ut till en avståndsbild kan också 

ge en andningspaus i bildspråket, och på samma gång ge kraft åt eventuellt efterföljande 

närbilder (Bordwell 2001:132f). Med en rörligare kamera har man börjat tillämpa ”push-

ins”/framåtåkningar för att understryka och betona spänningen i en scen. Det är inte ovanligt 

att inåkningar på båda karaktärer i en dialog mellanklipps i bild/motbild-mönster (Bordwell 

2006:135). Bordwell skriver att även om dagens filmer inte nödvändigtvis använder sig av 

alla dessa stilistiska grepp, så är det få filmer som undviker dem helt (2006:138). 
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3. Analys 

 

3.1 Plot 

Hur kan då filmen Hämnarens resa delas in i akter, likt de Thompson och Bordwell talar om? 

Vilka mål formuleras?  Hur motiveras karaktärernas val, mål och handlingar? Hur skapas 

klarhet och enhetlighet genom hängande orsaker, krokar, möten och varsel? Vad finns det för 

motiv som upprepas och/eller parallelliseras?  

 

3.1.1 Aktstruktur 

Hämnarens resa inleds med en koncentrerad exposition som ger bakgrund till den situation 

Ryu befinner sig i. Vi får veta att systern är svårt sjuk och i akut behov av en 

njurtransplantation och att Ryu lovar att hjälpa henne. Brevet och filmens inledning avslutas 

med en plantering: ”Du sa att du hellre, hellre dör än blir en börda men du vet att jag aldrig 

gör som jag blir tillsagd”. Detta är en viktig karakterisering av systern som motiverar varför 

systern tar livet av sig när hon upptäcker kidnappningen. Men det är lika mycket en 

karaktärisering av Ryu som signalerar att han är beredd att gå utanför den etablerade vägen 

för att nå sitt mål (en förklaring till varför han bestämmer sig att ta kontakt med de illegala 

organhandlarna när inga alternativ återstår). Nästa scen öppnar med att Ryu redan sitter hos 

doktorn men får då veta att hans blodgrupp inte matchar systerns. Presentationsakten fortsätter 

sedan med att etablera de miljöer och personer som filmen kommer att kretsa kring – fabriken 

där Ryu jobbar, Ryus flickvän Yeong-mi, lägenheten och den miserabla situation systern 

måste genomleva med ständiga smärtor. Ganska snart börjar problemen hopa sig och Ryu får 

sparken från arbetet. Situationen leder till att Ryu försöker skaffa en njure till systern via 

illegala organhandlare men blir istället lurad på sina besparingar. Doktorn verkar ändå ge 

hopp om en lösning då en stundande operation är inom räckhåll, om bara pengarna finns. Mer 

eller mindre övertalad av Yeong-mi, kidnappar han Yu-sun, dottern till Dong-jin, en av 

direktörerna som gav honom sparken från fabriken. Kidnappningen av Yu-sun är en 

irreversibel handling, filmens ”point of no return”, som blir startskottet för den olösliga 

konflikt som uppstår mellan Ryu och Dong-jin. Det är en viktig vändpunkt som skapar en ny 

situation för karaktärerna att hantera, samtidigt som Ryu kommit ett steg närmare att rädda 

systern. I Thompsons aktmodell delas treaktmodellens mittakt, konfrontationsakten, upp i en 

komplikationsakt och en utvecklingsakt, och avdelas med en viktig vändpunkt. En ny 

situation har infunnit sig i att Ryu nu skall försöka få pengarna av Dong-jin inom den 

föreskrivna tiden för systerns operation, samtidigt som han måste återföra Yu-sun välbehållen 
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precis som den ”goda kidnappning” som Yeong-mi talade om. Vad Ryu inte vet då han 

kommer hem, glad och uppspelt över att planen verkar gå vägen, är att systern som innan 

hållits ovetande nu fått reda på sanningen om varför Yu-sun inte är hos sin pappa. Hon tar sitt 

liv och allt det Ryu har kämpat för slås i bitar. I sin förtvivlan bestämmer han sig för att 

begrava systern vid floden där de växte upp, utan att först återföra Yu-sun till Dong-jin. I den 

ödesmättade sekvensen vid floden faller Yu-sun i vattnet utan att kunna simma, medan Ryu 

som begraver systern hör inte hennes rop på hjälp då han ju är döv. Yu-suns död innebär en 

ny vändpunkt i storyn som övergår till utvecklingsfasen. Enligt Thompsons utvecklingsakt, är 

det ifrån och med denna stund som protagonisten mer aktivt än tidigare strävar efter sina mål. 

Denna beskrivning stämmer dock inte alls in på vad som sedan händer, eftersom Ryu nästan 

från inledningen varit väldigt aktivt försökt hjälpa systern. Efter att ha begravt henne vid 

floden, som han också lovade, så återstår egentligen inget av den gamla händelselinjens mål 

än att återföra Yu-sun till Dong-jin. När han finner Yu-sun livlös vid flodkanten skiftar 

narrationen till att följa Dong-jin istället. Nu är det Dong-jins perspektiv vi följer: Hans 

omedelbara reaktion, hans skuldkänslor till Yu-sun men också sökandet efter förövarna. 

Dong-jin bestämmer sig snart för att göra allt i sin väg för att finna de skyldiga. Filmen låter 

Ryu vara i narrativets periferi egentligen ända fram till att Dong-jin börjat komma honom på 

spåren. Medan Dong-jins målsättning görs klart i mitten av utvecklingsfasen efter det att han 

uppvisat nya, mörkare sidor av sig själv, så är Ryus mål inte särskilt uppenbart. Det klargörs 

aldrig explicit varför Ryu vill hämnas på de illegala organhandlarna, men det är verkar som 

att Ryu ger dem skulden för allt som inträffat. Samtidigt som Ryu gör upp med 

organhandlarna ger sig Dong-jin på Yeong-mi i en skoningslös hämnd. Innan Yeong-mi dör 

varnar hon Dong-jin – hon är medlem i en terroristorganisation som redan vet om hans 

identitet. Men då inget i filmen underbygger detta påstående är det svårt att se det som annat 

än ett tomt hot. Det verkar också Dong-jin tycka. Den sista vändpunkten, som leder in till 

klimaxfasen, är då Ryu bestämmer sig för att hämnas efter att ha upptäckt vad Dong-jin gjort 

mot Yeong-mi. Nu är de bådas mål och förutsättningar klarlagda. Både Dong-jin och Ryu har 

en anledning till att hämnas där det tillsynes inte finns någon annan utgång än konfrontation. 

De inväntar varandra men Dong-jin får övertaget och släpar Ryu tillbaka till floden. Den 

ledande tråden som filmen lett fram till alltsedan perspektivskiftet efter Yu-suns död, är om 

Dong-jin skall kunna förlåta Ryu. Dong-jin vet att det hela var en olyckshändelse och att Ryu 

egentligen tog väl hand om Yu-sun. Han vet också att Ryu fick sparken från fabriken 

samtidigt som systern var svårt sjuk och i stort behov av pengar. Men då Dong-jin för ut Ryu i 

floden så är han oförmögen att visa sympati för Ryu och låter honom drunkna där Yu-sun dog. 
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Då klimaxfasen precis skall tona ut med en epilog som binder ihop lösa trådar (som att pojken, 

en symbol för Dong-jins humana engagemang, nu avlidit på sjukhuset) så inträffar en sista 

dramatisk vändning i filmen. Det visar sig att det låg en sanning bakom det hot Yeong-mi 

uttalat mot honom. Från ingenstans stannar en bil till, och fyra herrar stiger ut och sticker ner 

Dong-jin. Vi lämnar honom där, med en kniv till hälften instucken i bröstkorgen och 

ickekoherent mumlande medan han ser på de blodiga påsarna av vad som återstår av Ryus 

kropp fortfarande liggande kvar vid vägkanten.      

 

3.1.2 Mellanscenlig klarhet 

Filmen hålls ihop av flertalet hängande orsaker, kanske tydligast genom de mål som 

karaktärerna formulerar. Att Ryu skall hjälpa systern fungerar som en röd tråd genom hela 

första akten. Dong-jins sökande i Ryus lägenhet, då han söker upp arbetare Pengs bostad, 

eftersöker på radiostationen, återkommer till floden - handlar alla om hur han på egen hand 

försöker spåra Ryu men också den förändring hans karaktär genomgår. Då narrationen oväntat 

följer en av bröderna som hanterar de illegalt införskaffade njurarna, behålls klarheten genom 

att Ryu uttalat i en av tidigare scenerna att han tänker hämnas på dem. Sedan finns det också 

scenövergångar som saknar den klarhet som är så typisk för den klassiska filmen. Efter att 

Ryu fått sparken från fabriken så visar nästföljande sekvens hur han sträcker fram en blomma 

till några okända män i en bil och därefter hur bilen anländer vid ett nedlagt höghus. Att Ryu 

är där för att som sista utväg skaffa en njure illegalt, får sin förklaring först då modern berättar 

om de villkor för betalning som förväntas. Narrationen har visserligen förberett detta möte 

genom att visa hur Ryu ser en annons om njurförsäljarna. Men detta skedde långt tidigare i 

filmen och det klargjordes aldrig vad det faktiskt var för annons. Andra möten är mer tydliga: 

I inledande sekvensen till filmen talar Ryu om att han tänker låta donera sin ena njure till 

systern varpå han i nästa scen redan är hos doktorn. Doktorn är också den som ger deadline 

för när operation kan ske med systern, en deadline som bidrar till att Ryu faktiskt genomför 

kidnappningen – trots att han egentligen inser att det är fel väg att ta. Ett annat uppsättande av 

möte som är svårt att missa sker då Dong-jin öppet förklarar hämnd mot Ryu och Yeong-mi. 

Det kan också tilläggas att klimaxsekvensen visserligen föregås av att även Ryu planerar 

ett ”möte” med Dong-jin (genom att dra fram en kniv när han sitter i sin bil utanför Dong-jins 

bostad), men det finns ingen deadline som sammanför konfrontationen som annars är ett 

vanligt grepp i den klassiska filmen. Scenerna krokar också i varandra på ett relativt direkt 

sätt på vissa ställen. I klimaxakten skall Dong-jin just till att göra slut på Ryu genom att hugga 

kniven i honom, men det klipps i ögonblicket innan spetsen når Ryus hals till Dong-jin 
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rökandes en cigg vid floden. Frågan vad som skett Ryu besvaras nästan direkt då en 

överblicksbild visar att han fortfarande är vid liv.  

 

En av de mer desorienterande scenövergångarna, men som samtidigt är något av en 

dialogkrok, är kidnappningen av Yu-sun. Scenen då arbetare Peng som just fått sparken från 

samma företag som Ryu arbetat på, gör uppror mot sin överordnade, Dong-jin, visar det sig i 

slutet på scenen att Ryu och Yeong-mi iakttar det hela från en bil över gatan. De är ju i färd 

med att själva ge igen för att Ryu fick sparken genom att kidnappa barnet till Ryus chef som 

sitter i samma bil som Dong-jin vid detta tillfälle. Ryu tecknar till Yeong-mi att det inte skulle 

gå att kidnappa eftersom han skulle misstänkas på en gång. ”Vad ska vi göra då?” undrar 

Yeong-mi. De tittar på varandra. Nästa scen inleds med att Yeong-mi hoppar omkring på en 

lekplats vid höghusområdet, glatt sjungandes på någon slags kampsång. Också Ryu och 

systern är där. Kanske för upptagen med sin egen glädje tar det en stund men snart vinkar 

Yeong-mi mot någon utan för bild. In springer då Yu-sun (!) och börjar glatt imitera Yeong-

mi när hon varvar Ryu och systern som roat tittar på. Här förstår man knappt någonting alls! I 

föregående scenavslut antyddes det att Ryu fortfarande var skeptisk att genomföra 

kidnappningen av dottern till den chef som gett honom sparken. I denna efterföljande scen har 

de alltså redan genomfört kidnappningen. Men det är inte dottern till chefen som gav Ryu 

sparken, utan istället Dong-jins dotter Yu-sun. Retrospektiv kan man dock se en antydan till 

detta i förra scenen eftersom Ryu inte vill riskera att bli misstänkt. En utväg skulle ju vara att 

arbetare Peng fick misstankarna riktade på sig. Ryus motvilja att över huvud taget befatta sig 

med kidnappning, hade redan då förändrats till att han nu inte lika mycket såg ett moraliskt 

problem utan mer ett praktiskt hinder. Hur själva kidnappningen stökas över är knappast 

typiskt för den klassiska filmen, vanligtvis visas viktiga händelser en gång varefter det med 

exempelvis dialog omnämnas en eller flera gånger. Kidnappningen omnämns bara som just 

kidnappning, och vi får aldrig veta närmare exakt vad som skedde. En så elliptisk plot som 

lämnar så mycket att fylla i själv, medför ju att man återigen, precis som i scenen då Ryu tar 

kontakt med organhandlarna minskar på Ryus psykologiska motivation, och vi får helt enkelt 

ta det som att stundande operationen för systern är så viktig att han ändå beslutar sig för att 

kidnappa Yu-sun. Yeong-mi, som mer eller mindre agerat som katalysator för kidnappningen, 

ser kidnappningen som en revolution mot kapitalismen, vilket onekligen också 

överensstämmer med hennes karakterisering. Tidigare i filmen kräver hon just en revolution 

för att som hon säger: ”Så att de sjuka kan få gratis vård. Det måste komma en tid då man kan 
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få alla de jävla organ man behöver.”. Det är inte svårt att se varför hon är barnsligt glad när vi 

möter upp igen! 

          

3.1.3 Motiv, paralleller och enhetlighet 

En av de förändringar Thompson tar upp gällande den nya klassiska filmen är att filmerna 

blivit alltmer fullmatade med motiv och paralleller. Dessa fyller ofta flera funktioner och 

bidrar enligt Bordwell till filmens enhetlighet. Här följer några exempel. 

 

I filmens presentationsakt är Ryu på väg hem efter att ha varit på fabriken, då han går 

fram till en äldre man som sitter på en nedsliten soffa utanför ett av höghusens gråa 

betongfasad. En närmare bild klipps in, och vi ser att mannen bär kavaj och således inte liknar 

den typiska bilden av hemlösa. Hans byxor halkat ned till fotknölarna, något som emellertid 

inte verkar bekymra honom där han sitter tomt stirrande framför sig. Ryu hjälper honom att 

dra på sig byxorna, vilka verkar vara av den billiga sorten och som knappast matchar kavajen. 

Mannen sätter sig ned igen utan att röra en min och Ryu skyndar vidare hem. Händelsen ger 

intrycket av att höra vardagen till med det ”vana” och naturliga sätt som Ryu hjälper honom, 

sammantaget med att narrationen innan etablerat arbetet på fabriken, en annan vardagssyssla. 

Scenen förstärker dels bilden av Ryu som just omtänksam vilket är viktigt för att vi skall 

förstå den karaktärsförändring som Ryu senare kommer att genomgå, men etablerar också att 

vi nu befinner oss i den fattigare delen av staden. Sekvensen fungerar som etablerande bild för 

den efterföljande scenen då vi får se Ryus lägenhet, eftersom denna inte har någon exteriör 

etableringsbild. Senare i filmen då Dong-jin och polisen kommit Ryu på spåren så upprepas 

motivet med den hemlöse mannen. Igen påminns vi om var vi befinner oss genom att först 

visa den hemlöse innan vi ser att Dong-jin och polisen nu befinner sig inne i Ryus lägenhet. 

Men det finns en skillnad från förra gången vi såg den hemlöse. Denna gång klipps det inte 

till en helbild som tidigare utan till en ganska svårläslig närbild som visar en bit av kavajen 

men som också avslöjar att han inte har sina byxor på. Med andra ord ett tecken som antyder 

att de inte kommer att finna Ryu hemma i lägenheten. Bordwell använder uppdelningen 

mellan ”Touchstones” (hörnstenar) där objekten ger påminnelser om den stabila verklighet 

som existerade innan karaktärens värld föll samman, och ”Twitches” (ryckningar) där 

objekten istället symboliserar den interna konflikten som karaktären genomlider (Bordwell 

2006:44). Här kan vi alltså se exempel på en ”hörnsten” där faktumet att den hemlöse mannen 

nu sitter med byxorna nere visar att något inte är som det brukar. Motivet med den hemlöse 

mannen har således tydliga funktioner och ger filmen enhetlighet. Samtidigt skall förtydligas 
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att motivet inte är malplacerat utan känns också integrerad i en av filmens mest centrala teman 

– den om konflikten mellan de rika och välbärgade, som har möjligheter till sjukvård som de 

fattiga bara kan drömma om, och de som har det mindre väl ställt och som kanske till slut 

tvingas lösa sina problem på annan väg. Vid ett tillfälle talar Dong-jin om att hans fru 

lämnade honom då ekonomin kraschade, och det är inte helt osannolikt att den hemlöse 

mannen klädd i kavaj just tillhört en av dem som föll med i raset. Ryu kan också han 

tillräknas som en av de mindre ekonomiskt gynnade, som inte kan ge sin sjuka syster den vård 

hon behöver. Detta samtidigt som de som har makten, som Dong-jin, som inte ser längre än 

att maximera företagets vinst framför att låta arbetare som Peng (eller Ryu) arbeta kvar på 

fabriken. Men medan Dong-jin gav Peng sparken utan att tveka, så ser Ryu som naturligt att 

hjälpa den hemlöse.   

 

Då Ryu hämnas mot de illegala njurhandlarna innebär det en stark kontrast till den 

karaktärisering vi dittills fått av honom. Det skulle helt enkelt kunna uppfattas som omotiverat 

och osannolikt att han skulle begå sådana handlingar. Men då glömmer man att filmen faktiskt 

har planterat ett karaktärsdrag, såsom ofta sker i den klassiska filmen inför viktigare händelser, 

där man anar en labil sida hos Ryu. Efter att doktorn förklarat att Ryu har fel blodgrupp så rör 

han inte en min, utan reaktionen följer i nästföljande scen då han slår ut sin frustration i 

baseballhallen. Motivet med baseballträt dyker upp igen i då det antyds att Ryu kommer att 

hämnas på njurhandlarna. Dong-jin som vi precis fått höra tänker döda Ryu, sitter i Yu-suns 

rum och kastar en boll, varpå det klipps till Ryu som precis får till ett slag i baseballhallen. 

Baseballmotivets konnotationer av aggression och våld indikerar på så sätt den senare direkta 

konfrontation som sker i filmens klimax. 

 

Paralleller mellan Ryu och Dong-jin blir också tydliga när de båda inväntar varandra 

i klimaxdelen. Dong-jin sträcker på sig varefter Ryu klipps in och sträcker sig på samma sätt. 

En mer mångbottnad parallell mellan dem sker då Dong-jin är på väg till platsen som 

lösensumman för Yu-sun skall överföras. Scenen inleds med en närbild på Dong-jins ansikte. 

Vi hör biltrafiken utanför från Dong-jins perspektiv inne i bilen. Snart vänder han blicken mot 

passagerarplats och det sker ett utklipp till strax utanför bilen. På passagerarplats har han 

spänt fast den väska med pengar han skall leverera till Ryu som lösensumma. I samband med 

utklippet, blir det också en märkbar skillnad på ljudspåret då ljudperspektivet nu är utifrån, 

där trafikmullret blivit starkare. Det är som att Dong-jin sitter mitt uppe i sina tankar, när han 

rycks tillbaka till verkligheten och inser att Yu-sun faktiskt är borta. Att det istället är en 
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väska med pengar, fastspänd med säkerhetsbälte, symboliserar hur Dong-jin genomgående 

bortprioriterat Yu-sun för sitt arbete. I filmen har vi inte fått se någon större betoning av vad 

Dong-jin måste känna i en situation som denna, han bär ett ganska sammanbitet ansiktsuttryck 

i stora delar av filmen. Det här blir då ett sätt att också indirekt visa hur han känner – att det 

blir kaotiskt likt trafikmullret utanför om han tar in hela situationen. Transaktionen verkar 

sedan gå som Ryu planerat, men systern upptäcker vad han gjort och tar sitt liv. Ryu kommer 

hem och ser vad som hänt, och i den efterföljande scenen sker en parallellisering till den 

tidigare sekvensen då vi såg Dong-jin i bilen. Denna är så när som på identiskt presenterad: 

En närbild visas på Ryus ansikte inifrån bilen, varpå han tittar mot passagerarplatsen och det 

sker ett utklipp. I passagerarsätet ser vi Ryus döda syster omsorgsfullt insvept i en filt. Också 

här skiftar ljudperspektivet till utanför bilen och skapar en stark ljudkontrast. Parallellen till 

sekvensen med Dong-jin, verkar kommentera att väskan med pengar - Ryus val att rädda 

systern genom kidnappning – endast resulterat i hennes död. Yeong-mi hade fel, det finns 

inga goda kidnappningar.  

 

Ett annat motiv kan ses då Ryu och systern är hemma i lägenheten i filmens 

presentation. I bildens förgrund sitter Ryu och äter, ovetande om att systern skrikandes vrider 

sig i plågor på golvet bakom honom. Ryus dövstumma handikapp gör sig här påmint och 

narrationen varslar också om vad som senare i filmen. Situation kommer nämligen att 

parallelliseras senare i filmen, men då är det Yu-sun som ropar på hjälp efter att ha fallit i 

vattnet. Ryu, även då i bildens förgrund med ryggen mot floden, är istället upptagen med att 

begrava systern. Att Ryu är dövstum har upprepats också tidigare i filmen, och i efterhand 

upplevs den tragiska utgången som nästan oundviklig – en känsla som parallellen förstärker 

än mer. 

 

Att parallellisering kan bidra till att ge filmen sammanhållning visar sig kanske 

tydligast då Dong-jin efter ett fruktlöst letande återvänder till Ryus tomma lägenhet. Som av 

en slump råkar han då höra i grannpojkarnas radio det nya brev som Ryu skickat in. Inte 

särskilt sannolikt, skulle man kunna tycka. Men att Dong-jin sätter örat till väggen och lyssnar 

på ljud från grannarna, är en parallell till tidigare i filmen då grannarna lutar sig mot väggen 

och lyssnar på systerns plågoskrik. Likheten förstärks av att kamerarörelsen parallelliseras i 

form av en långsam sidoåkningen som tar åskådaren från den ena lägenheten till den andra. 

Scenens parallell indikerar att enhetlighet kan uppstå även på ställen då kausaliteten är 

svagare.            
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Men kanske är resultatet av upprepade motiv och parallellisering inte alltid 

enhetlighet. Under det att Ryu hämnas på ligan, så sker en ganska märklig parallell till den 

tidigare scenen då Yu-sun återvänder till Dong-jin i drömmen. Då den ena brodern försöker 

strypa Ryu, så överraskar Ryu genom att knyta benen runt hans midja och följer upp med att 

hugga skruvmejseln i halspulsådern. Narrationen betonar likheten till då Yu-sun knyter benen 

runt Dong-jins midja genom att också här avsätta en enskild tagning med samma 

kameraposition (setup). Men det är svårt att hitta någon likhet mellan de båda händelserna. 

Den fråga Yu-sun ställer, som är det enda som sägs i scenen, ”Pappa, varför fick jag inte gå 

och lära mig att simma?”, tyder på att det hela är Dong-jins fantasi som manifesteras ur den 

skuld han känner för att ha negligerat hennes uppväxt och istället prioriterat sitt företag. Det 

sammanhang i vilket Yu-sun knyter benen runt Dong-jins midja är därför starkt associerat 

med hans skuldkänslor. Samtidigt skapar det ett visst obehag då Dong-jin nästan verkar tappa 

andan och liksom svajar till där han står. När Ryu upprepar gesten och låser upp brodern är 

det svårt att se någon likhet alls. En långsökt förklaring skull kunna vara att associationer till 

Yu-sun väcks just här eftersom Ryu såg sig tvingad till kidnappning efter att blivit lurad på 

alla andra valmöjligheter av brodern och de andra organhandlarna. Att Ryu ser dem som 

ansvariga för den händelsekedja som berövade honom både systern och Yu-sun. Huruvida 

denna parallell med sin mångtydiga symbolik ger ploten enhetlighet är inte lätt att avgöra.  

 

3.1.4 Diskussion om plotstrukturen 

Thompsons akt-modell för den klassiska filmen passar ganska väl in på Hämnarens resa. 

Ploten struktureras således främst efter två handlingslinjer – Ryus mål att hjälpa systern och 

Dong-jins mål att finna de som kidnappade hans dotter Yu-sun. Den första händelsekedjan 

handlar om hur Ryu på alla sätt försöker att rädda sin syster. Den initiala situationen som 

byggs upp i presentationsakten handlar endast om Ryu, medan Dong-jin är nästan totalt 

frånvarande (första gången han ens syns i bild är i scenen innan kidnappningen). I och med 

kidnappningen så vänds situationen liknande den mot-presentation som Thompson talar om 

gällande komplikationsakten: Det ser nu allt ljusare ut för Ryu att hjälpa systern, samtidigt 

som både systern och Yu-sun (båda ovetandes) verkar få något positivt av situationen (Yu-sun 

får en ”extra-mamma”, medan systern får någon att prata med på dagarna). Men 

förhoppningarna vänds snart i ett becksvart mörker då systern tar sitt liv efter att fått reda på 

sanningen. Inget återstår nu av den gamla händelselinjen kopplat till Ryus mål, förutom att 

begrava systern vid floden. Med kidnappningen startas dock även den konflikt mellan Ryu 
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och Dong-jin som snart skall övergå till att bli huvudlinjen i filmen. Thompsons 4aktsmodell 

har flera fördelar gentemot 3aktsmodellen när det kommer till att beskriva filmen: Yu-suns 

död är en vändpunkt som skiljer två väldigt olika akter – komplikationsakten och 

utvecklingsakten. Medan komplikationsakten handlar om en mot-presentation av en ljusare 

situation som dock snabbt visar sig bara bli värre, så övergår filmen att följa Dong-jin och 

lämnar Ryu åt sidan under stora delar av utvecklingsakten. Thompsons aktmodell fungerar 

synnerligen bra för Hämnarens resa eftersom filmens mittpunkt, Yu-suns död, är utgör en 

viktig händelse kanske t o m filmens riktiga ”point of no return”, eftersom Ryu dittills sett sin 

handling som en ”god kidnappning” där han skall återföra Yu-sun välbehållen så fort han kan. 

Som helhet består Hämnarens resa av två händelselinjer – Ryus och Dong-jins – men de 

ligger inte parallellt: Ryus linje inleder filmen och leder in på Dong-jins linje för att sedan 

hamna i periferin. Dong-jins linje tar kommandot och kommer att styra plotens akter under 

resten av filmen.   

 

Om det nu finns två handlingslinjer, finns det då också två protagonister? Thompson 

resonerar kring frågan om vilken karaktär som egentligen kan kallas protagonist. Framförallt 

handlar det om att fråga sig vem som har det huvudsakliga ”point of view” eller vem vi 

åskådare följer och relaterar handlingen till. I så fall är de båda protagonister – och blir 

varandras antagonister i slutet. Lika mycket som vi följer Ryu i början, följer vi Dong-jin 

genom hans sorg och förbittring och karaktärsförändring under senare delen av filmen. För vi 

kan ju också se hur karaktärerna förändras – varken Yeong-mi, systern, organhandlarna eller 

Yu-sun förändras nämnvärt under filmens gång. Detta gör dock både Ryu och Dong-jin. Båda 

är vad Thompson skulle kalla ”dömda” protagonister som man till en början känner sympati 

för men som under filmens gång mer och mer förlorar det som gör dem mänskliga (Thompson 

2001:47). Det finns ingen inre konflikt som karaktärerna kompromissar med, ingen självinsikt 

uppnås i en ”darkest moment” (eller mörkaste stund). Ryus mänskliga sida är liksom förlorad 

då han hämnas på organhandlarna – han slår dem till döds med sitt baseballträ och äter sedan 

deras njurar! Dong-jin ställs ändå inför ett val i slutändan – skall han genomföra hämnden 

eller inte? Visst finns tecken på Dong-jins alltmer nedgångna karaktär, såsom när han gäspar 

under obduktionen av Ryus syster vilket kontrasterar hans reaktion då Yu-sun obducerades, 

och ända till att han torterar Yeong-mi till döds. Men Dong-jin har ju samtidigt insett sin egen 

skuld i att så lättvindigt gett Peng sparken, ett öde som speglar Ryus. Han vet också att Ryu är, 

som han själv också säger, ”en god människa”. Till sist återstår bara frågan om människan är 

stark nog att kunna förlåta även i de svåraste situationer, men svaret är nedslående.      
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Målformuleringarna och planerandet av möten, krokar och deadlines, det gick att 

känna igen den typiska klarheten den klassiska filmen utmärks av. De scenövergångar som 

var lite svårare att överbrygga, exempelvis kidnappningen av Yu-sun, underlättades ändå av 

att de kunde motiveras av en sammanhängande karaktäriseringen av Ryu och Yeong-mi. Det 

skapades därtill en hel del paralleller mellan situationer och mellan de båda protagonisterna, 

som bidrog till en koherens även då kausaliteten var svagare. Förvånande kanske, men 

analysen pekar åt att en film producerad utanför Hollywoodsystemet ändå är förhållandevis 

klassisk i sin struktur. Men Thompson och Bordwells sätt att ringa in den klassiska filmen 

väcker inte bifall hos alla. En av den fränaste kritiken kan man läsa av Britton som menar att 

detta tillvägagångssätt endast resulterar i ett okänsligt hopplock av grova generaliseringar:  

 

Mr. Bordwell assumes that classicism is a thing with a number of stable, 

clearly defined and unambiguous characteristics which manifest themselves 

in statistically verifiable ways and whose meaning as completely self-

evident, and the method of himself and his collaborators virtually consists of 

identifying the imputed features of ´the Hollywood style´ which correspond 

to the imputed model of classicism. (Britton 1989:59f). 

 

Det är den specifika situationen som enligt Britton ger greppen betydelse. Man kan inte nöja 

sig med att karaktärisera Hollywoodfilmen i generella ordalag som karaktärscentrerade filmer 

med karaktärer som strävar mot uppsatta mål och som på vägen klarar av olika mål. Britton 

påpekar att detta inte är något som är särskilt för just Hollywoodfilmen. Berättelser med 

karaktärer som strävar efter mål har funnits sedan Antikens dagar. Det viktiga och det som 

gör att man kan skilja på olika filmer, är att förstå i vilken kontext dessa mål förekommer 

i: ”Both the goals and the success are placed in a complex context defines them as something 

more than actions which have been completed” (Britton 1989:52). 
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3.2 Narration 

Egentligen borde analysen av narrationen skrivas under samma rubrik som stilanalysen. 

Bordwell påtalar just att de narrationella strategierna lika mycket rör stilen som sujeten, något 

som också speglas i hans definierande av narration. Men i ett försök att bena ut frågorna har 

valet fallit på en uppdelning av narrations- respektive stilanalysen. Huvudfrågan är fortsatt i 

vilken mån Hämnarens resa kan betraktas ha klassiska drag, men också hur väl de 

förändringar Bordwell beskriver gör sig påminda. I sammanhanget skall det dock visa sig att 

Bordwells system bär på en del svårigheter. I diskussionen som avslutar kapitlet hänvisas det 

till Branigans system som inte verkar dras med samma problem. Problem som förstås också 

hänger ihop med de svårigheter som dyker upp i stilanalysen: Vilken roll har texten i vårt 

filmåskådande?  

          

3.2.1 Sekvensen då Yu-sun drunknar 

Eftersom denna sekvens består av en omfattande mängd tagningar sker analysen utefter 

tagningarnas ordning för ökad läsbarhet. Tagningarna numreras för lättare kunna hänvisa, och 

emellanåt läggs kommentarer in. Men först en kort resumé vad som händer i sekvensen.   

 

Systerns död är en vändpunkt som skapar en ny situation för Ryu. Han lyckades inte 

rädda systern men tänker ändå fullfölja löftet som gavs i inledningen. Han lovade henne att få 

begravas vid floden som de lekte vid som barn. Väl framme, och efter att ha gått över den 

något instabilt ihopsnickrade bron begraver han systern med de omkringliggande stenarna vid 

flodkanten. Yu-sun ligger kvar och sover i bilen på andra sidan floden. En rörelsehindrad man 

dyker oväntat upp. Till en början försöker han av oförklarliga skäl plocka bort de stenar som 

Ryu använder till begravningen, varför Ryu snart motar iväg denne. Han staplar då vidare till 

bilen och blir genast intresserad av Yu-suns färgglada halsband. Men skrikande lyckas också 

Yu-sun mota iväg honom. Slutligen ställer den okände mannen sig en bit ifrån bilen och 

börjar, sitt funktionshinder till trots, att krampaktigt kasta stenar i floden. Yu-sun ropar efter 

Ryu på andra sidan flodkanten, som dessvärre inte hör henne då han ju är döv. Hon 

bestämmer sig då att bege sig över bron vilket slutar med att hon faller i vattnet. Senare 

framkommer det att hon aldrig fick lära sig att simma, och med Ryu sittandes med ryggen mot 

floden upptagen med begravningen resulterar det hela i att hon drunknar. Då Ryu inser vad 

som just inträffat rusar han över bron till andra sidan och finner hennes kropp flytande intill 

en klippa i floden. 
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Sekvensen tagning för tagning: 

1 - Sekvensen inleds med att Ryu bär systern över bron som leder över floden visat med en 

avståndsbild. 

2 - Därefter klipps en bild på en vattenpöl in, vars yta nästan direkt perforeras av Ryus fot. 

Denna bild av Ryu klivandes i en vattenpöl vid ån, är en parallell till en tagning i filmens 

inledningsmontage, där Ryu som barn kliver i en av flodkantens många vattenpölar. På detta 

sätt förstärker man den rumsliga förankringen och återkopplar till hans löfte till sin syster att 

begrava henne vid floden när det var dags. 

3 - Nästa bild visar Ryu i närbild, blickandes nedåt. Han sänker ned huvudet och försvinner ur 

bild. 

4 - En helbild från ett rakt ovanifrån perspektiv (enligt bilaga) visar sedan Ryu sittandes på 

marken med systerns kropp inlindad i en filt framför sig. Kroppen är till hälften övertäckt med 

stenar och vi förstår att Ryu är i färd att begrava henne. Kameran håller även kvar denna bild 

ett tag och fortfarande i samma tagning hörs plötsligt någons krampaktiga andning. Ryu lyfter 

blicken framåt, och får syn på någon utanför bild. Kameran dröjer dock kvar till att vi hinner 

se personens sko dyka upp åt det håll Ryu är vänd åt. 

5 - Ur Ryus optiska synvinkel (enligt bilaga) visas sedan den man som kommer att spela en 

avgörande roll i händelserna som följer. Bilden är från ett perspektiv där solljuset nästan helt 

skymmer mannens ansikte. Narrationen har således inte bara valt att vänta med att klargöra 

ljudets källa, utan också valt att visa mannen från en vinkel där solen precis bländar åskådaren, 

motiverat av Ryus begränsade synvinkel. 

6 - Sedan klipps det tillbaka till föregående ovanifrån-vinkel (enligt bilaga). Mannen som vi 

ser är rörelsehandikappad börjar kasta bort stenarna där Ryu precis lagt dem. Ryu surnar till 

och viftar bort mannen, som då försvinner iväg ur bild. 

Kommentar: När Ryu begraver systern så visas detta ur en raktovanifrånvinkel, en vinkel från 

en ickediegetisk position som indikerar att narrationen är allnärvarande på ett självmedvetet 

sätt eftersom en ickediegetisk position endast kan komma från en berättare – och inte från en 

idealisk osynlig observatör som är den klassiska filmens vanliga sätt att vara ”objektiv”. Men 

den är inte i närheten av att vara kommunikativ, trots sin ”öppet” allvetande status. Det visar 

sig snart att denna vinkel inte är den ”bästa” för att följa scenens kausala flöde, eftersom 

kamerans position kvarhålls även då Ryu verkar upptäckt någon utanför bild (vi kan ju också 

höra någon som närmar sig). Precis då det går att skymta en sko i ena bildkanten, så blir 

narrationen perceptuellt subjektiv genom att det klipps till Ryus pov-tagning med hans 

ljudperspektiv. Denna mer restriktiva narration är fortsatt icke-kommunikativ då den 
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handikappade mannen visas precis i samma ögonblick som solljuset bländar Ryu. 

Förmodligen hade det varit mer informativt att hålla kvar i den tidigare raktovanifrånvinkeln! 

Skiftningen till subjektivitet gör dock narrationen aningen mindre självmedveten eftersom den 

restriktiva tagningen motiveras av Ryus begränsade synfält. Denna inledande del i sekvensen 

visar sig ha en synnerligen icke-kommunikativ narration, eftersom den antar icke-diegetiska 

vinklar men endast för att ge oss mindre information än vad en osynlig observatör skulle ha 

möjlighet att se. Narrationen visar också att den endast lämnade den icke-diegetiska vinkeln 

för ett ögonblick, då vi i nästa tagning är tillbaka i raktovanifrånvinkeln. En markering om att 

vi kommer att återkomma till dessa icke-diegetiska vinklar senare i sekvensen. 

7 - Därefter visas en bild på Yu-sun som ligger och sover i bilens baksäte. Plötsligt sticks en 

pinne in från ena bildsidan och förs mot Yu-suns halsband. 

8 - En närbild på Yu-suns ansikte klipps in och vi ser plötsligt en hand som försöker grabba 

tag i halsbandet. Yu-suns ögon öppnas, och det klipps på hennes skrik… 

9 - …till en helbild på bilen och vi ser den handikappade mannens två ben hänger ut från ena 

bildörrsfönstret. Inifrån bilen hörs Yu-sun skrika ”försvinn” och mannen ålar sig tillbaka ut ur 

bilen och springer iväg och försvinner på nytt ur bild. Yu-sun sticker ut huvudet ur bilfönstret 

och ropar på Ryu.  

Kommentar: Tagningarna 7-9, visar att narrationen är tydligt allvetande genom att förutsäga 

händelseutvecklingen. Men narrationens allvetande tyder inte på en allnärvaro eftersom vi 

inte får reda på att det är den handikappade förrän i tagning 9. Narrationen är här tydligt icke-

kommunikativ, då vetskapen finns men då ”perfekta”/ideala kamerapositioner undviks. Det 

klipps till och med till en annan, närmare bild på Yu-sun vilket gör att åskådaren upptäcker 

vem det är – strax efter Yu-sun (fastän vi vetat om ”hotet” medan hon sov)!  

10 - Det klipps in en närbild på en sten som plumsar i vattnet. 

11 - En avståndsbild med bilen i bakgrunden visas sedan (enligt bilaga). I samband med att 

bildörren öppnas och Yu-sun kliver ut, dyker mannen upp igen, nu i bildens förgrund. Han har 

en sten i handen som han med en ansträngd rörelse kastar ut i floden och böjer sig sedan för 

att hämta en ny. Med detta försvinner han ur bild och dyker sedan upp igen för att kasta på 

nytt. Under samma tid ropar Yu-sun på Ryu och går mot förgrunden.  

Kommentar: Narrationen är fortsatt hemlighetsfull! Utklippet till avståndsbilden på bilen gör 

ju att spatial info ges till åskådaren (var bilen är, och kompositionsmässigt förvänta sig att Yu-

sun skall bege sig då hon gått ur bilen) - men inte tillräckligt. Den handikappade mannens 

framdykande från bildens nedre kant visar tydligt hur narrationen valt att klippa i det 

ögonblick som han böjer sig efter ännu en sten, precis nedanför bild! Detta medför ju detta en 
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fördröjning innan vi kan fylla i den kausala luckan (vem kastar och vad kastas?) och rumsliga 

luckan (var?) som bilden med stenplumsandet skapade. Å andra sidan skulle narrationen lika 

gärna kunna beskrivas som kommunikativ eftersom vi trots allt nästan omedelbart får reda på 

vem som kastade stenen. 

12 – Ryu klipps in (enligt bilaga) där han sitter på andra sidan floden, vilket är ett 

kommunikativt drag då den spatiala luckan var Ryu befinner sig i förhållande till Yu-sun 

klargörs också för åskådaren. Vi kan nu se Yu-sun, bilen och den handikappade mannen i 

bakgrunden, där hon förgäves ropar efter Ryu som med ryggen mot floden inte har möjlighet 

att uppmärksamma henne.  

13 – Det klipps till en bild som utesluter Ryu från händelseflödet och här isolerar Yu-sun på 

bron. 

14 - Klipp till ytterligare sten som plumsar i vattnet. 

Att ge detta ytterligare en egen tagning visar på symbolisk tyngd och vi kan här börja ana ett 

mönster. Det faktum att narrationen väljer att betona detta visar på ett förutseende, en vetskap 

om kommande skeende, som ”kommenterar” (berättarkommentar) det som händer.  

15 - Yu-sun vågar inte längre stanna kvar vid bilen utan springer över den ostadiga bron visat 

utifrån hennes synvinkeltagning. 

16 - Klipp till en närbild av Ryus händer där han fortsätter att placera stenar på graven (enligt 

bilaga). Under båda dessa tagningar hör vi den handikappade fortsatt kasta sten i vattnet. 

Ljudet av ännu ett plums noteras kanske inte och det skapas en tvetydighet huruvida det är en 

sten eller Yu-sun som faller i vattnet. Narrationens skiftande från Yu-sun till Ryu precis då 

hon faller i vattnet, och sedan döljer att hon fallit i vattnet bakom den handikappades 

stenkastande visar på ett allvetande men hemlighetsfullt berättande.  

17 - Klipp tillbaka till tidigare kameraposition enligt tagning 12, där vi nu inte längre ser Yu-

sun på bron. I bakgrunden ser vi dock att mannen stannat upp i en av sina rörelser medan Ryu 

är fortsatt ovetandes. 

18 - Den handikappade mannen som fortfarande har sin arm rakt upp i en stelnad kaströrelse 

klipps in i närbild (enligt bilaga). Detta är en markant brytning mot tidigare berättande i 

scenen då han för första gången i scenen visas i närbild. Vi ser att han stirrar förskräckt på 

något utanför bild. 

19 - Men istället för blicklinjematchning på vad han ser, som ju är en av 

kontinuitetsklippningens grundregler, så klipps en närbild in på systerns ansikte (enligt bilaga). 

Detta verkar vara ur Ryus perspektiv men eftersom det inte signaleras på ljudspåret (som 

innan), så får man dra slutsatsen att narrationen klippt in vad Ryu uppmärksammar (ser på) 
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men inte från hans pov-tagning. Den i sammanhanget väldigt restriktiva och icke-

kommunikativa tagningen kan alltså inte här ”gömmas” av att vi skulle hålla oss till Ryus 

omfång genom subjektivitet. Samtidigt går det att ana en symbolik då inklippet av systerns 

ansikte sker just här: Narrationen skyltar med sitt allvetande där den profetiskt förutspår Yu-

suns död.  

20 - Klipp tillbaka till tidigare kameraposition (enligt bilaga) på bron, men inte heller här syns 

Yu-sun till. Bilden fokuserar hypotesen om att något har hänt med henne. Narrationen har 

också varit tydlig med att den just utelämnat viktig information bland annat genom att inte 

följa en annars psykologiskt motiverad blicklinjematchning från närbilden av den 

handikappade mannens blick (vilket skapar en briljerande, fokuserad och temporär lucka) – 

men framförallt genom att växla bort från Yu-suns synvinkel under det att hon beger sig över 

bron ögonblicket innan hon faller i vattnet.  

21 - Klipp (enligt bilaga) till tidigare kameraposition såsom tagning 12 och 17, där Ryu med 

försjunken blick ser på systern. Denna gång är dock floden i bakgrunden ur fokus, och 

uppmärksamheten styrs till Ryu. Vi hör att Yu-sun ropar från vattnet bakom honom, och då 

fokus skiftas till floden kan vi också se henne. Hon dyker fram precis bakom Ryu - vi har inte 

sett henne tidigare (tagning 17) därför att Ryu suttit i vägen! För att in i det längsta hålla den 

diffusa luckan om vad som hänt Yu-sun öppen, har narrationen alltså utnyttjat 

figurkomposition och fokus – trots att denna kameravinkel ju tidigare (tagning 12) givit en 

överblick för hela området och alla inblandade. Det blir då tydligt hur begränsad vi varit med 

denna ”översikt”. Samtidigt finns det också en ironi i att Ryu blockerar vår sikt medan han 

själv inte kan höra!  

22 – Systerns ansikte klipps åter in (kameraposition enligt tagning 19), samtidigt som vi hör 

Yu-sun ropa på hjälp. Ryu för över filten och lägger försiktigt på stenar. Det blir en plågsamt 

kommunikativ narration här, då vi nu vet att Yu-sun håller på att drunkna i floden alldeles 

bakom Ryu. Parallellen mellan Ryus begravning av systern och att Yu-sun drunknar får sin 

slutliga konsekvens då ropen från Yu-sun upphör i samband med att Ryu för filten över 

systerns ansikte.  

23 – Ett hastigt klipp visar Yu-sun orörlig flyta på vattnet, i vinkel underifrån vattnet. Då 

sekvensen hittills varit väldigt icke-kommunikativ, där åskådaren varit på efterkälken, så får 

man nu se Yu-sun från en ”priviligerad” icke-diegetisk position.    

24 - Klipp tillbaka till Ryu som reser sig upp…  

25 - …och då han vänder sig om mot floden visas ett hastigt klipp (enligt bilaga) i 

raktovanperspektiv där Yu-suns kropp syns flyta förbi.  



 33 

Kommentar: Bilderna på Yu-sun (underifrån vattnet respektive rakt ovanifrån) är ju båda 

(precis som ovanifrån-vinkeln i sekvensens inledande bilder på systerns begravning) från en 

omöjlig vinkel (”impossible space”) – en vinkel som ingen karaktär i diegesen kan förväntas 

inta. Men att narrationen väljer att visa från icke-diegetiska positioner i tagning 23 och 25, 

fungerar inte som hinder för åskådaren att få information som fallet var i tagning 4, snarare 

tvärtom då vi ser det Ryu inte gör (och ser det Ryu också ser men från en bättre vinkel i 

tagning 25). Anledningen till att narrationen visar från denna mer självmedvetna position i 

tagning 25, fyller också i ett motiv i filmen. När Dong-jin senare tar ut sin hämnd visas också 

Ryu ur en raktovanifråntagning när han släpas över floden – en parallell som implicerar 

hämndens snedvridna logik.  

 

I den avslutande delen i sekvensen möter vi till viss del en ny narrationsstrategi, där 

berättandet blir mer subjektivt och kanske än mer självmedveten. När Ryu upptäcker vad som 

hänt rusar han över bron. Därefter visas ett klipp underifrån vattnet mot ytan där vi ser Ryu 

springa fram för att plötsligt stanna upp innan han når vattnet. En textskylt med svart 

bakgrund klipps in: ”Vattnet är djupt här…jag bottnar inte”. Texten är skriven i presens likt 

en tanke som dyker upp hos Ryu när han får syn på vattnet, och det är sannolikt Ryus mentala 

subjektivitet som representeras. I scenen då Ryu besöker doktorn första gången används 

samma teknik för att låta oss förstå att Ryu läser på läpparna vad doktorn säger. I nästa bild 

återvänder vi till händelserna där Ryu ändå vågar sig ner i vattnet. Då han finner Yu-suns 

kropp intill en klippa i floden klipps det åter in en textskylt med svart bakgrund: ”Längre fram 

förstod jag varför jag trodde att det var djupt. Jag bottnade inte här när jag var liten…”. Denna 

textskylt skiljer sig från den tidigare eftersom Ryu beskriver något för en åhörare. Det kan 

alltså inte röra sig om Ryus omedelbara tankar som i den tidigare textskylten. Senare i filmen 

visar det sig att Ryu skickat in ännu ett brev till radiostationen och förmodligen i detta berättat 

vad som hänt. Exakt vad klargörs aldrig men en teckning Ryu skickat med föreställer Ryu 

sittandes vid floden och Yu-sun i vattnet. Ryu har tidigare använt radiostationen som 

uttrycksmedel, och det vore därför rimligt att tänka sig att Ryu vill skapa förståelse kring 

olyckan med Yu-sun. Skylten skulle alltså vara ett utdrag ur detta senare brev. Sådana utdrag 

har också förekommit tidigare i filmen då Ryu presenterar situationen i lägenheten med 

textskylten: ”Vi bor i ett gammalt hus. Man tyckte att det dög eftersom jag är döv.”. Texten 

måste dock tillhöra det första brevet, eftersom systern inte är med när Ryu författar det senare 

brevet. Har narrationen alltså brutit upp kronologin på dessa ställen för att kommentera 

skeendet med delar ur vad Ryu berättat om sig själv för radiolyssnarna? Det finns också delar 
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som talar mot denna tolkning. Det finns inget som tyder på att brevet som blev uppläst i 

filmens inledningssekvens skulle presenterats ofullständigt för åskådaren, och det finns heller 

ingen anledning att tro att det skulle finnas fler brev. Ryu skulle i så fall riktat sig direkt till 

åskådaren i form av en character-narrator (alltså en karaktär som agerar berättare). Det är 

frestande att dra en liknande slutsats för texten då Ryu berättar om varför han tvekade att gå 

ner i vattnet. Att Ryu skulle tala om en sådan detalj, som mer liknar en eftertanke och 

påminnelse om barndomen än en signifikant del av händelseförloppet vid olyckan, är inte 

särskilt troligt. Avslutningsvis visar sig bilderna även här fungera på flera plan. Den tagning 

underifrån vattnet upp mot Ryu, som föregick den första textskylten, upprepas senare men 

visar då Dong-jin i samma position. Detta är i filmens klimaxdel och vi är tillbaka vid floden 

där Dong-jin nu skall utkräva sin hämnd. Upprepandet av denna kameravinkel i detta läge 

fungerar som ett subtilt varslande om hur det hela skall sluta – det var Ryus fel att Yu-sun 

drunknade i floden och Ryu har ända sedan barndomen haft en rädsla för det djupa vattnet.  

 

Sammanfattande kommentar: Har vi här exempel på en klassisk narration? 

Sekvensen är klassisk i att luckorna är temporära, briljerande, fokuserade (Vad ser Ryu; Vem 

försöker ta Yu-suns halsband; Vem kastar sten i vattnet; Vad ser den handikappade; Vad har 

hänt med Yu-sun (blir snabbt fokuserad)). När något undanhålls får vi liksom i den klassiska 

filmen snabbt reda på detta. Här finns inga av de permanenta och hemlighållna luckor som 

utmärker konstfilmen (Bordwell 1985:205). Narrationen visar sitt allvetande på ett väldigt 

tydligt sätt genom den profetiska betoningen av den handikappades tvångsmässiga 

stenkastande, och genom att mellanklippa Yu-sun hjälplös i vattnet med systerns ansikte 

under begravningen. Till viss del har vi i sekvensen en narration som rör sig fritt mellan de 

olika karaktärerna (Ryu, Yu-sun och den handikappade). Kameran kan också inta icke-

diegetiska positioner för att åskådliggöra vad som händer, såsom när vi får se Yu-sun i floden 

innan Ryu. Men å andra sidan visar sig narrationen ha en långt större vetskap om vad som 

sker (och kommer att ske) än vad som avslöjas för åskådaren. Kameran är inte begränsad av 

Ryus vetskap utan följer vad som sker med Yu-sun - men bara fram till att hon är på väg över 

bron. För när sekvensens viktigaste händelse därefter inträffar byts perspektivet till Ryus igen, 

vilket gör att vi inte får veta vad som hänt Yu-sun förrän en bra bit senare. Narrationen visar 

även sin icke-kommunikativa sida genom att ständigt göra åskådaren uppmärksam på det 

omedelbart intilliggande offscreenrummet: Den handikappade mannen intar en central roll 

genom det sätt som han vid upprepade tillfällen oväntat dyker upp och sedan lika fort 

försvinner ur bild. Sekvensen bjuder på en profetiskt allvetande narration, som till viss del kan 
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skifta fokus av intresse i rummet men som till största del inte gör det till förmån för en 

hemlighetsfull narration full av briljerande luckor. Istället för en klassiskt kommunikativ scen 

som endast döljer vad som skall ske, är narrationen inte sen med att hela tiden påminna 

åskådaren att man inte får se de mest centrala händelserna. En följd av en sådan strategi, som 

Bordwell skulle kalla ”overt suppression”, är att narrationen blir väldigt självmedveten 

(Bordwell 1985:145).  

 

3.2.2 Ryus hämnd 

Sekvensen inleds med att narrationen bryter mot tidigare inre narrationsnorm då vi följer en 

av bröderna från organhandlarligan, när vi tidigare hela tiden antingen följt Ryu eller Dong-

jin. Men perspektivbytet blir inte alltför desorienterande då vi vet att Ryu bestämt sig för att 

hämnas på dem. Vi följer med brodern in i ett av höghusen och vi ser honom gå längs en lång 

korridor, vilket filmas med en efterföljande kamera (followshot). Till en början så verkar det 

vara en objektiv narration, men det kompliceras snart av att offscreenljud av fotsteg hörs. 

Brodern stannar upp och vänder sig om, och i samma ögonblick stannar också kameran upp. 

Då brodern inte tycks se någon (någon blicklinjematchning sker inte så man får gissa) 

fortsätter han, och likaså kameran. Ljudet av fotsteg fortsätter, och snart skymtas någon i 

bildens vänstra sida. Det är en kvinna som stannar till vid en av dörrarna och försvinner kort 

därefter ur bild när kameran fortsätter vidare. Var det hennes pov-tagning som kameran agerat 

från hittills? Narrationen har ju haft en tendens att dela synvinkel även med främlingar i 

filmen. Kameran fortsätter obehindrat vidare och plötsligt går Ryu med nedböjt huvud i 

motsatt riktning förbi brodern! Den uppmärksamme hinner precis se att det är Ryu, vilket 

dock inte brodern verkar göra. Precis som då vi endast hann skymta kvinnan så gör kameran 

inte heller vid detta tillfälle något förtydligande utan fortsätter neutralt efter brodern i samma 

takt som tidigare. Tillsammans med att korridoren är full av atmosfärsljud av skrikande barn, 

trafikmuller och stereomusik, bidrar detta till en väldigt öppet icke-kommunikativ narration. 

Det är svårt att avgöra varifrån ljuden kommer ifrån, och om vi nu försöker lyssna efter var 

Ryu tar vägen (vänder han om? följer han efter brodern eller försvinner han sin väg?) så 

hindras vi från detta genom att atmosfärsljudet dränker allt annat ljud. Strax därpå dyker Ryu 

överraskande upp igen och går i snabb takt förbi brodern. Därtill sker denna del under en del 

av korridoren där det saknas fönster och andra ljuskällor vilket gör att vi endast ser konturerna 

av Ryu som försvinner i mörkret igen någonstans framför brodern. Inte heller denna gång har 

brodern märkt något, utan stannar framför en av dörrarna, öppnar och ropar till någon därinne. 

Då narrationen, trots det restriktiva omfång av information, ändå tillåtit oss (genom att 



 36 

kameran ändå följt brodern) att förutse den omedelbara faran för brodern, så fungerar den än 

mer ickekommunikativ genom att nu stanna kvar i samma position vilket ställer den stora 

metalldörren i vägen för åskådaren att se var Ryu är. Inte förrän precis innan Ryu slår ner 

brodern med basebollträet, får vi se. Att kameran plockar upp och visar vetskap när och var vi 

kan följa brodern (vet mer än Ryu eftersom det nästan är av slumpen han lyckas hitta brodern 

i korridoren och inte alls verkat veta var han varit), men ändå varit så neutral och 

ickekommunikativ om Ryus position och förehavanden tycker jag ger en intressant 

framställning av Ryus motiv och handlingar. Vi tillåts ju knappast identifiera oss med Ryu 

eller förstå vad han tänker: det ges exempelvis ingen närbild eller annan betoning på att det 

faktiskt är Ryu som går förbi; det klargörs inte om brodern som vi ju bara ser ryggtavlan på 

uppmärksammar Ryu eller inte; det redovisas ingen sinnestämning hos Ryu (såsom ilska, 

rädsla, eftertänksamhet, överraskning), fastän det han ämnar göra kontrasterar alla hans 

karaktärsdrag hitintills (även om nu motivet med ”baseballövningen” gett utrymme för en 

våldsammare sida hos Ryu). Istället förmedlas en kraft och mystik kring Ryu där han likt en 

jägare efter sitt byte verkar kunna dyka upp direkt ur skuggorna utan vare sig andra 

karaktärers eller åskådarens vetskap. Brodern slänger en blick bakåt som om han var förföljd. 

Men uppenbarligen följer kameran inte något ”åskådarintresse” eftersom den är så restriktiv 

med att visa vad åskådaren behöver för att ifrågasätta eller stärka sina hypoteser (vem var 

kvinnan, var är Ryu). Begränsningen är inte bara till broderns omfång (atmosfärsljud, brist på 

ljuskällor, att endast se rakt fram) utan är än mer restriktiv (får inte se det han ser). Kameran 

intar också här ett snarast antropomorfiskt uttryck, mer än någon annanstans i filmen. Den 

följer efter och filmar i huvudhöjd och den stannar upp då brodern stannar upp (för att inte 

krocka?). När det framgår att den ytterst restriktiva narrationen inte beror på att vi följer 

någons pov-tagning, blir det svårt att förklara begränsningen som annat än en 

berättarkommentar. I denna korta sekvens kan narrationen således beskrivas som restriktiv, 

icke-kommunikativ och självmedveten.  

 

3.2.3 Kronologi och berättarkommentarer 

Hämnarens resa presenteras kronologiskt till allra största del, men det finns undantag. Medan 

radioprataren läser upp Ryus brev, som tillhandahåller en tät exposition över den initiala 

situationen var narrativet tar sin början, sker intoning till en mikrofon. En sorgsen 

melodislinga sätter stämningen och spelas under hela inledningssekvensen. Vi befinner oss i 

en radiostudio och en bild klipps in som visar teckningen på brevets baksida föreställande två 

barn som sitter på en klippa. Flickan (som vi senare kan identifiera som systern som barn) på 
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bilden pekar mot något utanför bild som pojken (Ryu) intresserat följer med blicken. Detta 

leder till en tillbakablick som ger oss en inblick i syskonens relation till floden. 

Tillbakablicken visas med följande tre tagningar:  

1 – Nedtoning till närbild på en vattenpöl där Ryus fot trampar i. (Tagning går att känna igen 

senare i filmen, då denna kameraposition upprepas i sekvensen då Yu-sun drunknar i samma 

flod.)  

2 – Från ett ovanifrån-perspektiv visas syskonen som barn under det att de lekfullt stänker 

vatten på varandra och springer över klipporna.  

3 – En ellips tar oss till en avståndsbild där de sitter tillsammans på en klippa utmed 

flodkanten i bildens förgrund. En närmast exakt bild som i teckningen som föregick 

tillbakablicken, där flickan (systern) upprepar samma gest med att peka mot något utanför 

bild. Positionerad precis vid vattenytans höjd en bit ut i floden, ser vi hur kameran ett 

ögonblick senare sänks ner i vattnet. En nedtoning avslutar tillbakablicken. Narrationen 

återgår till nutid där kameran visar systern sitta tillsamman med Ryu och lyssna på 

radiosändningen (inte Ryu dock som ju är döv). Ljudperspektivet ändras här till mer ”burkigt” 

vad gäller både berättarrösten såväl som musiken. 

 

Av detta kan man dra slutsatsen att vi följt radiosändningen från systerns 

ljudperspektiv fram till det att narrationen nu tar ett steg tillbaka och blir mer objektiv. 

Betyder det att den tillbakablick vi nyss följde tillhörde systern? Det förefaller rimligt att 

systern under det att hon lyssnar på det brev som Ryu skrivit, tänker tillbaka på deras 

barndom och floden där de lekte, även om det inte nämns i brevet. Två tidsplan blandas i 

tillbakablicken - nutid i form av radiorösten och musiken existerande parallellt med dåtiden, 

både på visuellt plan men även ljudmässigt då också atmosfärsljud hörs. Något som 

komplicerar denna tolkning är dock att det trots allt saknas signaler som skulle tyda på att det 

är systerns minne vi tar del av. Eftersom systern inte heller känner till att Ryu skickat in 

brevet, så kan hon omöjligen veta om den teckning Ryu målat på baksidan som inledde 

tillbakablicken. Att hennes minne skulle frammana en bild av skeendet så lik Ryus teckning 

känns knappast troligt. I tillbakablicken ser vi också tecken på en allvetande narration som 

håller sig på avstånd och i icke-diegetiska positioner (både tagning 2 och 3). Visst är det som 

Bordwell skriver, att den nya klassiska filmen varken kräver psykologisk motivering för 

tillbakablicken eller att den skall vara begränsad till en enskild karaktärs omfång, inte ens om 

den tillhör någons minne. Men narrationen visar sig också vara profetisk då tillbakablicken 

avslutas med att kameran dyker ned i vattnet, ett varslande om det öde som väntar Ryu. 
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Istället för att tolka det hela från vare sig Ryus eller systerns minne, kan man ju också se det 

som en kommunikativ narration som låter åskådaren ta del av några ögonblick från 

barndomen som visar den nära relationen mellan syskonen men också förmedlar känslan 

associerad till floden. Den melodramatiska radiomusiken får här en annan betydelse som 

kommenterar det som visas i tillbakablicken. Narrationen återger en objektiv händelse ur det 

förflutna, men då ingen karaktär initierat tillbakablicken får hela sekvensen ses som en 

berättarkommentar. En viss osäkerhet infinner sig dock eftersom delar fortfarande skulle 

kunna vara från någon av syskonens minne. Här uppstår en tvetydighet för huruvida 

narrationens status för tillbakablicken är: 

- systerns minne (mental subjektivitet) och lyssnande (perceptuell subjektivitet); 

- Ryus minne (mental subjektivitet) tillsammans med objektiv berättarröst/musik; 

- eller två objektiva tidsplan (tillbakablicken och radiosändningen) som sammanförs av en 

allvetande narration för att kommentera relationen mellan syskonen och floden (såsom att 

sammanförandet av musiken som ju är diegetisk i nuplanet med dåplanet slår an en 

melodramatisk ton; den lätt romantiserade tolkningen via Ryus teckning byts till en 

obehagskänsla genom kamerans nedsänkning i vattnet).    

 

Tvetydighet hör inte till vanligheterna i den klassiska filmen, men kanske ligger det 

ett lika allvarligt brott mot klassiska regler i det sätt som kronologin bryts senare i filmen. Ett 

kort exempel på detta inträffar då Dong-jin på egen hand söker efter ledtrådar om vilka 

kidnapparna är. Han återvänder till floden efter att han sett teckningarna på de brev som Ryu 

skickat in till radiostationen. Tanklöst börjar han kasta omkringliggande stenar från 

flodstranden (en parallell till den handikappade mannens aktivitet tidigare). När han letar upp 

ännu en sten att kasta råkar han få tag i systerns ena hand. Efter en reaktionsbild på Dong-jin, 

klipps det in en framåtblick på hur kroppen skärs upp i obduktionssalen med nästan identisk 

kameraposition som när Yu-sun skars upp. Ellipsen markeras inte utan sker med ett rakt klipp 

vilket gör att systerns obduktion nästan skulle kunna tas för något som Dong-jins ser i nutid. 

Därefter tillbaka till nutid där Dong-jin är i färd med att gräva fram hennes kropp. Ytterligare 

en framåtblick visar Dong-jins reaktion i obduktionssalen då han bevittnar uppskärandet av 

systerns kropp. Även denna bild är i det närmaste likadan som när han bevittnade Yu-suns 

obduktion. Men vid denna obduktion gäspar han! Narrationen ger här en tydlig 

berättarkommentar genom att mellanklippa framtida händelser med nuvarande som genom 

parallellen till tidigare obduktion visar Dong-jins förändrade karaktär. Parallellen varslar om 



 39 

den oresonliga inställning han har gentemot kidnapparna och motiverar vad han sedan 

kommer att göra mot Yeong-mi.  

 

3.2.4 Diskussion om narrationen 

Den nya klassiska filmen bygger vidare på studioårens experimenterande av komplexa 

plotkonstruktioner kring subjektivitet och drömsekvenser. 60-talets europeiska konstfilmer 

influerade tvetydigt berättande, och 90-talets av bland annat indievågen influerade filmer 

visade enligt Bordwell på en vilja till ständig förnyelse inom det nya Hollywood. Men 

samtidigt har man inte velat röra sig alltför långt ifrån det klassiska berättandet. Genom att 

följa den generella principen att desto komplexare grepp, desto mer redundans krävs, har man 

kunnat kombinera tvetydiga konstfilmsgrepp med den klassiska filmens förståelighet/klarhet 

(Bordwell 2006:78). Trots att filmmanualerna varnade för omordnandet av plotens händelser, 

så användes tillbakablickar i Hollywood frekvent även under studioåren. Men då motiverades 

ändå tillbakablickarna psykologiskt (även om de sedan uppvisade ett allvetande berättande i 

själva tillbakablicken) och markerades med mellantitel eller med ljudeffekt. Men nu anses 

publiken vara så van, att det vanligtvis varken motiveras utifrån karaktär som minns eller 

markeras. Idag finns det även exempel på Hollywoodfilmer som använder framåtblickar, 

vilket visar på en ökad tolerans för synligt berättande (overt narration), då ju framåtblicken 

tyder på berättarkommentar (narrational commentary) och därmed självmedvetenhet 

(Bordwell 2006:89f).  

   

Tillbakablicken med den tvetydiga narration som vi såg i Hämnarens resa, är 

sålunda något som den nya klassiska filmen ger visst utrymme för. Dagens filmer tillåter 

grepp som tidigare varit ämnade för konstfilmen enbart, bara det kombineras med en 

övergripande klarhet. Tillbakablicken fungerar ju ändå som en tät exposition enligt klassisk 

dramaturgi, där en bakgrund ges till den initiala situationen som Ryu befinner sig i. 

Åskådarens konstruerande av fabulan står inte och faller med vilken status som 

tillbakablicken ges. Inte heller det synliga berättandet i och med framåtblickarna då Dong-jin 

upptäcker var systern begravts är helt uteslutet i den nya klassiska filmen. Vi såg också att 

luckorna i sekvensen då Yu-sun drunknade så var det ändå möjligt att peka ut när vi inte fick 

den information som krävdes. Den klassiska filmen utmärks av en allvetande, kommunikativ 

men inte särskilt självmedveten narration, som istället för att dra uppmärksamheten åt 

berättandet låter i huvudsak karaktärerna föra handlingen framåt. I både sekvensen då Yu-sun 

drunknar och då Ryu hämnas så var dock narrationen till största del väldigt icke-
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kommunikativ. Och detta på ett så öppet självmedvetet sätt att det knappast kan karakteriseras 

som ett klassiskt berättande. Men att dra slutsatser om hur nära eller långt från den klassiska 

narrationen som Hämnarens resa skall placeras blir problematiskt främst av två anledningar 

centrala för Bordwells system – självmedvetenhet och berättarkommentarer.  

 

3.2.4.1 Självmedvetenhet och konstfilmens berättarkommentarer 

Som togs upp i teoriavsnittet handlar graden av självmedveten om hur öppet narrationen riktar 

sig till åskådaren. Bordwells hänvisande till narrationens retoriska sida ger dock 

självmedvetenhet en väl bred definition. Att narrationen i den klassiska filmen vid vissa 

specifika ställen tenderar att bli självmedveten (i filmens inledning, slutet, i början/slutet av 

varje scen), anser Douglas Pye också vara en problematisk beskrivning. Hur man redan i 

filmens början etablerar relationen mellan narrationen och den fiktiva världen, är något som 

man också förväntas bära med sig i resten av filmen (Pye 1989:48). Även Andrew Britton 

påpekar att man inte bara kan anta att en film uppfattas som självmedveten om inte åskådaren 

känner till detta koncept. Gör han/hon det, så kommer regissörens ”avtryck” genomsyra hela 

produktionen – och inte endast vid avgränsade ögonblick där formgrepp lyser igenom 

narrativet.  

 

Ett av de främsta tecken på självmedvetenhet är då det sker en så kallad 

berättarkommentar. Berättarkommentar är det schema som åskådaren kommer att knyta 

filmens signaler (cues) till. Berättarkommentar innebär att narrationen stör överföringen av 

fabulainformation och betonar sin egen roll (Bordwell 1985:209). Faktiskt är det så att alla 

avsteg från klassiska normer medför ett kommenterande. Bordwell talar om ett 

kommenterande då narrationen varken kan förklaras utifrån objektiv realism eller som 

subjektivt motiverad:   

 

Stylistic devices that gain prominence with respect to classical norms – an 

unusual angle, a stressed bit of cutting, a striking camera movement, an 

unrealistic shift in lightning or setting, a disjunction on the sound track, or 

any other breakdown of objective realism which is not motivated as 

subjectivity – can be taken as narration´s commentary. (Bordwell 1985:209).  

 

Att narrationen signalerar en skapande och strukturerande hand som styr vad åskådaren får se 

och på just detta sätt är också något som utmärker en film tillhörande konstfilmens domäner. 
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Till skillnad från den klassiska filmen, så finns det nu en anledning att associera 

berättarprocessen till en fiktiv berättare. Bordwell identifierar samtidigt ett problem med 

denna påträngande berättares närvaro, då åskådaren på samma gång måste notera skiftningar 

mellan objektiv realism och subjektiv expressivism:  

 

(…) to push the realism of chance and psychological indefiteness to its limit 

is to create a haphazard narrative in which an author´s shaping hand would 

not be visible. In short, a realistic aesthetic and an expressionist aesthetic are 

hard to merge. The art cinema seeks to solve the problem in a sophisticated 

way: through ambiguity. (Bordwell 1985:211f). 

 

I konstfilmen finns det alltså en spänning, en tvetydighet, där narrationen tenderar att ge 

motsägande signaler för huruvida vi skall tillskriva det vi ser en karaktärs subjektiva 

upplevelse eller om det finns en genomlysande skapande hand som presenterar situationen på 

just detta sätt.  

 

Om vi blickar tillbaka till sekvensen då Yu-sun drunknar så fanns det flera tillfällen 

då narrationen skulle kunna sägas kommentera det som händer. Då Ryu sitter med ryggen mot 

floden under det att han begraver systern, så visas systern men inte från Ryus pov-tagning. 

Men då vi på ett halvsubjektivt plan följer vad Ryu tittar på (vad han uppmärksammar) så hör 

vi samtidigt vad han inte gör – Yu-suns rop på hjälp. Förmodligen skulle Bordwell här kalla 

narrationen för objektiv då vi inte begränsas av vad Ryu vet utan kan höra det han inte gör. 

Samtidigt innebär denna tagning, som inte följer vad som händer med Yu-sun, att narrationen 

lika gärna skulle kunna beskrivas utgå från en intention att vara retsamt icke-kommunikativ. 

Narrationen signalerar inte klart om vi skall tolka detta som en berättarkommentar eller inte. 

Redan tidigare i sekvensen såg vi en allvetande narration som från en icke-diegetisk vinkel 

vänta med att klippa efter Ryus blicklinje, bara för sedan skifta till Ryus pov-tagning just som 

han bländas av starkt motljus. Pov-tagningen är onekligen perceptuell subjektiv narration, 

men skall vi nöja oss med det? Narrationen har ju visat sig ytterst icke-kommunikativ med 

denna klippning, något som tyder på en berättare som vill framställa den handikappade som 

mer obehaglig än han faktiskt visar sig vara (såsom att låta den handikappade få en fördröjd 

presentation där hans stackatoliknande andning ger ett svårdefinierbart offscreenljud, ihop 

med att den första bild vi får se honom i är präglad av djupa skuggor). Men om nu dessa båda 

exempel visar på möjliga berättarkommentarer, kan det då uteslutas att även den ”vanliga”, på 
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ytan mer klassiska scenen är klar och entydig? Kan vi inte identifiera en berättare, en 

skapande kraft också då en blick matchas i bild-motbild-mönster? Förminskar man inte den 

klassiska filmens möjligheter om man utesluter att det också här går att spåra en vilja, ett 

kreativt urval, bakom det vi får se? Frågan är om man kan se det hela som löst med att 

framhålla narrationen som mer tvetydig.  

 

3.2.4.2 Berättarnivåer och åskådarens tolkningsförmåga 

Kortfattat skall jag nu hänvisa till ett analyssystem som inte möter samma problem som lätt 

uppstår i Bordwells modell. Edward Branigan utgår liksom Bordwell från det 

konstruktivistiska perspektivet med en aktiv åskådare som skapar sig en förståelse av filmens 

signaler. Men istället för att signalerna uppfattas horisontellt, där de lätt riskerar bli 

motstridiga, så ordnar Branigan signalerna också på djupet eller vertikalt. Narration definieras 

av Branigan som ”(…) the overall regulation and distribution of knowledge which determines 

when and how a reader acquires knowledge from a text.” (Branigan 1992:106). Perception 

sker inom olika begränsningar, där man måste fråga sig vad och under vilka villkor man 

uppfattar filmen. Branigans system utgår från en hierarkisk nivåindelning av narrationen, där 

varje nivå definierar en kontext som markerar ett visst sätt att beskriva filmen utifrån. 

Åskådaren omarbetar systematisk filmens data från en perceptuell kontext till annan och tar 

sig an texten ”(…) in multiple ways, assuming a variety of roles for different contexts at 

different times” (Branigan 1992:87). Branigan tar upp åtta berättarnivåer som sträcker sig i ett 

kontinuum från den historiska författaren som står utanför fiktionen ner till den enskilde 

karaktärens inre upplevelser. Det finns tre olika typer av narration – berättare, aktör, 

fokalisator - som vardera utgör olika sätt att beskriva hur åskådaren kan utvinna och förklara 

kunskap om filmen. De fyra översta narrationsnivåerna innefattar vardera en narrator, eller 

berättare, som kommenterar (”offers statement about”). Som exempel kan nämnas en 

diegetisk berättare som berättar om händelsen från en plats utanför scenen, men som samtidigt 

begränsas av diegesen. Åskådaren får information om diegesen också av karaktärerna, men på 

ett annat sätt än från berättarna. En karaktär kan inte berätta något för en åskådare utan ger oss 

istället kunskap genom sina handlingar som fokus i en kausal händelsekedja. Detta kallar 

Branigan för icke-fokaliserad narration och är ett sätt att tala om ett ”objektivt” berättande. 

Men karaktärerna kan också utgöra källan till vår kunskap om händelserna. Branigan 

introducerar här begreppet fokalisering som handlar om karaktärernas 

upplevelser: ”Focalization (reflection) involves a character neither speaking (narrating, 

reporting, communicating) nor acting (focusing, focused by), but rather actually experiencing 
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something through seeing or hearing it.” ( Branigan 1992:100f). En karaktär kan bli både en 

berättare (högre nivåerna) eller fokaliserare (lägre nivåerna), men denna karaktär har då en ny 

funktion på en annan nivå i texten. Den nya beskrivningens noggrannhet mäts mot en ny 

kontext eller epistemologisk bakgrund. Att samma karaktär kan beskrivas som berättare, agent 

och fokalisator, innebär inte någon motsättning så länge man är medveten om de skilda 

förutsättningarna för åskådaren att tillägna sig kunskapen. Med fokalisering representeras 

karaktärens medvetande (“consciousness of”) och om detta handlar de tre nedersta 

narrationsnivåerna om (Branigan 1992:105f). En karaktärs privata erfarenheter är antingen på 

en extern- eller intern nivå. Då narrationen representerar en karaktärs uppmärksamhet 

(”awareness”) men fortfarande från utanför karaktären, kallas det extern fokalisering och kan 

karakteriseras som en form av halvsubjektivitet. Branigan jämför med en blicklinjematchning 

(men betonar att detta endast är ett verktyg för narrativet att fokaliseras externt): ”(…) we see 

what [character] looks at, when he looks, but not from his unique spatial position; we must 

infer that we have seen what he has seen and how he has seen it.” (Branigan 1992:103). För 

att tala om subjektivitet måste vi gå ner till de nedersta två nivåerna – ytlig intern fokalisering 

respektive djup intern fokalisering. Här markeras gränsen för vad andra karaktärer i diegesen 

kan veta om varandra. Ytlig intern fokalisering är exempelvis en karaktärs pov-tagning och 

visar på dennes perceptuella uppfattning. När det gäller än mer subjektiva upplevelser såsom 

drömmar och minnesbilder, handlar det istället om djup intern fokalisering (Branigan 

1992:103f). I sammanhanget skall man dock komma ihåg att fokalisering av en karaktär 

bygger på de högre berättarnivåerna som definierar och grundar karaktären i texten. Till 

skillnad från Bordwells narrationssystem så innefattar Branigans modell av berättarnivåer 

också en extrafiktiv nivå, med en implicit extrafiktiv berättare som står bakom vad åskådaren 

ser och hör i filmen. Tanken utgår från att vad åskådaren möts av i en film har valts ut och 

arrangerats på ett visst sätt. Den implicite extrafiktive berättaren är inte den historiska 

författaren/regissören utan det ”potentiella lingvistiska fokus” som står bakom filmens 

representation och gör den möjlig. Branigan beskriver det vidare som ”(…) a rather diffuse 

but fundamental set of operations which we sense as underlying what we do in making sense 

and in making patterns.” (Branigan 1992:94). Det finns i en film alltid en dimension bakom 

det som explicit presenteras, även om det tillsynes implicita görs explicit. När vi talar om den 

implicita extrafiktiva narrationen, handlar det således om textens yttersta gräns”(…) at the 

very limit of what might still be justified as being in the text as opposed to being in a world, 

or in an intertext , which frames the text.” (Branigan 1992:95). Men räcker det då inte med att 

härleda narrationen till den implicite extrafiktive narratorn? Inte nödvändigtvis, och Branigan 
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menar att vi ofta kan tala om flera nivåer samtidigt: ”In general, several levels of narration 

will be operating simultaneously with varying degrees of explicitness and compatibility; that 

is, the spectator may describe the text in several different ways, all of which may be accurate, 

each within a particular context and for a particular purpose” (Branigan 1992:96). Men för 

varje nivå ner i hierarkin krävs fler antaganden och medför en minskande omfattning av 

information som åskådaren kan tillgängliggöra sig. Om inte annat antyds, är det mer sannolikt 

att en bild tolkas som objektiv (icke-fokaliserad narration) än subjektiv (fokaliserad), 

beroende på att en lägre nivå bygger på alla ovanstående nivåers antaganden. I motsats till 

Bordwell som betonar bottom-up processer, där åskådaren är satt att finna de intersubjektiva 

signalerna i filmen, så handlar det i Branigans fall om främst en form av tolkning som 

åskådaren måste göra. Det handlar om ett sätt att tänka menar Branigan, och slår ifrån sig 

uppgiften att söka efter objektets absoluta egenskaper (signaler). När man tolkar måste vissa 

data ”fyllas i” av åskådaren till vad som verkar ”saknas” vid en viss tidpunkt i texten. 

Branigan är klar på denna punkt, ”Structures that are achieved in cognition cannot be reduced 

to a list of phenomenal forms or cues.” (Branigan 1992:112f). 

 

Om vi återgår till analysen med Bordwells system bli det nu lättare att beskriva det vi 

ser och hör. Då narrationen skiftar från att låta åskådaren se Yu-sun i vattnet till att visa 

systern som begravs av Ryu, var det tvetydigt om det rörde sig om objektiv narration eller om 

själva narrationen lyftes fram som berättarkommentar. Branigan skulle här istället tala om en 

halv-subjektiv nivå (extern fokalisering, eftersom vi följer Ryus uppmärksamhet), en icke-

fokaliserad nivå (Yu-suns skrik vilket är vad en typisk invisible observer skulle ha hört, och är 

också något som den handikappade mannen kan höra) samt en implicit extrafiktiv narrators-

nivå som låter åskådaren ta del av händelsen på just detta sätt, ett sätt som också följer ett 

motiv kring ljudanvändningens funktioner (Ryu inte hör, är döv, olyckligt öde). När 

narrationen från icke-diegetisk vinkel väntar med att klippa efter Ryus blicklinje, och sedan 

byter till Ryus pov-tagning just som han bländas av starkt motljus, skapas också en 

tvetydighet för huruvida vi skall tillskriva skiftning till Ryu eller till en berättarkommentar. 

Branigans nivåindelning ger åskådaren verktygen att förstå Ryus pov-tagning både som ytligt 

internt fokaliserad av Ryu samtidigt som en implicit extrafiktiv berättare på en högre 

kunskapsnivå kan sägas presentera händelserna just såhär. Samma data kan således beskrivas 

och ge oss kunskap på flera olika sätt, beroende på vilken kontext de ses utifrån. Branigans 

modell förklarar multipelt berättande bättre än Bordwell, eftersom signalerna (cues) hos 

Bordwell tolkas horisontellt (signalen kan endast betyda en sak i taget, och då två eller fler 
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handlar det om tvetydighet), medan Branigans modell är mer receptionellt inriktad (betonar 

top-down perception) där signalerna visserligen finns där i texten (som Bordwell utgår ifrån) 

men som inte är ”färdiga” eller entydiga utan kan förstås av en åskådare på flera olika sätt – 

på olika nivåer.  
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3.3 Stil 

Den intensifierade kontinuitet Bordwell beskriver tar sin utgångspunkt i den klassiska filmens 

stil, men skiljer sig i vissa avseenden. Kameran förlitar sig till det gamla systemets 180-

graderlinje, blicklinjematchning, bild-motbild och rörelsematchning. Den analytiska 

nedbrytningen av rummet används fortfarande för att betona viktiga detaljer som reaktioner 

och repliker, något som bidrar till den klarhet som utmärker även dagens filmer. I 

Hollywoodfilmen har man dock ett visst överseende med brott mot exempelvis 

180gradersregeln, och publiken är inte lika beroende av klassisk redundans, vare sig det gäller 

ellipser eller pov-tagningar. I kombination med allt närmare bilder ser vi också färre 

etableringsbilder och avståndsbilder. Fokus riktas istället mot karaktärernas ansikten med fler 

reaktionsbilder, något som också har sin orsak i ett snabbare tempo. Ordet ”intensifierade” 

speglar också kameraåkningarnas allt större plats i filmerna, där en inåkning på karaktärerna 

inte nödvändigtvis behöver tyda på ett dramatiskt ögonblick i storyn, utan som lika ofta 

används för att ge scenen en kick av energi. Detta har att göra med den nya, mer ”expressiva”, 

roll stilen fått i dagens Hollywoodfilm. Det finns tillfällen då stilen får ett eget liv, och drar 

uppmärksamhet åt sin egen roll. Tillfällen av stilistiska höjdpunkter som inte kan 

bortförklaras utifrån kompositionell, realistisk eller ens intertextuell grund. Detta leder i fram 

till kärnan i Bordwell och Thompsons neoformalistiska inriktning – kan vi tala om en stil 

skiljd från både narrativet och i vidare mening även tolkning? En poetisk stil som inte kan 

motiveras annat än artistiskt eller estetiskt. Den parametriska filmformens möjligheter, och de 

problem som döljer sig i begreppet motivation, behandlas tillsammans med neoformalismens 

utgångspunkter i diskussionskapitlet till detta stilkapitel. Frågan som först måste tillägnas 

uppmärksamhet är dock om stilen i Hämnarens resa bäst kan beskrivas som en ”typisk 

Hollywoodfilm”. 

 

Med risk för en något fragmentarisk scenbeskrivning så har valet ändå fallit på en 

stilanalys uppdelad under olika rubriker. En del scener och sekvenser nämns under flera 

punkter eftersom de ofta är relaterade till varandra. Även om ett ”öppnare” sätt att referera till 

filmen hade varit att lista varje tagning och övergång, så hade det krävt alltför mycket plats 

och förmodligen gjort analysen onödigt omständlig (och tråkig!). Det är mestadels efter eget 

tycke och intresse som ligger till grund för urvalet, och stilanalysen är avgränsad till 

områdena klippning och i viss mån kinematografi. 
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3.3.1 Kontinuitet 

Då även dagens ”nyklassiska” film fäster sådan vikt vid klassisk kontinuitet ter det sig 

naturligt att en analys av stilen bör starta någonstans där. Ett närliggande område är hur 

scenen tillämpar analytisk nedbrytning och när det ges, eller inte ges, etableringstagningar. 

Hur används bildsnittsskiftningar för att betona dramatiska vändningar i storyn, och hur 

närgången är kameran egentligen?   

 

En scen med tydlig klassisk struktur hittar vi direkt efter begravningen av Yu-sun. 

Hemma i soffan ligger Dong-jin med begravningskostymen fortfarande på, visad i en 

etableringsbild på halvavstånd. Han lyfter blicken mot fotografiet vid bordet intill och en 

blicklinjematchning utifrån Dong-jins pov-tagning klipps in. Fotot visar en glad Yu-sun som 

står bredvid Dong-jin. Tillbaka till Dong-jin i halvbild som vänder sig ned mot kudden igen, 

men tittar sedan åter upp. Denna gång står Dong-jin ensam på fotografiet! Drömmer han, eller 

har Yu-sun verkligen försvunnit från fotografiet? Dong-jins förskräckta min klipps in i 

halvbild. Fortfarande inom linjen mellan Dong-jin och fotografiet upprättas nu en ny linje 

genom att berättandet återgår till etableringspositionen (establishing setup), men denna gång 

skymtas plötsligt Yu-sun i ena bildhörnet. Att hennes närvaro inleds utifrån tidigare 

etableringsbild antyder att hon inte tidigare varit i rummet, utan att hon snarast 

materialiserades direkt från fotografiet. Resten av tagningarna håller sig till den nya linjen. 

Men berättandet går inte omedelbart in på närbild på vare sig Dong-jins reaktion eller en 

förtydligande bild på att det verkligen är Yu-sun vi ser. En spänning uppstår kanske just på att 

undanhålla dessa redovisande bilder, då man istället klipper ut till avståndsbild från utifrån 

trädgården. Genom de stora vardagsrumsfönstren ser vi sedan Dong-jin stappla fram och lyfta 

upp Yu-sun i famnen. Det kanske varit mer konventionellt att låta avståndsbilden vara 

objektiv, såsom från en tänkt förbipasserande som ser in, men istället visas Yu-sun fortfarande! 

En överraskande bildsnittskontrast sker sedan genom rörelsematch till tät närbild på Yu-suns 

ansikte, en övergång som både är ett stort bildsnittskifte och nästan frontal på Yu-sun. Scenen 

följer klassisk kontinuitet genom att hålla sig till 180linjerna, blicklinjematcha, betona viktiga 

reaktioner (när Dong-jin ser fotot utan Yu-sun), och matcha rörelserna mellan klippen. 

Rummet presenteras direkt med etableringsbild, och är en bild som vi återgår till när en ny 

karaktär äntrar scen. Tecken på den intensifierade kontinuiteten visar sig främst genom 

användandet av primärt nära tagningar (halvbilderna på Dong-jin i soffa, och sedan 

närbilderna på både Dong-jin och Yu-sun). Övergången från avståndsbild (utifrån) till tät 

närbild på Yu-sun följer också en intensifierad stil med skarpa bildsnittsförändringar.  
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Efter det att Dong-jin har mött Yu-sun i drömmen, så följer en scen med en helt 

annan känsla. Dong-jin har nu bestämt sig för att göra allt för att få tag på de skyldiga för Yu-

suns död. För sina sista pengar mutar han sig till att få ta del i polisens arbete. Scenen saknar 

både kamerarörelser och närbilder, utan förlitar sig istället på relativt långa tagningar på 

avstånd. Den inledande bilden visar Dong-jin på soffan likt nyss nämnda scens 

etableringstagning. Det ringer på dörren och det visar sig vara polisen. En ellips tar oss direkt 

från ljudet av ringklockan hörs till att polisen redan sitter i en av vardagsrummets fåtöljer, 

något som får Dong-jin att framstå mer inaktiv och avskärmad. Perspektivet utgår här från 

polisen genom att vi följer hans reaktion på mutan från Dong-jin, och när han reser sig upp för 

att sträcka sig efter en askkopp, så följs hans handlande med att det klipps ut till helbild. 

Dong-jin ger ett svalt intryck, nästan nonchalant, och ges av narrationen ingen enkelbild utan 

skymtas endast i tvåbild på avstånd. Det är Dong-jin som har scenens repliker, men kameran 

uppehåller sig på polisens ansikte när Dong-jin talar. Även då polisen tittar mot Dong-jin så 

följs detta inte av blicklinjematchning i bild-motbild-mönster, utan här sker utklipp till 

tvåbilden på avstånd. Polisen upptäcker snart en vattenansamling på golvet – något som 

aktualiserar frågan om Yu-syn faktiskt var där kvällen innan (!). Berättandet genomsyras av 

en tomhet efter Yu-sun som speglas av den återkommande avståndsbilden med de tomma 

matsalsstolarna i förgrunden. Kontrasterna mot tidigare dramatiska drömscen med Yu-sun blir 

här tydliga, där även stildrag som närbilder och bild-motbild utesluts till fördel för tvåbilder 

på avstånd.  

  

Sekvensen då Ryu hämnas på de illegala organhandlarna påminner om en klassisk 

behandling av stilen, men där drag även av från den nya filmens mindre strikta hållning till 

180-linjen lyser igenom. Precis efter att den förste brodern knockats i dörröppningen för 

kontoret till organhandlarnas tillhåll, så visas moderns och den andre broderns initiala 

reaktioner. En halvbild på brodern som våldför sig på sitt senaste offer, en halvbild på modern 

vid skrivbordet, närbild på hennes armar hållandes i en knarkspruta (kanske en förklaring till 

hennes avslagna minspel). Sekvensen inleds alltså med närmare bilder på reaktioner och 

detaljer, där scenrummet först efter detta presenteras med två utklipp på de båda som visar på 

deras rumsliga positioner. Det dröjer till den sjätte tagningen innan en etableringsbild, i form 

av en avståndsbild från bakom moderns skrivbord, presenteras. Här visas samtliga karaktärer 

och nu för första gången ser vi också Ryu, stående vid dörringången i bildens bakgrund. Alla 

står som förstenade i ögonblicket, men dödläget bryts av att brodern går fram och tar stryptag 
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på Ryu. Av ren råstyrka lyfter han upp Ryu, och det hela visas i bild-motbild i närbilder på de 

båda. Under denna del utesluts modern ur bild då det är kampen som står i centrum. Inte 

förrän Ryu får övertaget och hugger en skruvmejsel i broderns hals, så visas moderns reaktion 

i närbild. Från att tidigare suttit skyddad bakom bordet, med de storväxta sönerna som väktare, 

antyder närbilden en omvänd situation. Här ligger koncentrationen på hur modern chockat 

inte får ur sig mer än att sonen inte skall dra ut skruvmejseln. Bilder på brodern på avstånd där 

han står som förstenad avlöses med närbilder på moderns uppskakade ansikte. Återigen dyker 

Ryu upp ur ingenstans och bryter den närmast statiska situationen genom att rycka ut 

skruvmejseln med följden av en fors av blod. Först nu klipps det till närbilder på broderns 

chockade ansikte, där han desperat försöker hålla om halsen. Det hela kan ses som en stegvis 

förändring från avstånd till närmare bilder - först närbild endast på hennes reaktion varpå det 

dramatiska skeendet intensifieras av att Ryu drar ut skruvmejseln vilket då kräver närbilder 

även på brodern (hanterat i bild-motbild efter linjen mellan honom och sin mor). Scenen 

består till övervägande del av närmare tagningar, skiftat med etableringstagningens 

kameraposition som hela tiden stadgar de rumsliga relationerna. Kanske är för att scenen är så 

enkel i sin spatiala uppbyggnad som man också tillåter sig att gå över den etablerade linjen. 

Vi ser det dels i närbilden på skruvmejseln som brutalt rycks ur halsen, och sedan i två 

överblicksbilder (som liksom etableringsbilden ger oss en god översikt av händelserna). Den 

kanske mest radikala bildövergången ser vi mot slutet av scenen från just en av dessa 

överblicksbilder. Ryu har precis släpat fram den nedklubbade brodern och börjar nu inför 

ögonen på modern att ursinnigt slå på den livlösa kroppen. Då händer något, för hon lyckas 

slita sig lös från sitt chockartade tillstånd. Hon greppar en kniv och reser sig upp bakom 

skrivbordet, vilket visas i en ovanifrånvinkel på avstånd från ”fel” sida av linjen. Från den 

gamla linjen klipps det sedan in en svårläslig bild på kniven i hennes hand då hon långsamt 

går framåt. När översiktsbilden tidigare användes i scenen var den inbäddad i en bild-motbild 

mellan Ryu och modern, där man återvände direkt till den närbild på henne som visades innan. 

Man kan säga att avståndsbilden fungerade som en absurd ”pausering” av de våldsamma 

händelserna där Ryu för första gången möter hennes blick efter att ha hämnats på sönerna. 

Denna gång däremot, sker klippövergången i samband med att modern rör sig bort från stolen 

hon suttit i hela scenen vilket komplicerar rumsbeskrivningen. Ingen rörelsematchning sker 

heller för att underlätta övergången som inte bara är linjeöverskridande, utan också från en ny 

(och oväntad) kameraposition och i närmast motsatt höjdvinkel. Istället inleds tagningen från 

tom ruta där modern går in i bild och där vi inte ser hennes ansikte. Tanken att det skulle röra 

sig om en ellips (genom empty-frame-tekniken) kan vi dock slå ifrån oss, eftersom ljudet av 
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Ryus slag är i kontinuitet. Tack vare ljudet offscreen går det också att förstå den relativa 

positionen till Ryu. Stilbehandlingen illustrerar således Bordwells beskrivning också gällande 

den nya filmen – även om rumsligheten inte är lika lättläst då flera klassiska grepp frångåtts 

så är den ändå förståelig eftersom vissa av dem fortfarande finns kvar. Scenen slutar här, 

vilket kan verka märkligt då det dramatiska skeendet inte är uppklarat - lyckas hon attackera 

en ouppmärksam Ryu och vad gör han då? Narrationen bibehåller den oförlösta spänningen 

genom att byta till händelseförloppet där Dong-jin hämnas på Yeong-mi. Det framgår inte om 

händelserna sker samtidigt eller inte. Men de två händelseförloppen binds ihop symboliskt 

och speglas mot varandra genom att den sista bilden av Dong-jins hämnd placerar honom i 

profil riktad åt höger i bild varefter ett direkt klipp sker över till Ryu som tittar tomt framför 

sig åt vänster i bild. En opposition dem emellan som förtydligas genom att grafiskt påminna 

om ett möte i klassisk bild-motbild. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar de utvalda scenerna en stil som följer det klassiska 

mönstret av en någorlunda intakt 180-linje, bild-motbild, blicklinjematchning samt att rörelser 

matchas för bibehållen kontinuitet. Samtidigt fanns också ögonblick där 180-linjen kunde 

brytas, bara för att i nästa ögonblick återvända till den gamla linjen. Inte heller var följdes 

användes blicklinjematchning utifrån bild-motbild-mönster. Scenen kunde ta sin start, inte 

bara från en etableringsbild på avstånd, utan också med flertalet närmare bilder på detaljer 

som tillsammans byggde upp en dramatisk spänning. Att gå in på detaljer med närbilder, som 

reaktioner eller repliker ersattes ibland av utklipp till avståndsbilder. Inte minst såg vi i 

drömscenen hur avståndsbilderna kunde kontrasteras mot överraskande närbilder. Det vi 

hittills sett tyder på att Hämnarens resa både håller sig till den intensifierade stilen, men de 

upprepade etableringsbilderna och frekvensen av avståndsbilder också visar på en mer 

klassisk berättarstil.  

 

3.3.2 ”The beauty of recycling” 

Orden i rubriken är Parks egna (kommentatorspåret på dvd-utgåvan), och sammanfattar 

ganska bra det sätt med vilken Hämnarens resa förhåller sig till en av den klassiska filmens 

grundbultar – redundans. Med redundans menas hur narrationen upprepade gånger ger 

signaler om händelser och på så sätt förstärker åskådarens hypoteser om storyn (Bordwell 

1985:56). I genomgången av ploten såg vi hur Park ofta använder paralleller och upprepade 

motiv för att berätta. Ofta var det just i upprepningar av kamerapositioner som gav de 

skarpaste kontrasterna. Men upprepningar av kamerapositioner förekommer också på en mer 
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grundläggande nivå filmen igenom. Detta kanske mer än vad som är brukligt inom den 

vanliga Hollywoodfilmen. Av intresse är också hur man väljer att markera – eller låter bli att 

markera – när ellipser sker och när vi delar någons perspektiv i en pov-tagning. Kort sagt, hur 

bidrar upprepningar till den klarhet Bordwell och Thompson talar om som utmärkande för den 

klassiska filmen? 

 

Hemma i Ryus och systerns lägenhet, just efter att Yu-sun kidnappats, syns ett tydligt 

exempel på klassisk spatial redundans genom upprepande av etableringstagningar. Medan 

systern underhåller Yu-sun med ett brädspel på golvet, så sitter Ryu vid skrivbordet intill och 

planerar för nästa steg i sin plan för att få ut pengarna för Yu-sun. Men det hela är en riskfylld 

uppgift, och medan Yu-sun är lyckligt ovetandes om situationen så har han lurat i systern att 

de för tillfället tar hand om Yu-sun efter att föräldrarna råkat ut för en bilolycka. Scenen 

inleds med en detaljbild på brädspelet, för att sedan visa en etableringsbild i form av en 

helbild av lägenhetens vardagsrum. Ryu klipps in i närbild och sedan en överaxeltagning som 

visar att han jobbar för att få ihop ett pärlhalsband. Han tänker byta halsbandet mot dockan 

Yu-sun har med sig (som en del i att få ut pengarna av Dong-jin). Återklipp till närbilden av 

Ryu som nu slänger en blick mot Yu-sun. Från Ryus pov-tagning ser vi en närbild på Yu-suns 

hårtofs med liknande pärlor som de Ryu pysslar med. Som om Yu-sun känt blicken i nacken 

vänder hon sig om, och kameran återgår till Ryu som hastigt vänder sig tillbaka. Hittills är det 

vi ser ett klassiskt hanterande av rummet där en detaljbild inleder, en etableringsbild klargör 

var vi är och samtliga karaktärers positioner, för att sedan låta den analytiska klippningen visa 

närmare vad Ryu gör samt följer det han uppmärksammar. Pov-decoupaget sker med klassisk 

redundans med blick (Ryu tittar) - objekt (det Ryu ser) - blick (Ryus reaktion) där hans blick 

visas utefter linjen mellan honom och Yu-sun. Efter denna serie närmare bilder återgår man 

till etableringspositionen, där Yu-sun nu stirrar på Ryu men sedan fortsätter att spela. 

Närbilden på Ryu klipps in igen då han tittar uppmärksamt mot dem. Yu-sun frågar systern 

hur hennes pappa (Dong-jin) kan ha så fattiga vänner. ”Va?”, svarar systern lite avväpnat, 

men förklarar sedan att de förlorat mycket pengar efter att hon blev sjuk. Kameran visar här 

åter etableringsbilden snarare än att gå in på detaljbild i samtalet, som exempelvis med en 

tvåbild på dem eller närbild på systerns förvåning. Det är Ryus reaktion som är det viktiga, då 

han ju har en hemlighet han inte vill skall avslöjas. Ryu verkar ana att fler frågor lär komma, 

och nästa tagning visar honom enligt tidigare närbild där han lutar sig framåt för att tydligare 

kunna läsa systerns läppar. ”Vilket sjukhus ligger din mamma på?” hör vi systern fråga och 

Ryu börjar gestikulera vilt. Över till en närbild på systern enligt bild-motbild som förvånat 
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tittar upp. Från etableringspositionen ser vi Ryu teckna att Yu-sun inte vet om olyckan. Läget 

hinner lugna ner sig och efter ett tag plockar Yu-sun upp sin docka. Fortfarande i 

etableringspositionen säger Yu-sun lite förstrött men på samma gång tvärsäkert: ”Pappa var 

för upptagen. Det var därför mamma lämnade honom. Det var därför som han lät er ta hand 

om mig.” Att han varit för upptagen med sitt arbete, är något som också Dong-jin kommer till 

insikt med senare i filmen, och kulminerar med fantasin där Yu-sun frågar varför hon aldrig 

fick lära sig att simma. Det Yu-sun säger etablerar också en bakgrund till den nära relation 

Yu-sun får med systern, då hon ser henne som en extramamma, efter att föräldrarna separerat. 

Men trots vikten av det Yu-sun säger betonas det inte med närmare bild, vare sig på henne 

eller för någon av syskonens reaktion till detta. Det sker sedan ett inklipp till överaxeltagning 

mot Yu-sun då hon går fram för att titta på Ryus pärlhalsband. Hon frågar om halsbandet är 

till henne, men Ryu knyter hotfullt näven i en avvisande gest. Ryu måste nämligen bifoga 

hotbrevet med ett kort på en ledsen Yu-sun, det är ju trots allt en kidnappning! När hon som 

väntat börjar grina av det bryska avfärdandet, tar Ryu fram kameran och jagar efter henne i 

rummet för att försöka få en bra bild. Yu-sun springer över till systern som upprört säger till 

Ryu att sluta. Men Ryu bryr sig inte, och till sist jagar han bokstavligen Yu-sun ur bild. 

Etableringsbilden som använts scenen igenom för att visa samtliga karaktärer, klarar här inte 

att ge en komplett översikt av rummet. Det framgår dock att Yu-sun befinner sig alldeles intill 

kameran, den enda del av rummet som etableringspositionen inte täcker. Scenen avslutas med 

att Yu-suns pov-tagning klipps in då hon funderar över att byta sin docka för Ryus halsband. 

Precis som rumsöversikten på ett ickeklassiskt vis undermineras av att Yu-sun ställer sig 

precis utanför bild, så varken länkas eller avslutas Yu-suns pov-tagning med närmare bilder 

på henne. Men även om scenens sista tagningar inte hör till det konventionella sättet att 

presentera rummet, så följer ju övriga delar i scenen desto mer enligt fasta ramar för klassisk 

film - både genom reduntant pov-decoupage (blick-objekt-blick) och genom analytisk 

nedklippning (detalj/etablering/detalj/återetablering). Dessutom har vi en etableringsposition 

av lägenheten som inte bara upprepas flera gånger inom denna scen, utan som också bidrar till 

en klar och sammanhållen rumsbeskrivning genom att inleda efterkommande scener i 

lägenheten utifrån samma kameraposition. Scenen tycks också präglas av en ganska 

minimalistisk, eller ”ekonomisk”, stil: Det finns få kamerapositioner i scenen, då de mestadels 

upprepas en eller flera gånger såsom närbilden på Ryu och etableringsbilden. Den analytiska 

nedklippningen framför Ryu som huvudkaraktären i scenen – Vi följer med närbilderna Ryus 

intensifierade uppmärksamhet på vad Yu-sun och systern talar om; Det sker inget inklipp till 

tvåbild som isolerar systern och Yu-sun när de pratar med varandra; Den enda tvåbilden som 
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används är då Yu-sun frågar Ryu om halsbandet; En närbild visas på systern, men då endast 

som reaktion på vad Ryu tecknar åt henne; Systern ges ingen närmare bild som betoning då 

hon säger åt Ryu att sluta retas med Yu-sun; Inte heller någon närmare bild på Yu-sun visas 

då hon oväntat ger sin egen syn på varför hon är där, trots replikens personliga karaktär och 

narrativa signifikans. På ett sätt är det ju ekonomiskt att använda etableringspositionen 

exempelvis då alla tre karaktärerna skall tillföra något. Från systerns närbild (då hon ser 

undrande på Ryu), så svarar Ryu i etableringspositionen. Hans svar och hennes reaktion på 

detta fortsätter alltså inte i bild-motbildmönstret, utan blir lika viktiga som Yu-suns 

oförstående min när de båda tecknar med händerna på båda sidor om henne. Helbilden 

används också båda gånger som karaktärsrörelser sker, istället för att exempelvis panorera 

med i närmare tagningar. Att förlitandet till etableringspositionen är så stark i scenen (5 av 16 

tagningar visas med etableringspositionen) gör det förstås än mer abrupt hur Yu-sun, från att 

ha sprungit runt i lägenheten, plötsligt ställer sig utanför det etablerade rummet. Mot slutet av 

scenen när Ryu försöker få Yu-sun att byta dockan mot halsbandet, så behålls 

etableringspositionen fastän Yu-sun är utanför bild. Tagningen är relativt lång, och att man 

inte går in på det konventionella bild-motbildmönstret med reaktionsbilder är knappast typiskt 

för den nya film Bordwell talar om.  

 

Spatial redundans i Hollywoodscenen sker ofta genom upprepande av 

kamerapositionerna i ett ABAB-mönster. Den upprepade informationen i tagningarna låter 

åskådaren koncentrera sig även på små förändringar i bilden såsom rörelser eller blickar. Det 

gör också att en förändring till ny kameraposition (ex kameraposition C) kan uppnå en 

kraftigare betoning än om alla kamerapositioner var olika (Bordwell 1997:14). I scenen då 

Ryu får sparken ser vi ett exempel på hur upprepandet av kamerapositioner kan användas till 

att framhäva kontraster. Till en början alterneras närmare bilder på Ryu och chefen med en 

avståndsbild som fungerar som etableringsbild. De båda sitter nästan helt stilla på var sin sida 

av bordet och de små rörelserna som görs (Ryu tittar upp mot chefen; Ryu tar emot pennan för 

att skriva under avskedsansökan) isoleras genom återklippandet till tidigare kamerapositioner. 

En schematisk översikt av scenens kamerapositioner ser ut som följande: A (närbild Ryu); 

B(Avståndsbild på dem båda); C(närbild chefen); B; A; D(Ryu stämplar under avtalet med 

tummen); C; A; E(ovanifrånbild med klockan i förgrunden); C; B; A; F(närbild på tummen). 

Visserligen följer scenen inte ett ABCABC-mönster - exempelvis då Ryu motvilligt tar emot 

pennan så väljer man att klippa in avståndsbilden med de anonyma kontorsarbetarna i 

förgrunden (vilket understryker den kalla känslan i scenen), istället för att visa Ryu i närbild 
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(som i ABC-mönster) - men det sker flera upprepningar av kamerapositioner. Kameraposition 

A och B upprepas innan ny kameraposition klipps in (D), och likadant upprepas C och A 

innan kameraposition E visas. Det är också kameraposition E som är scenens mest 

särskiljande tagning. Man övergår den etablerade linjen, även om själva övergången följer 

klassiskt recept med övergångstagningen väldigt nära linjen. Medan de kamerapositioner 

(A,B,C) som återkommer flera gånger i scenen visas i underifrånvinkel, är kameraposition E 

från en ovanifrånvinkel. Filmen bygger väldigt lite på repliker, och denna scen är inget 

undantag. Fastän Ryu får sparken nämns det aldrig i scenen, utan förmedlas istället med 

mycket små medel: Scenen föregås av en tagning från ”fabriksgolvet” där vi ser Ryu arbeta 

vid en av maskinerna. Efter att Ryu skrivit under pappret hos chefen klipps det åter till denna 

kameraposition – men nu står samma maskin övergiven. Detta sätt att arbeta med kontraster är 

också något som används i sekvensen då Yu-sun drunknar. Först står hon där på bron, men 

när vi efter ett tag återvänder till samma kameraposition är hon försvunnen.  

 

Men upprepandet av kamerapositioner kan också användas på ett mer på ett mer 

bedrägligt sätt. Första gången Ryu träffar organhandlarna på taket vid ett nerlagd 

hyreskomplex, presenteras rummet med en bild som visar modern flankerad av sina söner på 

var sin sida. Mittemot sitter Ryu som tittar sig oroligt omkring. Hans blick fastnar på 

frysboxarna med vad man kan förmoda paketerade organ. Ryu i närbild vänder sig tillbaka till 

modern som då talar om de villkor som gäller för att han skall få köpa en njure till systern. 

Det sker en nedtoning som markerar en ellips från hustaket till två korta tagningar som visar 

Ryu hemma (funderar väl om han skall fullfölja villkoren som involverar mycket pengar). 

Ryu befinner sig sedan återigen på hustaket. Samma etableringsbild används igen, med 

modern och de två bröderna utstationerade på samma vis som förra gången. Vi 

uppmärksammas av att Ryu nu betalat dem genom att brodern räknar pengarna i bildens 

förgrund. Både Ryu och modern tittar på pengarna. Modern klipps sedan in i närbild i 

samband med att hon vänder sig tillbaka mot Ryu. Denna rörelse upprepar den rörelse Ryu 

gjorde efter han upptäckt frysboxarna. Upprepandet av etableringsbilden gör det också lätt att 

känna igen var Ryu befinner sig - det enda som skiljer sig i denna bild är pengarna och att 

Ryu har på sig en ny skjorta. Men i samma veva blir det svårt att uppfatta att vi hoppat fram 

en bit i fabulan. Ryus tveksamhet och funderande över om han skall ta chansen och gå med på 

de illegala organhandlarnas villkor överstökat å det hastigaste, med endast två korta tagningar 

(och endast till den första sker övergången med nedtoning). Men det sker viss eftergift till 

förtydligande genom att det efter ellipserna inte är Ryu som vänder tillbaka huvudet i närbild, 
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utan modern (dock från en upprepad kameraposition). Kontrasten spelar förstås på en 

jämförelse mellan njuren i frysboxen (som Ryu tittade på) och pengarna (som modern tittade 

på). I denna sekvens förlitar man sig alltså i hög grad på symmetri och kontraster i bilderna 

för att berätta, snarare än att använda dialog.       

 

I tidigare nämnda scen, då Ryu, Yu-sun och systern befann sig i lägenheten, såg vi 

ett exempel på pov-decoupage med klassisk redundans. Men liksom för den nyklassiska 

filmen så är detta egentligen inte heller typiskt för Hämnarens resa. I samma scen fanns också 

ett exempel på raka motsatsen av hur en pov-tagning vanligtvis markeras, då den varken 

initierades eller avslutades med bild på karaktären vars synvinkel vi delat. I narrationsdelen 

såg vi flera pov-tagningar som bidrog till ett hemlighetsfullt berättande. När den 

handikappade mannen dyker upp, klipps Ryus pov-tagning in där det starka motljuset gör det 

svårt att se något alls. I scenen där Ryu hämnas på organhandlarna bygger spänningen på att 

den efterföljande kameran (following-shot) kan vara ur Ryus synvinkel. Det är ju t o m så att 

kameraarbetet ”behöver” kunna förklara den för filmen mycket ovanliga kameraåkningen 

utifrån någons pov-tagning. Chockeffekten är total då Ryu sedan dyker upp i bild – i motsatt 

riktning – eftersom den så konsekvent restriktiva narrationen då inte kan motiveras utifrån 

någons synvinkel. Förutom dessa ytterexempel finns dock en mängd alternativa sätt som 

filmen utnyttjar för att hålla åskådaren på tårna för vad vi ser och utifrån vems perspektiv det 

sker genom.  

 

Många gånger är det just genom en pov-tagning som scenen inleds, för att sedan i 

tagningen efter visa vems perspektiv vi delat. Ett exempel är scenen då Dong-jin möter 

arbetare Peng som precis som Ryu fått sparken från fabriken. Scenens första tagning är en 

pov-tagning från Yu-suns kompis i bilens baksäte. Att det är hennes pov-tagning klargörs 

direkt genom att klippa in henne då hon frågar om hon får leka hos Yu-sun när de kommer 

fram. I framsätena sitter Dong-jin och en kollega, men från kompisens synvinkel i baksätet ser 

vi dem endast i profil. Bilen gör plötsligt en kraftig inbromsning. Det är Peng från fabriken 

som lagt sig ner mitt i gatan för att blockera vägen. Men detta förstår man inte på en gång. 

När bilen bromsar in håller kameran kvar i kompisens pov-tagning, en vy från vilken det inte 

går att se vägen. Direkt från hennes pov-tagning klipps sedan Pengs pov-tagning in. Effekten 

blir något överrumplande eftersom bilden visar en klarblå himmel. Det dröjer ett tag, men så 

dyker Dong-jin och de andra upp i bild. Alla samlas och tittar ned mot kameran (Peng). På 

samma sätt som med kompisens inledande pov-tagning, så utesluts en initierande blick-
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tagning som etablerar vems blick vi delar. Med dessa restriktiva tagningar kan narrationen 

inte beskrivas som annat än icke-kommunikativ, då viktig information undanhålls genom att 

kameran byter från en subjektivitet (kompisens pov-tagning) till en annan (Pengs pov-

tagning). Denna scen är första gången vi får se Dong-jin, och man kan gissa att ett mer 

konventionellt sätt att introducera oss för Dong-jins karaktär skulle ha varit att se det från 

hans pov-tagning. Inte bara för att scenen handlar om hans problem (att han är okänslig för att 

ge folk sparken, medan han själv bor i lyxvilla), utan också för att kompisen knappast är en 

central karaktär i filmen.  

 

Begravningsscenen inleds på liknande sätt med en pov-tagning av en för narrativet 

mindre central karaktär. Yu-suns moder har haft en nästintill osynlig roll, beroende på att 

Dong-jin skilt sig och sannolikt också för att Yu-sun sett systern som ställföreträdande mor. 

Kidnappningen och upptäckten av vad som hänt Yu-sun har skildrats som Dong-jins börda att 

hantera. Men då Yu-sun begravs tar berättandet sin utgångspunkt från moderns reaktion. 

Blick-tagningen efter hennes pov-tagning ges dock med en tvåbild, där det är minst lika 

viktigt hur Dong-jin bara förmår stirra på henne när sorgen får henne att svimma av (som tur 

är fångas hon upp av en annan person!). Att det ändå är Dong-jin som är fokalpunkt i scenen 

förstärks genom att man avslutar scenen med en närbild på Dong-jin som följs upp med ett 

klipp inifrån kistan i förbränningskammaren. Bilden visar dockan liggande vid Yu-suns arm, 

samma docka som tidigare fick symbolisera relationen mellan Dong-jin och Yu-sun. Mest 

explicit visat genom den grafiska matchningen där Dong-jins inspelade röst läste upp ”Pappa 

älskar Yu-sun” till scenbytet där Yu-suns röst hördes säga ”och Yu-sun älskar pappa”. Nu har 

dockan återbördats till Yu-sun efter hennes död. Associationerna till Yu-sun förstärks då 

Dong-jins blick följs av bilden som visar hur elden får dockans huvud att falla av. Istället för 

att visa Yu-sun, så får dockans huvud som lossnar i eldhavet stå som metafor för hennes död.     

 

Pov-tagningar kan också stärka paralleller mellan karaktärerna i filmen. Efter Ryu 

funnit Yu-suns kropp i floden, lägger han henne på en klippa på stranden. Uppskakad står han 

sedan och stirrar på henne, visat genom alternerande bilder på Ryu och hans 

synvinkeltagningar på Yu-sun. Men efter att vi fått se Yu-sun en tredje gång, så återklipps det 

inte till Ryu – utan till Dong-jin i samma position som Ryu stått innan. Dong-jin har förts dit 

av polis för att identifiera Yu-sun och är alltså en händelse som äger rum långt senare i 

fabulan. Trots skiftningen till ny scen finns här ingen markering av ellipsen utan sker med ett 

rakt klipp, som om det var en fortsättning på tidigare händelse. Det hela skapar en 
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sammanflätning, där det inte går att avgöra vems synvinkel vi delar i sista bilden på Yu-sun. 

Kamerapositionerna är helt identiska, och förstärker bytet av Ryu och Dong-jin, men 

upprepandet betonar också parallellen där Dong-jin liksom ”tar över” Ryus position. Något 

som också kan sägas för filmen som helhet. För efter detta skifte så är det Dong-jin som 

fungerar som filmens protagonist. Det är nu hans val som blir filmens huvudtråd – skall han 

kunna förlåta Ryu?  

 

Sammanfattningsvis: Scenen när de befann sig i lägenheten utmärktes av hur man 

hellre klippte ut till etableringspositionen, snarare än till närmare tagningar. Olikt en klassisk 

nedbrytning av scenen lät man kameran stå kvar på avstånd istället för att markera flera 

viktiga reaktioner och repliker med närbilder. Något som dock gav mer kraft åt de gånger man 

faktiskt gick in på närmare tagningar. Upprepningen av etableringsbilderna medförde också 

en lättförståelig och sammanhållen rumslighet, även om etableringspositionen i slutet av 

scenen visade sig vara otillräcklig för att ge oss en överblick av rummet. När Ryu fick sparken 

från jobbet på fabriken, men också när han mötte organhandlarna i den efterföljande scenen, 

upprepades tagningarna på ett sätt som spelade på symmetri och kontraster. Så genomgående 

var detta att man knappast behövde dialog för att hänga med. Samtidigt gjorde symmetrin att 

ellipsen, från att Ryu först träffade organhandlarna till att han betalat dem, var allt annat än 

uppenbar. Filmen visade avslutningsvis på en mängd alternativ till den klassiska pov-

strukturen. Allt som oftast bidrog pov-tagningen till ett restriktivt berättande, beroende på att 

vi inte först fått se vems perspektiv vi delat, men framför allt för att detta perspektiv var det 

minst fördelaktiga för att få reda på vad som händer!             

 

3.3.3 Aktiva offscreenrum  

Är det något som verkligen betonas i Bordwells beskrivning av den nya Hollywoodfilmen så 

är det hur kameran blivit allt mer rörlig. Dagens etableringsbilder är inte sällan en in- eller 

sido-åkning i vad Bordwell kallar en ”moving master”. En kranförankrad kamera (crane-shot) 

kan användas när som helst som ”casual embellishment” (spontant liva upp scenen), snarare 

än betoning av ett viktigt dramatiskt ögonblick. För att betona karaktärernas ”moment of 

realization” är det vanligt att långsamt zooma in i närbild på ansiktet, och i dialogscener 

används ofta inåkningar eller en ständigt cirklande kameraföring för att ge scenen 

mer ”energi” (Bordwell 2006:135). I denna aspekt kan Hämnarens resa dock inte sälla sig till 

de nya Hollywoodfilmerna. Kamerarörelserna är mycket få, i många scener helt frånvarande. 

När en karaktär rör på sig klipper man hellre än panorerar. Exempelvis i lägenhetsscenen när 
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Yu-sun gick över till Ryu, eller blev jagad av densamme, så gick man inte in på närmare 

bilder och panorerade med i rörelsen, utan klippte istället ut till etableringspositionen. I 

drömmen då Dong-jin går över till Yu-sun klipper man ut till en avståndbild från utanför 

huset, istället för att följa honom närmare bild då han går över golvet. När polisen besöker 

Dong-jin, så sker en ellips från det ringer på Dong-jins dörrklocka, till att polismannen sitter i 

en av vardagsrummets fåtöljer. I samma scen klipper man ut från halvbild till avståndsbild 

med rörelsematchning, när polisen reser sig från fåtöljen, snarare än att visa det i en tagning.      

 

Ett av de mer konsekventa, och därför också mer intressanta, exempel på hur man 

håller sig från att ta till kamerarörelser sker i samband med att Ryu upptäcker Yu-sun död i 

floden. Först ser vi på avstånd att Ryu stannat upp och tittar på Yu-sun framför sig, därefter en 

närmare bild på Ryus reaktion och över till en närbild på Yu-sun. Efter detta återgår inte 

filmen till Ryus närbild, utan klipper istället ut till avståndsbilden igen. Flåsande ljud hörs, 

varpå den handikappade mannen går in i bild. Medan Ryu inte kan slita blicken fortsätter 

mannen fram till Yu-sun. Det sker inget inklipp på mannen, avståndsbilden behålls tills han är 

framme, varefter vi återvänder till närbilden på Yu-sun och vi kan nu se att han bara är 

intresserad av halsbandet. Han sliter brutalt åt sig halsbandet och går sedan nöjt förbi Ryu på 

vägen tillbaka. Medan hans rörelse fram till Yu-sun visades med avståndsbilden, så sker 

tillbakavägen via närbilden på Ryu där han går så nära att han nästan stöter till Ryu. Hans 

gång visas alltså på två olika sätt, men har gemensamt att det sker utan minsta kamerarörelse 

och att man använder sig av de redan etablerade kamerapositionerna (avståndsbild, närbild 

Ryu, närbild Yu-sun). Att samma få kamerapositioner används, där den handikappade 

mannen oväntat lyckas klämma sig in i närbilden på Ryu, förstärker den handikappades 

rörelser då ju allt annat är näst intill stilla. Mannens tillbakagång är dock inte fullt ut 

redovisad eftersom man låtit hans gång vara offscreen mellan bilden på Yu-sun och på Ryu. 

Emellertid hör man hans ansträngda andning just innan han går in i närbilden på Ryu, på 

samma sätt som hans närvaro signalerades innan han dök upp i avståndsbilden. Detta 

förläggande av central information till utanför bild är något som jag återkommer till nedan. 

Här kan också inflikas att de återkommande bilderna på Ryu alltså inte har några inåkningar 

eller långsamma inzoomningar för att betona hans ”moment of realization” efter upptäckten 

av vad som hänt Yu-sun. Intressant nog låter man ju hans paralyserade reaktion kontrasteras 

mot det ganska prekära men samtidigt oskyldiga handlande som den handikappade mannen 

utför. Han bryter både igenom scenens tagningar och händelsens dramatiska ton, på samma 
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sätt som när punkterade den allvarliga och högtidliga stämningen då han försökte kasta bort 

stenarna som Ryu använde för att begrava systern.              

 

Även om kameran inte brukas så ofta för åkningar eller panoreringar så finns det 

tillfällen där de faktiskt kommer till användning. Ett exempel är kranåkning ned från de 

lummiga träden i parken till gången där Yu-sun glatt hoppar omkring framför systern. Denna 

tagning är inbäddad i den parallellklippta sekvens då Dong-jin är på väg att överlämna 

lösensumman, och kontrasterna blir här starka till de ångestfyllda tagningarna då Dong-jin går 

i tunnelbanan som badar i ett kallt blågrått ljus. Kameraåkningarna kan också vara närmare 

förknippade med karaktärernas upplevelser. När Ryu vaknar upp på takvåningen och inser att 

han blivit lurad av organhandlarna, sker en snabb och skakig kameraåkning bakåt som speglar 

hans upprivna sinnestillstånd. I den panikartade upptäckten av Yu-sun i floden följer vi Ryu 

när han rusar över bron med en efterföljande kamera (followingshot) i slowmotion. 

Kameraåkningen knyts här samman med en djupt fokaliserad narration som reflekterar Ryus 

stegrande ångest. I dessa kortfattade exempel kan vi i alla fall se att kameraåkningarna sker i 

samband med dramatiska ögonblick, tvärtemot de ofta dramatiskt ”omotiverade” 

kamerarörelser som Bordwell talar om.    

 

Men nu är det inte så att kameraåkningarna är det som är mest intressant i 

Hämnarens resa, en synpunkt som kanske avspeglar sig i mitt ganska kortfattade refererande 

ovan. Större intryck får jag istället av hur mycket som man väljer att inte visa i filmen. Hur 

mycket som antingen förpassas till alldeles utanför bild där man får förlita sig till blickar och 

ljud, men också vad som inte visas alls. Park säger själv i kommentarspåret till filmen att han 

försökt visa det andra regissörer väljer att hoppa över, men också att hoppa över vad andra 

regissörer väljer att visa. Vi såg att man ofta klippte ut från närbild till 

helbild/etableringspositionen för att få med karaktärernas rörelser i bild. Det användes vare 

sig panorering eller reframing (förändring av kamerans inramning för att exempelvis följa 

karaktärs rörelser) i någon större utsträckning. Men det finns också tillfällen då man helt 

enkelt inte följer karaktärsrörelserna alls utan överlåter dem till ett mer eller mindre aktivt 

offscreenrum. Ett exempel sker efter att Ryu slagit ner en av bröderna mitt framför modern. 

Medan han vänder och går upp för trappan igen, så dröjer sig kameran restriktivt kvar vid 

bilden på brodern som ligger och blöder på golvet. Även tidigare i scenen spelade offscreen 

en central roll där Ryu plötsligt försvann bara för att dyka upp i bild när man minst anar det. 

Det finns andra exempel på där man genom att bryta mot de konventionella 
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kontinuitetsprinciperna låter offscreen bli en central del i filmen. Vi såg i sekvensen då Yu-

sun drunknade, att man helt avstod från att blicklinjematcha den handikappade som 

uppenbarligen såg vad som hänt Yu-sun. Detta frånsteg från kontinuitetsprincipen skedde 

också på ett uppseendeväckande sätt eftersom detta var den första gången vi gavs en närmare 

bild på den handikappade, samtidigt som situationen onekligen indikerade att något 

fruktansvärt just inträffat. Även de gånger då man till slut visade vad karaktären såg, så 

väntade man ”omotiverat” länge. När Ryu finner Yu-sun död i floden är det först hans 

reaktion som visas innan vi får se vad han tittar på. I filmens epilog, väntar man ända tills de 

okända männen kört fram och dessutom stigit ur bilen, innan det klargörs vad Dong-jin ser – 

och då i en pov-tagning där samtliga män hotfullt står uppställda och stirrar rätt in i kameran! 

Offscreenrum aktiveras också inom bildens ram genom att narrativt signifikanta element 

blockeras. Det mest dramatiska men samtidigt ironiska exemplet är nog då Ryu sitter med 

ryggen mot floden och inte hör när Yu-sun ropar på hjälp bakom honom. Vi åskådare hör Yu-

sun men kan inte se henne, och det framkommer att kameran låtit Ryu sitta precis ivägen för 

Yu-sun. På liknande sätt är det svårt att inte se en humoristisk underton när den barska 

städerskan på en av toaletterna blockerar vår sikt av Ryu. Det är först när hon går därifrån vi 

får syn på Ryu stå inträngd vid toaletten precis bakom henne. Dessvärre försvinner han lika 

fort igen bakom en av organhandlarna, med en ännu större kroppshydda, som klistrar upp 

samma lappar som städerskan jobbade så med att få bort!  

 

Enligt Bordwell befinner sig offscreen-rummet i ett ständigt skiftande tillstånd. 

Eftersom det i längden knappast går att hålla alla tänkbara offscreenrum i minnet, så 

koncentrerar sig åskådaren istället endast på dem som är sannolika att få en narrativ betydelse. 

Diegetiskt offscreenljud (ljudkälla utanför bild, men i fabulavärlden) utgör ett av de starkaste 

signalementen för vad som inte visas i bild (Bordwell 1985:120). Detta kan ses som en slags 

förmildrandet omständighet i den annars så restriktiva narrationen. När den handikappade 

mannen plötsligt dyker upp i bild, som då Ryu upptäcker Yu-sun död, så förbereds i alla fall 

hans inträde av ljudet av hans ansträngda gångstil. Samma sak när den handikappade plötsligt 

dyker upp i bildens förgrund efter att hämtat en sten just under bildinramningen, så hörs hans 

tunga andning från utanför bild. Mer ovanligt är att Dong-jin, i filmens epilog, blir knivskuren 

just utanför bild. Återigen blir det här ljudet som får stå i centrum, medan vi ges en 

utlämnande vy där bilden istället visar en av de okända männens spända reaktion av vad som 

pågår.   
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Det finns också exempel på överraskande inträde i bild när figurrörelse inte alls 

redovisats. Ryu har just betalat organförsäljarna, när modern reser sig upp och går över till 

skrivbordet intill. Kvar i sin stol följer Ryu henne med blicken. I samtalet de just haft har 

modern visats ur Ryus pov-tagning, vilket gör att man får förmoda att även bilden som följer 

där modern sätter sig bakom skrivbordet för att injicera också är från Ryus pov-tagning. Men 

plötsligt ser vi Ryu gå in i bild för att hjälpa henne att injicera, en överraskande vändning som 

förstärks av att vi inte först får se honom resa sig upp från stolen. Medan ljudet av moderns 

steg mot betonggolvet offscreen var tydliga när Ryu följde henne med blicken, så förbereds 

åskådaren knappast på Ryus inträde i bild med ljudet. Man kan ju också tänka sig att 

närbilden på moderns skakande hand, där hennes abstinens gör att hon inte själv klarar att 

injicera, skulle åtföljas av en bild på Ryu där han visar någon slags reaktion av medlidande. 

Något som så att säga överbryggar den dramatiska skiftningen från det kalla samtalet dem 

emellan till Ryus hjälpsamma gest. Detta sätt att ”hoppa över” både potentiella reaktionsbilder 

och redovisande bilder visar hur Park gärna avstår från att framföra scenen som ”alla andra”.   

 

Sammanfattningsvis: Den genomgående trenden inom dagens film till trots, i 

Hämnarens resa är det övervägande en stillastående kamera som presenterar händelserna. 

Men hur löser man problemet att karaktärerna faktiskt rör på sig emellanåt? Som vi såg är en 

möjlighet att klippa ut till avstånd, något som också är ett vanligt förfarande i klassisk 

kontinuitet. Men lika ofta bygger man upp en spänning till rummen precis utanför bild genom 

att helt enkelt inte redovisa karaktärernas alla rörelser och positioner. Vad är mer effektivt än 

att ständigt låta åskådaren vara osäker på vad som döljer sig precis utanför bild!     

 

3.3.4 ”Conflicting emotions” 

Hämnarens resa bygger mycket på kontraster och paralleller, både mellan karaktärer och 

olika situationer. Bilderna får inte sällan en egen röst som varken är beroende av repliker eller 

förklarande dialog. På en teknisk nivå pendlar bilderna ofta mellan att låta åskådaren komma 

väldigt nära inpå karaktärerna med betoning på ett leende eller en distinkt blick på något vi 

ännu inte fått se, till att ta ett steg tillbaka och betrakta skeendena på avstånd. Park 

kommenterar själv i extramaterialet på dvd-utgåvan att han gärna kombinerar just 

avståndsbilder och närbilder. I scenen då Dong-jin drömmer att Yu-sun kommer tillbaka, såg 

vi exempelvis hur man skiftade från en avståndsbild från utanför fönstret till en nästan frontal 

närbild på Yu-suns ansikte. Då Ryu funnit Yu-sun i floden visades den handikappades 

krampaktiga gång fram till Yu-sun på avstånd medan tillbakavägen skedde via närbilden på 
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Ryu. Men kontraster finns inte bara i bildstorlek, utan också på ett dramatiskt plan. Park talar 

om ”conflicting emotions”, där kontrasten mellan ytterligheterna ger scenen en ny, men inte 

helt entydig, känsla. Lite kryptiskt säger han ”When you watch people attending a funeral, 

you realize life is a comedy and a tragedy at the same time”. Men han fångar samtidigt något i 

vad man som åskådare kan uppleva i filmen. Inledningsscenens musik, den nästan teatraliskt 

sorgsna slingan som leder åskådaren från förtexterna och över tillbakablicken där syskonen 

som barn lekfullt jagar varandra över klipphällarna, genomgår oväntat en förändring i sitt 

ljudperspektiv. Det visar sig att musiken inte är icke-diegetisk som väntat, utan istället tillhör 

det radioprogram som systern lyssnar på. Denna till synes lilla detalj skapar en distans till det 

annars sentimentala upplägget, låter udden brytas med ironi samtidigt som inget avkall görs 

på vare sig seriositet eller empati.   

  

Det finns andra ögonblick i filmen där man som åskådare inte riktigt kan sätta fingret 

på vad som är den överskuggande känslan. Ett sådant sker då Ryu är på återbesök hos doktorn 

efter att ha förlorat pengarna som skulle gå till systerns organtransplantation. Doktorn är till 

skillnad från förra gången på strålande humör, och pratar på om hur de nyligen fått in en 

donator - systern skall äntligen få sin operation! Fundersamt frågar han sedan Ryu om han 

inte är nöjd. Ryu, som när tillfället väl kommer för att hjälpa systern inte längre kan betala, 

klarar här endast av att ge ifrån sig ett osäkert leende. En liknande situation inträffar då Yu-

sun uppenbarar sig för Dong-jin i drömmen. Fortfarande med vattnet från floden rinnande 

längs klänningen frågar hon: ”Varför fick jag aldrig lära mig simma?”. Det djupt tragiska i att 

Dong-jin varit så absorberad i företaget att han inte haft tid för sin egen dotter, och i längden 

kunnat undvika olyckan om han handlat annorlunda, får sin motvikt i att Dong-jin svarar med 

att brista ut i ett fånigt leende. Som om han inte förmår annat än att le åt eländet.         

 

Ett av de mer framträdande kontrastspelen mellan närbilder och avståndsbilder, och 

som på en dramatisk nivå också kan kopplas till närhet och distans till karaktären, uppkommer 

i efterdyningarna av Yu-suns död. Med bakgrunden full av nyfikna förbipasserande ser vi 

Dong-jin ihopkrupen framför Yu-suns kropp på stranden. Bilden är satt på avstånd långt ute i 

floden med några av polisens dykare i förgrunden. Dong-jin högljudda gråt är knappt hörbart 

på detta avstånd, och det är som att kameran tar en andningspaus från den dramatiska 

situationen. På samma gång är det svårt att inte se en paradoxal underton i valet av denna 

kameravinkel. Trots att vi precis följt hela det tragiska händelseförloppet där Yu-sun 

drunknade, reduceras åskådaren här till få samma betraktelseavstånd till Dong-jins sorg, som 
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den okända publiken mittemot. Men så bryts den långa tagningen av ett hastigt inklipp till en 

extrem närbild på Dong-jins ansikte. Ljudperspektivet skiftar också till närljud, där det dova 

jämrandet byts ut mot ett skärande skrik. Tagningen varar endast ett kort ögonblick, och vi 

befinner oss sedan återigen på avstånd. Angående denna scen sa Park att han ville undvika 

sentimentalitet, samtidigt som han på något sätt måste förmedla Dong-jins smärta. Och visst 

får man medge att Park lyckades i detta avseende! Den opersonliga distansen till skeendet där 

avståndsbilden låter båten med dykarna glida fram i förgrunden, bryts abrupt av med det 

snabba klippet som kontrasterar på alla perceptiva plan. Bilden är för kort, för nära, för 

högljudd, och kanske även alltför oförberedd för att fullt ut kunna skapa identifikation och 

inlevelse till Dong-jin.      

        

Kontraster som bygger upp en tvetydig känsla återfinns även mot slutet av filmen. 

Händelsen när Dong-jin slutligen får sin hämnd på Ryu framställs både som meningslös och 

absurd. Efter att Dong-jin fört ut Ryu mitt i floden för att dränka honom, bryts plötsligt hans 

hårda fasad när han talar om han vet att Ryu egentligen är en bra människa. Det är som om 

Dong-jin nästan ber Ryu att han skall förstå varför händelserna som påbörjats nu måste 

avslutas. När Dong-jin kort därefter dyker under vattnet och skär av Ryus hälsenor, skiftar 

perspektivet från närbild till en avståndsbild som framhäver den stilla floden och de 

omgivande grönklädda kullarna. Valet av kameravinkel kommenteras också av den bisittande 

regissören på dvd-utgåvans extramaterial – att kameran sätts på distans då scenen 

blir ”emotionally intense”. Park svarar direkt - ”Because it had to be beautiful”.    

 

3.3.5 Diskussion om stilen 

Vilka slutsatser skall man då dra av stilanalysen? Hur ställer sig den sydkoreanska filmen 

Hämnarens resa stilistiskt sett till Hollywoodfilmen av idag? På ett grundläggande plan 

verkar filmen följa klassisk kontinuitetsklippning och analytisk nedbrytning av scenen. Men 

liksom i de ”nyklassiska” filmerna i dagens Hollywood har man inte en överdriven respekt för 

180-graderslinjen. Det fanns både övergångar som skedde från nära linjen i lättöverskådliga 

rumsligheter som då i scenen då Ryu får sparken, men också mer uppseendeväckande sätt att 

röra sig över linjen som exempelvis i scenen då Ryu hämnades. I samma scen användes 

närmare bilder i bild-motbild-mönster då fighten mellan Ryu och en av bröderna skruvades 

upp. Däremot användes tekniken inte då Ryu konverserade med Yu-sun i lägenhetsscenen, 

vilket gav offscreen-rummet ökat inflytande. Att låta bli att blicklinjematcha när karaktärerna 

just upptäckt något utanför bild var ett annat sätt att bryta mot klassiska principer. 
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Etableringsbilder kunde dröja flera tagningar fram i scenen, eller också visade de sig 

otillräckliga i sitt omfång. Vid andra tillfällen brukades etableringsbilderna enligt klassiskt 

mönster med etablering, detalj, återetablering, något som medförde en ofta redundant 

spatialitet. Vad som också bidrog till en redundant rumslighet var det frekventa upprepandet 

av ett fåtal kamerapositioner. Som vi såg i scenen då Ryu fann Yu-sun i floden fick de 

upprepade tagningarna kontrasterna att framträda än tydligare. I filmen frångick man dock 

från det klassiska sättet att markera pov-tagningar, där det vanligaste var att inleda med pov-

tagningen innan vem vi delat synvinkel med avslöjades. Andra gånger hoppade man även 

över denna avslutande bild och litade på att sammanhanget skulle bringa klarhet ändå. 

Gällande den analytiska nedbrytningen av rummet är det förstås svårt att tolka vad Bordwell 

menar med det väldigt generella konstaterandet att uppdelningen av rummet i närmare 

tagningar ”följer det kausala flödet” genom att betona scenens ”viktigaste” element (Bordwell 

2001:266). Dock fanns exempel på när viktiga reaktioner placerades och centrala repliker 

uttalades i helbild eller avståndsbild. Överraskande nog tillföll valet av vad som 

var ”viktigast” även oortodoxa alternativ såsom hur en av terroristerna reagerar när Dong-jin 

sticks ner utanför bild. Om den intensifierade kontinuitetens allra tydligaste kännetecken var 

en ständigt rörlig kamera, så liknar Hämnarens resa snarare filmer av den gamla skolan. Eller 

kanske mer än så: Den konsekventa motviljan att använda en rörlig kamera i scener som 

exempelvis då Ryu fann Yu-sun i floden tydde på en mer ”systematiskt” sparsmakad taktik 

inte helt olik beskrivningen av den parametriska filmformen. Skulle man till exempel kunna 

säga att valet att det säregna användandet av avståndsbilder och närbilder här ”tar över” och 

dominerar vår uppmärksamhet på bekostnad av handlingen? Är det här som stilen i dess rena 

form kommer fram, inte bara fri från sujetens krav på att förmedla en story utan också 

i ”dominerande” position? Den roll stilen fått i den neoformalistiska inriktningen medför 

många frågor. Vad menas med artistisk motivation, och perceptuellt intresse i sig själv? Hur 

kan ett stildrag var frikopplat något slags meningsskapande, och hur kan detta ”tomma” 

stilgrepp automatiskt ses som konstnärligt? Även om stilanalysen ovan pekar mot att 

Hämnarens resa både har klassiska kännetecken, men också en del drag av intensifierad 

kontinuitet, så måste man, för att svara på min inledande fråga, beakta även de svårigheter och 

begränsningar som döljer sig i den neoformalistiska utgångspunkten. 

 

3.3.5.1 Neoformalism och artistisk motivation  

I Bordwells och Thompsons neoformalistiska system som betonar filmens formaspekter skall 

varje elements närvaro som sagt kunna motiveras kompositionell, generiskt, realistiskt eller 
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annars artistiskt/estetiskt. Konstsynen premierar estetik och bygger vidare på den ryska 

formalismen om att filmens konstnärliga uppgift ligger i ”defamiliarization” eller 

främmandegörande: “The purpose of art is to impart the sensation of things as they are 

perceived, and not as they are known” (Thompson 1988:10). Vardagsperception präglas av 

praktiska ändamål, medan perception av konst utmärker sig för att vara poetisk eller icke-

praktisk. Något vi kanske inte lagt märke till i det vardagliga livet, tillåter den ickepraktiska 

perceptionen oss att se något främmande i dess nya kontext (Thompson 1988:10). 

Främmandegörandet är den effekt med vilken filmen förnyar och vitaliserar vår perception 

och mentala processer: ”(…) the aesthetic film seeks to prolong and roughen our experience – 

to induce us to concentrate on the processes of perception and cognition in and of themselves, 

rather than for some practical end.” (Thompson 1988:36). I den neoformalistiska inriktningen 

ser man inte film som en form av kommunikation med en sändare och en mottagare av ett 

budskap. Enligt Thompson kringgår man den traditionella dikotomin form-innehåll, genom att 

mening (verkets denotativa och konnotativa betydelser) endast betraktas som en av textens 

formella komponenter. Då mening inte utgör det enda eller nödvändigtvis det viktigaste i 

filmen, så följer det att tolkning bara blir ett verktyg bland flera andra (Thompson 1988:12f). 

 

Med neoformalistisk utgångspunkt blir det viktigt att tala om ”dominanten”, den 

huvudsakliga formprincip som organiserar greppen till en helhet. Vilka grepp (devices) och 

funktioner (vad greppet tjänar för syfte) som lyfts fram som främmandegörande är det 

dominanten som avgör. Det är dominanten som sammanlänkar filmens stilistiska, narrativa 

och tematiska aspekter. Vanligtvis är det narrativet som är dominant i den klassiska filmen. 

Men både Thompson och Bordwell talar om att ett systematiskt användande av artistisk 

motivation kan ge upphov till en parametrisk filmform där ”(…) style for its own sake can 

create a complete perceptual play that constantly challenges the narrative line for our 

attention” (Thompson 1988:43). Stilen i den parametriska filmen skapar mönster som är skilt 

från sujeten, en oberoende struktur i texten. Det är då inte längre den representativa 

funktionen som avgör stilen, utan stilen styrs endast av sin interna koherens. Istället för att 

åskådaren skapar sig en mening som i representativ konst så talar Bordwell om ordning likt 

den i abstrakt konst som ”(…) either expels denotative meaning or overwhelms it by pure 

design” (Bordwell 1985:283). Det är också i den parametriska filmen som det går att finna 

en ”ren” stil där det specifika för mediet får en egen roll utan att underordnas narrativet. I 

själva verket talar Bordwell om att stilen ”´processes´ each syuzhet event according to a 

recognizably ´preformed´ style” (Bordwell 1985:285). Men för att stilen skall få en så 
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prominent position filmen igenom krävs att den har en intern koherens. Ofta etableras en unik 

intern stilistisk norm som sedan utvecklas under filmens gång. Två huvudsakliga strategier är 

här att antingen ha en väldigt sparsmakad stil, eller en stilistisk variationsrikedom som vida 

överstiger externa normer. Åskådaren intar en ”avskannande” approach och får här inrikta sig 

helt på hypoteser om hur stilmönster varieras och upprepas (Bordwell 1985:287). 

 

3.3.5.2 Estetiska konturer i Hämnarens resa 

Nu till de problem som döljer sig i den neoformalistiska inriktningen, där en gemensam åsikt 

bland de kritiska rösterna handlar om att mening varken kan uteslutas från en definition av 

stilen eller fångas in av en uppsättning signaler från texten. Men först om den förvirring som 

lätt uppstår i vad som utgör de olika sätten att motivera filmens grepp. 

 

Kompositionell motivation innefattar vad som är nödvändigt för skapandet av 

narrativets kausala-, rumsliga- och temporala relationer. Denna motivation innefattar 

planterandet av information tidigt i filmen som är av betydelse inför senare scener. 

Expositionen i Hämnarens resa initierade flera viktiga trådar till senare händelser i filmen. 

Att vi genom uppläsningen av brevet får reda på att Ryus syster är i behov av en 

njurtransplantation och att Ryu lovar att hjälpa henne är narrativt motiverat då denna 

målsättning styr hela den första delen av filmen. Även något tillsynes oviktigt som att Ryu i 

brevet nämner att han tidigare gått på konstskola, men nu tvingats sluta då systern blivit sjuk, 

förklarar varför han uttrycker sig genom att måla (där teckningen fungerar som en ledtråd för 

Dong-jin senare i filmen). Det tillför också en insikt om den intima och uppoffrande relation 

Ryu har till systern (något som också stärks genom tillbakablicken). Ett exempel som skulle 

kunna ses som knapphändigt motiverad lucka sker då Ryu dyker upp hos Yeong-mi och blir 

utskälld för att förlorat alla pengarna. En ellips tar oss till ett samtal kort därefter då Yeong-mi 

lugnat ner sig och nu försöker övertyga Ryu om något. Ryu är oenig med henne, men om vad 

får vi reda på först i efterföljande scen – att kidnappa dottern till chefen som gav honom 

sparken. Eftersom nästa scen direkt klargör att det handlar om kidnappningen kan det 

knappast ses som särskilt nödvändigt för narrativet att skapa en så påfallande lucka i 

berättandet. Men att motivera närvaron av grepp blir genast svårare om vi förflyttar oss ned 

till mikronivå i filmen, som till valet av den enskilda tagningen eller rättfärdigandet i spatiala 

luckor. I narrationsanalysen dök det upp en hel del luckor i berättandet, något som bidrog till 

en tydligt icke-kommunikativ narration. I sekvensen då Yu-sun drunknar, skapas en lucka 

nästan direkt då narrationen väntar med att klippa in vad Ryu tittar på. Hur motiveras denna 
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lucka? Eller varför sker ett klipp precis i samma ögonblick som den handikappade böjer sig 

ner så att man överraskas när han sedan dyker upp precis framför kameran. Varför görs det 

otydligt om det var Yu-sun eller en sten som föll i vattnet? Den temporära lucka om vad som 

hände med Yu-sun kan förmodligen inte motiveras kompositionellt, med tanke på hur 

Thompsons resonerar i ett av exemplen från filmen The Good, the Bad, and the Ugly (Sergio 

Leone 1967):  

 

For example, the lengthy buildup to the shoot-out in [the film] is certainly 

not realistic, nor is it necessary for the narrative (a quick exchange of 

gunfire would settle the issue at hand in seconds). But from having watched 

countless westerns, we realize that the shoot-out has become a ritual of the 

genre, and Leone treats it as such. (Thompson 1988:18). 

 

Thompson antyder här att det skulle gå att “skala av” allt narrativt ”onödigt” för att få ett 

kausalt händelseförlopp som är fullt kompositionellt motiverat. Hade bara uppbyggnaden till 

skottlossningen skett mer ”effektivt”. Detta tankesätt överfört på scenen då Yu-sun drunknar 

blir att det skulle räcka med att visa att Yu-sun faller i vattnet och drunknar utan att Ryu 

märker det. Att detta skulle vara ”kärnan” i scenen som skulle förmedlas. Sekvensen hade 

kunnat klaras av på mycket kortare speltid! Samtidigt verkar Thompson medge att 

kompositionell motivation också kan handla om att skapa dramatiska situationer: ”´Why does 

Lear not recognice Kent and Kent-Edgar´ one may answer: because this is necessary for the 

creation of the drama” (Thompson 1988:16). En sådan vid definition medför å andra sidan att 

mer eller mindre allt kan motiveras kompositionellt. När det görs tvetydigt om det var en sten 

eller Yu-sun som hamnar i vattnet, är att hålla frågan obesvarad så länge som möjligt 

samtidigt som olycksbådande antydningar pekar med hela handen mot att något allvarligt 

inträffat. Givetvis skapas här dramatik! Vi har alltså två ytterligheter här – antingen handlar 

kompositionell motivation om en strängt ”avskalad” (som i frånvaro av ”dekorativa” element) 

och effektiv stil, eller också är nästan allt kompositionellt motiverat därför det bidrar till 

filmens dramatiska uttryck. Då stilen också kan motiveras realistiskt och transtextuellt gör det 

hela än mer krångligt. Realistisk motivation är dels svår att avgränsa från transtextuell 

motivation, eftersom realistiska konventioner samtidigt är generiska. Det verkar också 

närmast godtyckligt att avgöra hur nära greppen i filmen är till hur det är i ”verkligheten”, 

eller till någon av alla konventioner av realism. Thompson verkar dessutom mena att en 

karaktärs handling kan motiveras realistiskt om den ter sig trovärdig utifrån karaktären i fråga. 
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Låter rimligt kan tyckas, men risken är att analysen blir ett fyrkantigt normförstärkande när 

karaktärers värderingar och val skall bedömas som mer eller mindre ”realistiska”. Åtminstone 

praktiskt är det mycket svårt att avgöra hur realistisk motivation skall tillämpas givet denna 

otydliga definition. Detsamma gäller transtextuell motivation – alla texter befinner sig i en 

kontext som knappast är bestämd eller statisk. Sen kan man ju också undra hur ett 

transtextuellt motiverat grepp egentligen kan ”rättfärdiga” existensen av ett grepp i ett annat 

sammanhang (annan film). Vilka intertextuella kopplingar sker så automatiskt hos åskådaren 

att uppmärksamhet om just dessa likheter inte väcks? Tanken känns fjärran från den aktiva 

åskådare som Bordwell talar om.  

 

Man sedan fråga sig vad som egentligen blir kvar om allt som kan motiveras 

realistiskt, generiskt eller kausalt per automatik måste väljas bort, något som får till följd att 

artistisk motivation, den neoformalistiska inriktningens sätt att ringa in filmens konstnärliga 

aspekt, är ett av de mest problematiska begreppen. Det är för det första inte helt lätt hur man i 

praktiken skall kunna skilja vad som är ren, poetisk stil och vad som endast är en ”praktisk” 

stil. Svårigheterna avslöjar sig inte minst i den beskrivning Bordwell själv använder på den 

nya filmens intensifierade kontinuitet. Enligt Bordwell innebär intensifierad kontinuitet ”a 

decorative and expressive elaboration of long-standing schemas” (Bordwell 2006:161). Denna 

expressiva stil har medfört ett självmedvetet berättande där även den mest ordinära händelse 

behandlas för maximal uppmärksamhet och känslomässig påverkan. Den synliggjorda 

berättarstilen från 60-talets europeiska konstfilmstradition har i viss mån övertagits av 

Hollywood. Men samtidigt som stilen drar uppmärksamhet så menar Bordwell att publiken 

också vant sig vid denna självmedvetna stil, det tas för givet med en liten uppvisning i 

tekniskt briljerande (Bordwell 2006:184). På liknande sätt tycks Thompson ge utrymme åt 

vad hon kallar ”excess”, eller som i fallet med klassisk film - ”tame excess”. Hon talar 

exempelvis om ”dekorativ” mise-en-scene där stilen både kan vara narrativt motiverad men 

också ha artistiska dimensioner. Detta gäller egentligen alla filmer: ”(…) no amount of 

narrative or other types of motivation can completely contain the materiality of the image and 

sound tracks.” (Thompson 1988:259). Men åskådaren tränas av den klassiska filmen att 

ignorera excessen (den icke-praktiska stilen) genom att filmens materiella 

sidor ”underordnas” det narrativa flödet (Thompson 1988:259). 

 

Gränsdragningen till filmens estetiska dimension blir knappast mer begriplig av att 

Hong Kong-filmen av Bordwell lyfts fram som det främsta exemplet på intensifierad 
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kontinuitet. I Planet Hong Kong (1997) tar Bordwell bl a upp Hong Kong-filmens ofta 

episodiska karaktär. Exempelvis har man i Hong Kong - filmerna försökt att få in åtminstone 

en fight/”attraktion” var 10:e minut samtidigt som inte funnits någon struktur för att motivera 

dessa händelser i filmen som helhet. Istället för Hollywoodfilmernas långa orsak-verkan -

kedjor där protagonistens mål formats, förhindrats och omformulerats, så visar dessa filmer 

kortare spår där protagonisten kan uppnå sitt mål redan en bit in i filmen för att sedan tas upp 

en stund senare i filmen. Ploten stannar liksom upp, för att sedan starta på nytt, ibland 

igångsatt genom rena slumphändelser. Det finns inte heller Hollywood-filmernas 

karaktärsbåge där karaktären ifrågasätter sitt beteende och lär sig en läxa/visdom - Hong 

Kong – filmernas karaktärer är i stort sett samma personer som de var i början av filmen 

(Bordwell 1997:182f). För att ändå skapa viss sammanhållning i berättelsen så utnyttjar Hong 

Kong-filmen, liksom andra episodiska filmer, i hög grad paralleller och återkommande motiv 

(Bordwell 1997:185). Men framförallt har Hong Kong – filmen utmärkt sig genom stilen. 

Exempelvis har man förlitat sig på konstruktiv klippning (constructive editing), där bara delar 

av händelsen visas vilket ställer högre krav på åskådaren att mentalt koppla samman bilderna 

till en helhet (Bordwell 1997:212). Något som skiljer sig från Hollywood-filmernas frekvent 

tillämpade analytiska nedbrytning av scenen som ju ofta inleder och återvänder till 

etableringsbilder. En annan skillnad är att Hong Kong-filmen ofta utnyttjar en rytmisk 

klippning, där rörelser blandas med statisk vila i vad Bordwell kallar ”pause-burst-pause-

pattern” (Bordwell 1997:210). Av Bordwells egna beskrivning av den klassiska filmens stil 

som så fullständigt är motiverad av ploten, så skulle väl Hong Kong-filmen passa ganska väl 

in på den parametriska filmformen? Inte minst för att Hong Kong-filmen applicerar så 

systematiskt formmässiga avsteg från den klassiska filmens stilparadigm. Men enligt 

Bordwell så håller den klassiska filmen som förklaringsmodell även här. Precis som i den 

gamla skolan håller sig Hong Kong-filmen till samma princip – kontinuitetsklippning - en av 

den klassiska filmens hörstenar (Bordwell 1997:210). Är det så man också skall förstå stilens 

roll i Hämnarens resa? De särdrag som uppmärksammades i stilanalysen, som exempelvis 

undvikandet av kamerarörelser och kontrastspelet mellan närbild och avståndsbild, rörde sig 

inte sällan redan i den klassiska kontinuitet som Bordwell talar om. På vilket sätt skall man 

förstå att stilen är ”systematisk” i sitt användande av formparametrar?  

 

Men den viktigaste frågan är som sagt vad som återstår, vad som blir kvar av 

stilbegreppet med det neoformalistiska synsättet. Inte mycket anser kritikerna. Det går inte, 

menar Pye, att kategorisera filmens stil med en genomskärning av filmens formelement vid ett 
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givet ögonblick utifrån hur ”synliga” stilgreppen är, om man vill förstå filmens tilltal eller hur 

den förhåller sig till olika konventioner. Stilgrepp betyder något i relation till specifika sociala 

och historiska kontexter, i sig själva är de endast abstraktioner (Pye 1989:50). Lika kritisk är 

Britton som menar att stilen inte kan separeras från vad den representerar: ”Style in art only 

exists as the articulation of materials, and it has no parameters independent of the process of 

articulating them.” (Britton 1989:56). På ett plan handlar stil om ”hur”, snarare än ”vad” som 

uttrycks, men separationen av stil från innehåll är inte legitim i det enskilda verket. Enligt 

Gibbs är det just detta motsatspar, stil/innehåll, som Bordwell förlitar sig på i sin strävan att 

frigöra stil från ”(…) the impurities of meaning” (Gibbs 2005:9f). Gibbs och Pye menar att en 

film varken har en enda mening eller oändligt många betydelser. Alla tolkningar är inte lika 

lämpliga och flera åskådare kan också se liknande betydelser i verket. Det finns en intention i 

skapandet av verket att väcka gensvar hos åskådaren, eller som Gibbs skriver ”(…) to channel 

our response to its areas of representation, dramatised subjects, themes, propositions, 

concerns.” (Gibbs 2005:7). Sättet som textens objektiva/intersubjektiva egenskaper är ordnade 

gör helt enkelt vissa tolkningar ohållbara. Gibbs ser detaljerad analys av filmen som ett sätt att 

kunna grunda sina påståenden till något verifierbart. Men det krävs, till skillnad från vad 

Bordwell anser, en tolkning. Så även vid en beskrivning av den enskilda tagningen, då 

beskrivning är beroende av tolkning: 

 

While we can strive for objective recognition of, say, the action and the 

spatial and temporal dimensions of a shot, no description can exhaustive and 

any description of the interaction of elements that make up even a simple 

shot will inevitably embody a viewpoint, a way of grading the elements we 

observe in their relationships with each other to register what we understand 

their priority to be. Description is inextricably bound up with interpretation. 

(Gibbs 2005:4).  

 

Alla formmässiga val i filmen, vart kameran skall placeras och när det skall klippas till ny 

vinkel, fattas i ett specifikt sammanhang som dels grundas i konventioner men som också är 

unikt för just detta ögonblick i filmen. Enbart närvaron av formmässiga egenskaper säger 

knappast något, enligt Gibbs. Det enskilda formgreppet får betydelse först då det relateras till 

den kontext det är situerat i, och det innehåll som knyts till detta val. Som Gibbs skriver: För 

att förstå stilen måste vi tolka vad den gör. (Gibbs 2005:10f).  
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Sammanfattande slutsats: Att se raderna eller läsa mellan dem 

I uppsatsen ställdes frågan hur den sydkoreanska filmen Hämnarens resa förhåller sig till 

dagens Hollywoodfilm med avseende på filmens sätt att berätta. En hel del visade det sig 

utifrån Bordwells och Thompsons neoformalistiska utgångspunkt. Trots att Hämnarens resa 

inte är producerad i Hollywood, så pekar analysen på att denna film i grunden har samma 

plotstruktur som många klassiska filmer har. Thompsons 4-aktsmodell förklarade hyfsat väl 

filmens huvudsakliga riktning och vid vilka tillfällen filmen tog en ny vändning. Från dagens 

film finns likheter till den frekventa förekomsten av upprepade motiv och paralleller, på 

samma gång som scenerna hölls ihop av krokar och möten i en klassiskt tät kausal 

händelsekedja. Däremot var narrationen knappast typisk för den klassiska Hollywoodfilmen. 

Den säregna kameraåkningen i korridoren när Ryu skulle hämnas visade på att filmen kunde 

vara synnerligen icke-kommunikativ och på samma gång självmedveten eftersom ingen det 

till slut visade sig saknas diegetisk anledning till sådan restriktiv vinkel. Det fanns en tydligt 

profetisk narration som på samma gång inte var särskilt kommunikativ med vad som faktiskt 

hänt Yu-sun när hon försvann från bron. Men inom ramen för den nya, mer vågade 

Hollywoodfilmen, lät man omordna tidslinjen i ploten så att paralleller hos karaktärerna 

förtydligades. Men det var inte helt oproblematiskt att använda Bordwells teoretiska ramverk. 

Dessa problem rörde bland annat hur texten endast lästes på ett vågrätt plan, till skillnad från 

Branigans mer dynamiska nivåindelning av kontexter. Samma bild kunde förstås på flera sätt, 

på olika nivåer. Gällande stilen kan Hämnarens resa delvis beskrivas som klassisk, med 

analytisk nedbrytning av rummet genom kontinuitetsklippning. Återkommande utklipp till 

etableringsbilderna och upprepandet av samma fåtal kamerapositioner bidrog ofta till en 

spatial klarhet. Vissa av de mer nyklassiska tendenserna såg vi också prov på, såsom en del 

överhoppande av 180linjen, de många närbilderna och kraftfulla bildsnittsskiftningar. Dock 

fanns knappast några tecken på de rastlösa kameraåkningar som är så typiska för den 

intensifierade kontinuiteten i dagens filmer. Men frågorna började hopa sig över de 

begränsningar den neoformalistiska synen på stil bar med sig. Dels de svåra 

gränsdragningsproblem för vad som i så fall skall ses som ”ren”, poetisk stil, och vad som 

endast fyller en praktisk funktion. Problemet dyker upp också i Bordwells egen beskrivning 

av den nya filmen. Hur kan den nya filmen vara så lik den klassiska filmen, trots att det 

främsta exemplet på denna filmform uppenbarar sig i Hong Kong-filmen – en stil som så 

konsekvent bryter mot den klassiska filmformen (konstruktiv klippning, pbp-mönster, svag 

kausal kedja) att den lika gärna skulle kunna kallas parametrisk? Samtidigt ifrågasatte kritiska 

röster vad man egentligen får kvar av stilen efter ha använt neoformalismens finmaskiga nät – 
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tomma formparametrar utan kontext och betydelse? I en tillspetsad fråga undrar Britton hur vi 

skall upptäcka det mästerliga i Murnaus filmer om filmskaparens expressiva spelrum inte kan 

sträcka sig längre än valet av redundans och avbrott från klassiska normer (Britton 1989:59). I 

motsats till Bordwells intersubjektiva signaler, framhåller Perkins en vidgad syn på 

filmåskådandet, där filmens “(…) intra-textual understanding depends on extra-textual 

information not only about facts but also about values.” (Perkins 1990:7). Förståelsen av 

filmen utgår från den enskilde betraktarens erfarenheter, intressen och värderingar. Vid 

beskrivningen av den klassiska filmen måste därför frågan också ställas varför biopubliken 

envisas med att komma tillbaka.  
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Film: 

Hämnarens resa (Boksuneun naui geot/Sympathy for Mr. Vengeance) Regissör: Park Chan-

wook. Manus: Lee Moo-young, Lee Jong-yong, Park Ridame. Klippare: Kim Sang-beom. 

Ljud: Kim Seok-won. Fotograf: Kim Byung-il. Längd: 121min. Produktionsbolag: CJ 

Entertainment. Produktionsår: 2002. Sydkorea. DVD-utgåva: Tartan Video 2005. 
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Bilaga 

Bilder från sekvensen då Yu-sun drunknar: 

 

   

Tagning 4.                               Tagning 5                                Tagning 6 

 

   

Tagning 11a                            …11b                                       Tagning 12 

 

   

Tagning 16                              Tagning 18                              Tagning 19 

 

   

Tagning 20                              Tagning 21                              Tagning 25 


