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Inledning 

I denna studie jämförs användningen av färg som en del av mise-en-scène i tre melodramer 

med likartat grundtema och sofistikerad färghantering: All That Heaven Allows 

(Morgondagen är vår, Douglas Sirk, 1955), Angst essen Seele auf (Fruktan urholkar själen, 

Rainer Werner Fassbinder, 1974) och Far From Heaven (Todd Haynes, 2002). 

 Melodramen är från början en teatergenre från 1800-talet, som togs över av filmen 

under stumfilmsperioden.1 Den lever kvar sedan dess, även om dess definition, innehåll och 

status har förändrats över tid. Under 1940- och 50-talen skapades i Hollywood ett antal starkt 

känslomässiga filmer som utspelades i hemmiljö, ofta med kvinnor som huvudpersoner. De 

uppskattades av publiken men fick nedlåtande recensioner som ”snyftare” för en kvinnlig 

publik. I början av 1970-talet skedde en radikal omvärdering av dessa filmer, som 

definierades som en egen genre under namnet ”familjemelodramer”.2 De tillskrevs ett 

samhällskritiskt innehåll präglat av dubbeltydighet och ironi. Detta gällde särskilt för en av de 

ledande regissörerna, Douglas Sirk, som själv ansåg att hans filmer uttryckte en ironi som 

hade gått den amerikanska 50-talspubliken förbi.3 

 Ett typiskt drag hos melodramen som har funnits med från början är möjligheten att 

skapa mening med icke-verbala medel. I familjemelodramen kom detta att användas för 

psykologiskt eller ideologiskt laddade frågor, som inte kunde eller fick uttryckas med ord. 

Med verktyg som pantomim, mise-en-scène och musik kunde melodramen ersätta verbala 

uttryck med s.k. excess, som kan definieras som ”a florid, extravagant, highly stylized, 

overabundant, over-the-top quality in a film”.4 En delkomponent i mise-en-scène är färg, och 

Sirk beundrades för sina ”barocka färgscheman”, utan att dessa specificerades närmare.5 

                                                 
1 Linda Williams, ”Melodrama Revisited”, i Refiguring American Film Genres: History and Theory, red. Nick 

Browne, Berkeley, Calif.: University of California Press 1998, s. 50 f. 
2 Thomas Elsaesser, “Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama”, i Home is Where the 

Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman´s Film, red. Christine Gledhill, London: British Film Institute 

1987, s. 43-69. 
3 Jon Halliday, Sirk on Sirk: Conversations with Jon Halliday, andra reviderade upplagan, London: Faber 1997 

(1971), s. 80. 
4 Annette Kuhn och Guy Westwell, A Dictionary of Film Studies, Oxford University Press, Online Version 2015, 

sökord ”excess”, tillgänglig på 

http://www.oxfordreference.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acref/9780199587261.001.0001/acref-

9780199587261-e-0244?rskey=UtuLNU&result=1 (hämtad 2016-12-06). Geoffrey Nowell-Smith,”Minnelli and 

Melodrama”, i Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman´s Film, red. Christine 

Gledhill, London: British Film Institute 1987, s. 73 f.  
5 Paul Willemen, ”Distanciation and Douglas Sirk”, Screen, 1971: 12, 2, sid. 65. 

http://www.oxfordreference.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acref/9780199587261.001.0001/acref-9780199587261-e-0244?rskey=UtuLNU&result=1
http://www.oxfordreference.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acref/9780199587261.001.0001/acref-9780199587261-e-0244?rskey=UtuLNU&result=1
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 Den vetenskapliga litteraturen om färgens plats i filmen är begränsad, vilket har 

framhållits av Price 2006 och Peacock 2010.6 Detta gäller också för texter inriktade på mise-

en-scène-analys, där färg inte diskuteras som en självständig del av mise-en-scène.7 Med 

tanke på att alla tre filmerna i denna studie är visuellt anslående med sofistikerad 

färganvändning, är det motiverat att jämföra dem ur ett färgperspektiv. 

 

Syfte, frågeställning och tes 

Syftet med denna uppsats är att jämföra användningen av färg i de tre filmerna med hjälp av 

mise-en-scène-analyser. De specifika frågeställningarna är: 

1. Hur kan färganvändningen i filmerna beskrivas? 

2. Vilka likheter respektive skillnader finns mellan filmerna? 

3. Kan färganvändningen tolkas som uttryck för melodramatisk excess eller är dess 

huvudsakliga funktion att understödja och framhäva moment i handlingen? 

Teser i denna studie är: 

1. I de tre melodramerna med likartade teman används färgerna signifikant olika ur både 

kvantitativ och kvalitativ synvinkel. 

2. Sett ur dagens perspektiv saknas det underlag för att tala om melodramatisk excess i 

någon av de tre filmerna.  

 

Metod 

Den metod som används i denna uppsats är mise-en-scène-analys med särskild inriktning på 

färgaspekter.8 En sådan analys kan i sin grundläggande form göras på rent deskriptiv nivå för 

varje enskild film och för att jämföra filmerna. Ambitionen är därutöver att relatera filmernas 

färganvändning till det narrativa innehållet för att evaluera i vilken mån den utgör ett stöd för 

handlingen eller om den intar en självständig roll som melodramatisk excess.9 

                                                 
6 Brian Price, ”General Introduction”, i Color. The Film Reader, red. Angela Dalle Vacche och Brian Price, 

London: Routledge, 2006, s. 1. Steven Peacock, Colour, Manchester: Manchester University Press 2010, sid. 1 f. 
7 Olika synsätt tillämpas av John Gibbs, Mise-en scène: Film Style and Interpretation, London: Wallflower 

2002, sid. 8f, och David Bordwell och Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, tionde upplagan, London: 

McGraw Hill 2012, s. 111-159. Se också Brian Price, ”General Introduction”, i Color: The Film Reader, s. 5. 

Jämför även med Michael Ryan och Melissa Lenos, An Introduction to Film Analysis: Technique and Meaning 

in Narrative Film, London: Continuum 2012, s. 107 ff. 
8 Exempel på mise-en-scène-analyser finns i John Gibbs, Mise-en scène: Film Style and Interpretation, och i 

Michael Ryan och Melissa Lenos, An Introduction to Film Analysis: Technique and Meaning in Narrative Film. 
9 Thomas Elsaesser och Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis, 

London: Arnold 2002, s. 80-90. 
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För bedömning av förekomst av melodramatisk excess i filmerna används tre kriterier: 

jämförelse med Technicolors regler för färganvändning, jämförelse med andra samtida filmer 

och eftersökning av diegetiska förklaringar till färgfenomenen. Färganvändning som följer 

Technicolors regelverk eller som representerar vanliga stilgrepp bedöms inte som excess, inte 

heller färgfenomen som har diegetisk förklaring. 

 

Forskningsläget 

Som nämnts finns en begränsad litteratur om hur färg har använts i film. I sin bok om filmens 

tekniska utveckling redogör Steve Neale för färgfilmsteknologin.10 I en stor översikt över 

färgens användning inom konsten och hur färger har tolkats nämner John Gage ingenting om 

filmen.11 Sedan 2005 har det utkommit tre översikter av färganvändning inom filmen.12 

 När det gäller 50-talsmelodramen är det framför allt Sirks Written on the Wind (För alla 

vindar, 1956) med dess intensiva färger som har diskuterats.13 Även All That Heaven Allows 

har analyserats och kommenterats.14 

 Färgplaneringen av Far From Heaven har beskrivits av Higgins och kommenterats av 

Willis, medan Angst essen Seele auf har analyserats ur färgsynvinkel av Peacock.15 

 Någon jämförelse av de tre filmernas färganvändning verkar inte ha gjorts. En 

omfattande tematisk jämförelse av filmerna nämner ingenting om färger.16 

 

Melodramen 

Melodramen inom teatern 

Melodramen uppstod i slutet av 1700-talet i samband med den franska revolutionen. Eftersom 

talteater var förbjuden utanför ett fåtal scener med särskilt tillstånd, hade en folklig teater 

                                                 
10 Steve Neale, Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, London: BFI 1985, s. 109-158. 
11 John Gage, Colour and Meaning. Art, Science and Symbolism, London: Thames and Hudson 1999. 
12 Angela Dalle Vacche och Brian Price (red.), Color: The Film Reader, London: Routledge 2006. Paul Coates, 

Cinema and Colour: The Saturated Image, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. Steven Peacock, Colour, 

Manchester: Manchester University Press 2010. 
13 Steven Peacock, Colour  s. 59-80. 
14 Mary Beth Haralovic, ”All That Heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama”, i Color. The Film 

Reader, s. 145-153. Brian Price, ”Color, Melodrama, and the Problem of Interiority”, i A Companion to Rainer 

Werner Fassbinder [Elektronisk resurs], red. Brigitte Peucker, Malden, Mass.: Wiley-Blackwell 2012 s. 169-

173. 
15 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, red. James Morrison, London: Wallflower 2007, s. 101-113. Sharon 

Willis, ”The Politics of Disappointment: Todd Haynes Rewrites Douglas Sirk”, Camera Obscura, 2003: 18, 54, 

148-153. Steven Peacock, Colour, sid. 81-90. 
16 Salomé Svirsky, ”The Price of Heaven: Remaking Politics in All That Heaven Allows, Ali:Fear Eats the Soul, 

and Far from Heaven”, Cinema Journal, 2008: 47, 3, s. 90-121. 
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utvecklats, där man använde sig av andra meningsskapande metoder som stumt skådespel i 

form av pantomim och akrobatik, dekor, scenmaskineri, textskyltar och musik.17 Efter 

revolutionen kombinerades denna folkliga teatertradition med inspiration från den nya 

borgerliga romanen till den nya teaterformen melodram. Melodramen representerade en 

manikeisk världsbild, där det var viktigt att välja den goda sidan och konfrontera ondskan. 

Även om man inte alltid erkände melodramens förenklade lösningar och konstruerade 

lyckliga slut, fanns det ett värde i att konfliktlinjer tydliggjordes.18  

 Ett nytt individualistiskt synsätt medförde att gott och ont blev personliga egenskaper 

istället för transcendenta principer. Melodramens karaktärer utrustades inte med psykologisk 

komplexitet, utan de fick representera manikeismens motpoler.19  

 Melodramens retorik var exalterad och full av överdrifter och antiteser.20 Scenuttrycket 

var expressionistiskt, och skådespelarna agerade med ett övertydligt kroppsspråk. Samtidigt 

strävade man efter ”realistiska” sceneffekter, som i en berömd pjäs där hjältinnan fick rädda 

sig undan en flodvåg på en flotte.21 Det fanns ett uttalat bildtänkande som var inspirerat av 

målarkonsten och som ledde till att spelet kunde stanna upp i tablåer med elaborerade poser. 

Man utvecklade också under 1800-talet avancerade scentekniker som pekade framåt mot 

filmen, som övertoningar, åkningar och växelklippning.22 

 Intrigerna innehöll tvära kast som tog andan ur publiken. Vanligtvis handlade 

melodramerna om en ung dygdig kvinna som motarbetas av en ondskefull, manlig (ofta 

aristokratisk) skurk och utsätts för olyckor och naturkatastrofer innan hennes dygd får sitt 

erkännande mot slutet. Samtidigt speglade melodramen samhällets utveckling så att mot slutet 

av 1800-talet kom kapitalismens verkningar att ersätta aristokratin som det främsta hotet mot 

borgarflickornas dygd.23 

 

 

 

                                                 
17 Peter Brooks, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess, 

New Haven: Yale Univ. Press 1995, s. 84. Christine Gledhill, “The Melodramatic Field: An Investigation”, i 

Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman´s Film, red. Christine Gledhill, London: 

British Film Institute 1987, s.18. 
18 Peter Brooks, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess, s. 

206. 
19 Op. cit., s. 16. 
20 Op. cit., s. 40. 
21 Op. cit., s. 27. 
22 Christine Gledhill, “The Melodramatic Field: An Investigation”, i Home is Where the Heart Is: Studies in 

Melodrama and the Woman´s Film, s. 22 f. 
23 Op. cit., s. 20. 
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Melodramen inom filmen 

Diskursen om melodramen inom filmen kompliceras av att begreppet melodram och dess 

innehåll har definierats på olika sätt över tid, vilket återspeglar att formuleringsprivilegiet har 

växlat mellan filmens olika intressenter, som produktionsbolag, fackpress och filmforskare. 

Det har också förekommit olika uppfattningar om melodramen bör räknas som en genre eller 

som ett arbets- eller förhållningssätt (mode) som överskrider genregränserna.24 

 

Melodramen under stumfilmstiden 

Filmvetare som Elsaesser och Williams är överens om att stumfilmen bör betraktas som 

melodram.25 Det fanns en rad paralleller med teatermelodramen vad gäller narrativ, 

skådespelarnas agerande, sofistikerad mise-en-scène, musik och användning av textskyltar. 

Narrativen kunde antingen, som hos Griffith, behandla sociala problem som barnmisshandel, 

utomäktenskapliga barn och rasaspekter eller utgöras av eskapistiska äventyrsföljetonger (ofta 

med kvinnliga hjältar) som The Perils of Pauline (Paulines äventyr, Louis J. Gasnier och 

Donald MacKenzie, 1914).26 

 

Filmmelodramen under 1930-1950-talet 

När melodrambegreppet från 1970-talet och framåt blev synonymt med familjedramer, 

kvinnofilm och såpoperor i TV, kom detta perspektiv att retroaktivt påverka synen på tidigare 

decenniers melodramer i negativ riktning.27 Att detta är en felaktig uppfattning har visats av 

Steve Neale, som har studerat fackpress och filmindustrins annonsering och 

pressmeddelanden under perioden 1925-1959. Han fann att melodrambegreppet vanligen 

användes för manliga genrer som gangster- och västernfilmer.28 I en recension beskrevs 

Hitchcocks Psycho (1960) som en ”shock meller”.29 Två exempel på ”domestic melodrama” 

från denna tid var i själva verket mordhistorier. 

                                                 
24 Christine Gledhill, ”Rethinking Genre”, i Reinventing Film Studies, red. Christine Gledhill och Linda 

Williams, London: Arnold 2000, s. 229. 
25 Thomas Elsaesser, “Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama”, i Home is Where the 

Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman´s Film, s. 50. Linda Williams,” Melodrama Revisited”, i 

Refiguring American Film Genres. History and Theory, s. 50. 
26 Kristin Thompson och David Bordwell, Film History: An Introduction, tredje upplagan, Boston, Mass.: 

McGraw-Hill Education 2010, s. 49. 
27 Christine Gledhill, “The Melodramatic Field: An Investigation”, i Home is Where the Heart Is: Studies in 

Melodrama and the Woman´s Film, s. 5. 
28 Steve Neale, Genre and Hollywood, London: Routledge 2000, s. 185 ff. 
29 Op. cit., s. 181. 
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 I sin studie av Sirks filmer visar Barbara Klinger med Written on the Wind som exempel 

att de marknadsfördes som ”adult films” med en undertext av sensationalism med våld, sex 

och missbruk istället för som ”melodramer”.30 

 

Melodramen inom filmen sedan 1960-talet 

Den radikala omvärderingen av 50-talsmelodramerna i början av 1970-talet har analyserats i 

detalj beträffande Douglas Sirk av Barbara Klinger. Samtidigt som hans filmer nedvärderades 

som ytliga snyftare i samtida recensioner, uppmärksammade Cahiers-gruppens kritiker i 

början av 1960-talet hans mise-en-scène, som uppfattades som extravagant. Detta renderade 

honom ställning som auteur, men man drog inga tematiska slutsatser av sina stilanalyser.31 

Det var Sirk själv som i intervjuer började kommentera sina filmer, vilket kom att få stort 

inflytande på synen på hans filmer som fulla av ironi och samhällskritik.32 Eftersom denna 

tolkning i hög grad byggde på hans mise-en-scène, kunde gamla analysresultat återanvändas 

och ges nya innebörder i marxistisk, psykoanalytisk och feministisk riktning under 1970-talet. 

Ett tidigt angreppssätt var att tillämpa Comollis och Narbonis analysschema rörande graden 

av ideologisk medvetenhet. Där passade Sirk in under kategori ”e”, dvs. filmer som på ytan 

uttrycker en borgerlig ideologi men som i realiteten ansågs inta en kritisk hållning.33 

Med stark förenkling kan man säga att medan marxisterna såg familjemelodramerna 

som spegel av problem i samhället, identifierade den psykoanalytiska kritiken oidipala 

mekanismer och feministerna ett patriarkalt förtyck av kvinnan. 

Under 1980-talet gjorde feministiska filmvetare en sammankoppling mellan 

familjemelodramen och kvinnofilm till en ny genre med namnet the woman´s film.34 

I den senare filmdiskursen har man börjat frigöra melodramen från genre för att istället 

betrakta den i termer av stil, arbets- eller angreppssätt (mode), känsla, estetik och retorik.35 

Man anser det nu mer fruktbart undersöka melodramens narrativa och estetiska effekter över 

genregränser än att ytterligare fördjupa sig i aspekter på woman´s film. 

                                                 
30 Barbara Klinger, Melodrama and Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk, Bloomington: 

Indiana University Press 1994, s. 40-47. 
31 Op. cit., s. 5. 
32 Jon Halliday, Sirk on Sirk: Conversations with Jon Halliday, andra upplagan, London, Boston: Faber 1997 

(1971). 
33 Jean-Luc Comolli och Paul Narboni, “Cinema/Ideology, Criticism”, Screen, 1971: 12, 1, 32 f. 
34 Tania Modleski,” Time and Desire in the Woman´s Film”, Cinema Journal, 1984: 23, 3, s. 20 f. 
35 John Mercer & Martin Shingler, Melodrama: Genre, Style, Sensibility, London: Wallflower 2004, s. 78. 



10 

 

Enligt Williams är melodramen det grundläggande arbetssättet för amerikansk film.36 

Grundberättelsen handlar om en hjälte, som samtidigt är offer, och leder till en klimax som får 

åskådaren, och oftast andra karaktärer, att inse hjältens moraliska halt.37 Med ett sådant 

angreppssätt blir det fruktbart att analysera så olikartade filmer som Philadelphia (Jonathan 

Demme, 1993), First Blood (Ted Kotcheff, 1982), Die Hard (John McTiernan, 1982), 

katastroffilmer som Independence Day (Roland Emmerich, 1996) och konstfilmer av Ingmar 

Bergman och Lars von Trier med avseende på gemensamma, melodramatiska drag.38 

 

Färg 

Färgens terminologi 

Diskussioner om färg kompliceras av oklarheter i terminologi. Konceptet ”färg” kan ha olika 

betydelser, t.ex. färgpigment som används för målning, färgen hos ett föremål och visuellt 

upplevd färg.39 Dessutom har ett begrepp som ”röd” olika innebörd för olika människor.40 

Det finns olika färgsystem, alla med sina egna termer, som används för att utifrån olika 

principer klassificera färger.41 Gemensamt för färgsystemen är att det behövs tre variabler för 

att definiera en färg.42 Vanligt använda termer för dessa är det amerikanska Munsellsystemets 

hue, value och chroma, som i Nationalencyklopedin översätts med kulörton, ljushet respektive 

kulörthet.43 I den följande diskussionen om färganvändning i filmen kommer av enkelhetsskäl 

färgton att användas för kulörtoner och mättnad för kulörthet i betydelsen ”färgton med 

högsta möjliga klarhet och lyskraft”.44 

 

 

 

                                                 
36 Linda Williams, ”Melodrama Revisited”, i Refiguring American Film Genres. History and Theory, s. 42. 
37 Op. cit., s. 58. 
38 Linda Williams, ”Melodrama Revisited”, i Refiguring American Film Genres. History and Theory, s. 58 ff. 

John Mercer & Martin Shingler, Melodrama: Genre, Style, Sensibility, London: Wallflower 2004, s. 96 f och 

100 ff. Ken Dancyger och Jeff Rush, Alternative scriptwriting: Breaking the Rules, Amsterdam: Elsevier/Focal 

Press 2007, s. 86. 
39 Nationalencyklopedin, färg, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg (hämtad 

2016-11-30). 
40 Josef Albers, Färglära: Om färgers inverkan på varandra, Stockholm: Forum 1982, s. 15. 
41 Nationalencyklopedin, färgsystem, 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färgsystem (hämtad 2016-11-30). 
42 Encyclopaedia Britannica, colour,  

https://global-britannica-com.ludwig.lub.lu.se/science/color (hämtad 2016-11-30). 
43 Encyclopaedia Britannica, Munsell colour system, https://global-britannica-

com.ludwig.lub.lu.se/science/Munsell-color-system (hämtad 2016-11-30). 
44 Nationalencyklopedin, mättad färg, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mättad-

färg (hämtad 2016-11-30). 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färgsystem
https://global-britannica-com.ludwig.lub.lu.se/science/color
https://global-britannica-com.ludwig.lub.lu.se/science/Munsell-color-system
https://global-britannica-com.ludwig.lub.lu.se/science/Munsell-color-system
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mättad-färg
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mättad-färg
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Färgens fysikaliska och perceptuella underlag 

Det som det mänskliga synsinnet uppfattar som ljus är elektromagnetisk strålning inom ett 

smalt våglängdsområde mellan cirka 390 och 770 nm.49 Det ”vita” ljus som människan ser 

utgörs av ett färgspektrum från rött till violett, som i en regnbåge. 

Det är synsinnet som tolkar våglängderna inom det synliga området som 

färgupplevelser i en komplicerad process som involverar fysik, fysiologi och psykologi.52 

Grundläggande för färgperceptionen är att uppfattningen av en given färgton är relativ och 

beror på de omgivande färgerna, vilket har beskrivits av Josef Albers.45 Ett typiskt exempel är 

att samma färgton sedd mot olika bakgrundsfärger ser olika ut.46 

 

Färg inom filmen 

Den tidiga filmen 

De första färgfilmerna producerades redan 1896 genom handkolorering av varje enskild 

bildruta.47 Under 1910-talet ersattes handkoloreringen av halvautomatiska processer, som bl. 

a. användes till Griffiths storfilmer.48 Samtidigt introducerades nya och billigare metoder som 

tinting och toning. De användes så ofta att helt svartvita filmer blev en sällsynthet under 

1920-talet.49 Medan den svartvita bilden uppfattades som realistisk och verklighetstrogen, 

användes tinting och toning för stämningsskapande och symboliska syften genom att hela 

scener eller sekvenser fick enhetlig färgsättning. När ljudfilmen introducerades i slutet av 

1920-talet och ökade filmens grad av ”realism”, kom det att ställas nya och högre krav på 

realism också i färgerna.50 

 

Technicolor 

Technicolor grundades 1915 och kunde genom ett systematiskt utvecklingsarbete producera 

färgfilm av så hög kvalitet att företaget i praktiken hade monopol på färgfilm i USA fram till 

början av 1950-talet. Den komplicerade tekniska utvecklingen har sammanfattats av Neale.51 

 Under slutet av 1920- och början av 30-talet förknippades färg i film med fantasi och 

spektakel. När tekniken förbättrades i början av 1930-talet, blev Walt Disney pionjär med att 

                                                 
45 Josef Albers, Färglära: Om färgers inverkan på varandra, s. 9. 
46 Op. cit., s. 20 ff. 
47 Steve Neale, Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, s. 114. 
48 Op. cit., s. 117. 
49 Op. cit., s. 118. 
50 Op. cit., s. 119. 
51 Op. cit., s. 131-136. 
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använda den för animerad film, varav den första, Flowers and Trees (Blommor och träd, 

1932), vann en Oscar. Genombrottet för Technicolor inom spelfilmen kom 1939 med Victor 

Flemings filmer Gone With the Wind (Borta med vinden) och The Wizard of Oz (Trollkarlen 

från Oz).52 

 Med början i mitten av 1920-talet krävde Technicolor fullständig kontroll över såväl 

färgplanering som foto i de produktioner där man medverkade.53 Istället för att sälja sina 

komplicerade kameror, hyrde man ut dem med tillhörande fotografer. Med sin Color Advisory 

Service styrde man färgplaneringen i så gott som alla färgfilmer i Hollywood från 1930-talet 

till början av 50-talet.54 Utifrån filmmanuskriptet skapade särskilda färgkonsulter under 

ledning av Natalie Kalmus färgscheman för alla detaljer i varje enskild scen.55 Man utgick 

från ett antal principer som att anpassa färgscheman till stämningen i handlingen i varje 

enskild scen, undvika överdrivet bruk av starkt mättade färger till förmån för neutrala och 

bara använda varma och klara färger till narrativt viktig information. Istället betonades 

”’naturliga’, harmoniska och mindre intensiva färgscheman”. Åskådaren skulle aldrig vara 

medveten om färg förrän den betyder någonting.56 

Man framhöll betydelsen av färgers psykologiska effekter, där varma färger (rött, gult 

och orange) framkallar spänning, aktivitet och hetta medan kalla färger (grönt, blått och 

violett) frammanar vila och kylighet. Dessutom har varje färgton sina egna associationer, som, 

något motsägelsefullt, kan uppvisa stor variationsvidd. Exempelvis kan rött motsvara kärlek 

och lycka men också tragedi, grymhet och hämnd, vilket har föranlett kritik.57 I likhet med 

Josef Albers var man medveten om hur perceptionen av en färgton påverkas av omgivande 

färger.58 

Ett tidigt exempel på Technicolors färgscheman är A Star Is Born (”En stjärna föds”, 

William A. Wellman, 1937), där Natalie Kalmus var färgkonsult. Den handlar om den unga 

flickan Esther från landet som kommer till Hollywood för att bli stjärna. I filmens början 

gestaltas hennes hemmiljö i dämpade jordfärger (Figur 1 a). Ankomsten till Los Angeles 

skildras bl.a. med bilder från en filminspelning vid en swimmingpool med klara färger och 

kontraster mellan rött och blått respektive gult och grönt (Figur 1 b). De första scenerna av 

                                                 
52 Op. cit., s. 136. 
53 Op. cit., s. 138. 
54 Scott Higgins, ”Technology and Aesthetics: Technicolor Cinematography and Design in the Late 1930s”, Film 

History, 1999: 11, 1, s. 66. 
55 Natalie M. Kalmus,” Colour Consciousness”, i Color: The Film Reader, s. 28. 
56 Steve Neale, Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, s. 149. 
57 Natalie M. Kalmus,” Colour Consciousness”, i Color: The Film Reader, s. 26. Paul Coates, Cinema and 

Colour, The Saturated Image, s. 14-15. 
58 Natalie M. Kalmus,” Colour Consciousness”, i Color: The Film Reader, s. 29. 
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Esther i Hollywood återgår till en dämpad, närmast monokrom färgskala i brunt och grått 

(Figur 1 c), vilket visar hur färgscheman anpassades till det narrativa innehållet. Det första 

klippet betonar tonalitet framför färg och är nästan svartvitt på ett sätt som påminner om 

sepiatonen i Kansas-scenerna i The Wizard of Oz. 

 

Figur 1 Färganvändning i inledande scener ur A Star Is Born. Se text för förklaring. 

 

 

 

 

 

a  b  c 

 En film som vann en Oscar för sitt färgfoto, och som var en förebild för Douglas Sirk, 

är John Stahls film Leave Her to Heaven (Min är hämnden, 1945).59 Figur 2 visar fyra 

exempel på den omsorgsfulla harmonisering av färger som Technicolor strävade efter. Enligt 

Higgins blir den manlige hjälten ”kromatiskt överväldigad” av den kvinnliga protagonistens 

utstrålning (Figur 2 a-b).60 Dessutom varieras färgen på de kvinnliga huvudkaraktärernas 

kläder systematiskt genom filmen så att skiftningar i deras färgscheman på ett sofistikerat sätt 

återspeglar deras konflikt och styrkeförhållanden.61 I Figur 2 d visas Stahls användning av 

blått nattljus, som skulle komma att inspirera både Sirk och Haynes. 

 

Figur 2 Scener ur Leave Her to Heaven. Se text för förklaring. 

 

 

 

a  b 

                                                 
59 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 101. 
60 Op. cit., s. 102. 
61 Marshall Deutelbaum, ”Costuming and the Colour System of Leave Her to Heaven”, i Color: The Film 

Reader, s. 161-169. 
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c  d 

All That Heaven Allows filmades med Eastmancolor men framkallades med 

Technicolors teknik.62 Från 1960-talet användes Technicolor i mindre skala men återkom i 

Francis Ford Coppolas The Godfather (Gudfadern, 1972) liksom i Todd Haynes filmer Far 

From Heaven och Carol (2015). 

 

Eastmancolor 

Med stöd av anti-trustlagstiftningen kunde Technicolors monopolställning inom 

färgfilmsproduktionen brytas mot slutet av 1940-talet. Samtidigt lanserade Eastman Kodak 

den enklare och billigare tekniken Eastmancolor, som fick stort genomslag.63 Som nämnts 

levde Technicolor kvar men utan sin dominerande ställning. 

 

Filmanalyser 

All That Heaven Allows 

Synopsis 

Den välbärgade änkan Cary Scott bor i familjens stora hus i en New England-förort. Hennes 

två barn studerar på college och kommer hem över helgerna. Cary deltar i stadens borgerliga 

sociala umgänge och känner sig som de fornegyptiska änkorna, som påstås ha murats in 

levande i sina döda mäns gravar.  

 När Cary börjar prata med sin trädgårdsmästare Ron Kirby uppstår ömsesidigt tycke. 

Han lever ett självständigt och enkelt liv inspirerat av Thoreau och tar aktivt avstånd från 

småborgerlig materialism. Carys och Rons beslut att gifta sig väcker starka reaktioner från 

såväl det borgerliga umgänget som från Carys barn, som motsätter sig vad de ser som en 

mesallians. Utsatt för starkt socialt tryck bryter Cary relationen med Ron, bara för att vid det 

                                                 
62 Scott Higgins,” Chromo-drama: Innovation and Convention in Douglas Sirk´s Color Design” i Color and the 

Moving Image: History, Theory, Aesthetics, Archive, red. Simon Brown, Sarah Street och Liz Watkins, New 

York: Routledge 2013, s. 176 f. 
63 Steve Neale, Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, s. 142 ff. 
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efterföljande julfirandet få veta att dottern tänker gifta sig och sonen flytta utomlands för sitt 

arbete. 

 När Cary söker läkare för huvudvärk, får hon veta att det inte finns några kroppsliga fel, 

och hon rekommenderas att återuppta sitt förhållande med Ron. När Ron drabbas av en 

livshotande olyckshändelse, skyndar Cary till hans hem för att vårda honom tillbaka till hälsa. 

 

Färganvändning 

Filmens inledning 

En initial etableringsbild av förorten med Carys hus visar en sen höstmiljö där trädens 

lövprakt har övergått i rostbrunt. Åskådarens blick leds mot den ljusblå bil i vilken Carys 

väninna Sara kommer körande (Figur 3). Färgskalan i inledningsbilderna anger tonen för hela 

filmen, som överlag har ett omättat, pastellartat färgschema. 

 

Figur 3 Initial etableringsbild med Saras blåa bil. 

 

Cary och hennes väninnor 

Vid sammanlagt fyra tillfällen då Cary och Sara träffas på tu man hand har Cary gråtonade 

eller blågrå neutrala kläder medan Sara är klädd i färgstarka kläder som förstärker Carys 

färglöshet (Figur 4 a-d). Carys gråhet får henne att smälta in i såväl husväggen som den 

färgmässigt neutrala interiören (Figur 4 a-b). Till och med när Sara är klädd i svart, har hon en 

scarf i mättad röd färg (Figur 4 d). Saras röda hår bidrar också till skillnaden mot Cary. Enligt 

Haralovic är det ovanligt att en birollskaraktär gestaltas i starkare färger än protagonisten.64 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Mary Beth Haralovic, ”All That heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama”, i Color: The Film 

Reader, s. 151. 
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Figur 4 Carys möten med Sara. 

 

 

 

a  b 

 

 

 

c  d 

 Genom att visa Cary som grå och kontrastera henne med färgstarka väninnor förstärker 

Sirk det narrativa intrycket av henne som blyg och osjälvständig.  

 

Färger på klänningar 

Ett av de mest diskuterade exemplen på färganvändning i filmen är den röda klänning Cary tar 

på sig till ett cocktailparty, dit hon skall gå med den hypokondriske och impotente Harvey, 

som omgivningen vill se som Carys kommande make (Figur 5 a). Klänningen kommenteras 

av dottern Kay och av sonen Ned, som tycker den är utmanande. Gästerna på partyt uppfattar 

klänningen som en tydlig signal att Cary är redo att söka en ny partner, vilket den liderlige 

Howard misstolkar som att Cary är omedelbart sexuellt tillgänglig.  

På partyt gör den röda klänningen att Cary visuellt skiljer ut sig från de andra gästerna 

och effekten förstärks av lampan i komplementfärgen grönt (Figur 5 b). På liknande sätt låter 

Sirk Kays röda dräkt (och hatt) när hon meddelar sin förlovning bli en signifier för kvinnans 

sexuella identitet (Figur 5 c). Enligt Haralovic utgör de röda kläderna en kommentar till de 

ideologier som begränsar kvinnors identitet.65 

                                                 
65 Mary Beth Haralovic, ”All That heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama”, i Color: The Film 

Reader, s. 150. 
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Figur 5 Carys respektive Kays röda klänningar (a-c) och Monas gröna (d). 

 

 

 

a  b 

 

 

 

c  d 

När Cary skall introducera Ron i den borgerliga bekantskapskretsen, bär hon en neutral, 

svart klänning. Denna gång är det hennes antagonist Mona som skiljer ut sig med en klänning 

i en mättad grön färg.(Figur 5 d). Det innebär att konflikten mellan kvinnorna inte bara 

uttrycks i narrativet utan också i deras val av kläder i komplementära färger, vilket påminner 

om Stahls teknik i Leave Her to Heaven, som nämnts ovan.66 Denna färgmässiga konflikt 

mellan kvinnorna verkar inte ha noterats i den tidigare litteraturen. 

Den gröna färgtonen kan också tolkas som ett tecken på avundsjuka på att Cary 

etablerat en relation med en man som kvinnorna på partyt ser som attraktiv, trots 

klasskillnaden.67 

 

Rons färgschema 

Genom filmen gestaltas Ron med varma, måttligt mättade jordfärger, som kontrasterar mot 

Carys kallt neutrala färger. Vid ett tillfälle filmas han mot en bakgrund av kvarvarande gula 

löv och med den kvist i handen som han ger till Cary. (Figur 6 a). Vid senare tillfällen har Ron 

                                                 
66 Marshall Deutelbaum, ”Costuming and the Colour System of Leave Her to Heaven”, i Color: The Film 

Reader, s. 161-169. 
67 Grönt har sedan renässansen associerats med svartsjuka och avundsjuka, se Shakespeares Othello (Akt 3, scen 

3) och The Merchant of Venice (Köpmannen i Venedig, Akt 3, scen 2), där svartsjuka omtalas som ”green-eyed”. 

Se också John Mercer & Martin Shingler, Melodrama: Genre, Style, Sensibility, London: Wallflower 2004, s. 

62, och Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, s. 135. 
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en varmt mörkbrun skjorta (Figur 6 b) respektive en typiskt rödrutig lumberskjorta (Figur 6 

c). På julgransmarknaden har han en motsvarande rödrutig jacka, som här kontrasterar mot 

Carys blågröna scarf (Figur 6 d). Även om Ron ofta associeras med rött, har färgen i hans fall 

knappast någon signalfunktion liknande Carys klänning, eftersom hans ”skoghuggarjacka” 

närmast är en yrkesklädsel.68 

 

Figur 6 Gestaltningen av Ron. Se text för förklaring av scener. 

 

 

 

a  b 

 

 

 

c  d 

Carys och Kays uppgörelse 

Scenen med den mest avancerade färganvändningen är uppgörelsen mellan Cary och Kay. I en 

etableringsbild av rummet ser man ett cirkulärt fönster i fonden, som kan påminna om ett 

rosettfönster i en kyrka (Figur 7 a). Genom fönstret faller ett spektralt uppdelat ljus in i 

rummet över sängen.  

I tät halvbild visas Kay till vänster i bild och Cary på höger sida. Det spektrala ljuset 

med stark dragning åt grönt faller enbart på Kays plågade ansiktsdrag (Figur 7 b). I en 

efterföljande närbild har de båda karaktärerna bytt plats, men det spektrala ljuset har följt med 

Kay från vänster till höger (Figur 7 c). Trots att Cary sitter nära intill Kay i båda klippen och 

trots att båda är diegetiskt belysta från fönstret, är färgen i hennes ansikte normal tack vare 

                                                 
68 Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, s. 134. 
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separat belysning. Däremot faller det brutna ljuset i halvbilden på hennes blus. Här frångår 

Sirk realismen och ger färgen en symbolisk betydelse för Kays vånda inför Carys nya relation.  

 

Figur 7 Carys och Kays uppgörelse  

 

 

 

a  b 

 

  

c  d 

Belysningen i Carys hus 

Liksom exteriören karakteriseras interiören i Carys hus av en ljusgrå färg, i vilken Cary med 

sin neutrala klädsel smälter in (Figur 3 b-c). Det finns dock några viktiga undantag där Sirk 

använder gult och blått ljus. Som ses i Figur 8 a får det blåa ljuset en diegetisk förklaring av 

nattljus eller månljus, som kommer in genom ett fönster. Här står Cary i sin varmt röda 

klänning framför fönstret med blått, kallt ljus, vilket har tolkats som ett uttryck för 

omvärldens motstånd mot hennes nyväckta sexuella intresse.69 

 I en tidig scen när barnen har kommit hem badar halva rummet i ett intensivt blålila ljus 

medan den andra halvan av rummet fyllt av ett varmt gulorange ljus. I två successiva klipp 

står Cary och de båda barnen symboliskt åtskilda av vertikala linjer och växlar plats i det 

blålila respektive gulorangea området (Figur 8 b-c).70 Samtidigt som färgerna kan förklaras 

diegetiskt av släckt respektive tänd innerbelysning, är de exempel på hur Sirk förstärker 

                                                 
69 Brian Price, ”Color, Melodrama, and the Problem of Interiority”, i A Companion to Rainer Werner 

Fassbinder, s. 170. 
70 Michael Ryan och Melissa Lenos, An Introduction to Film Analysis: Technique and Meaning in Narrative 

Film, s. 98. 
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färgintryck med hjälp av komplementfärger och skillnad i färgtemperatur. För Haralovic är 

denna färganvändning uttryck för brist på harmoni, som ger en förvarning om Carys 

kommande problem med sin relation med Ron.71 När Willemen kommenterar samma scen, 

nämner han bara karaktärernas position, dvs. att Cary står åtskild från de båda barnen, och 

säger ingenting om färgerna.72 Coates tolkar färganvändningen som dekorativ och inte som en 

signifier, vilket förefaller rimligt med tanke på att Cary och barnen byter plats mellan 

färgfälten.73  

 

Figur 8 Cary och barnen mot olika bakgrundsbelysning 

 

  

a   

 

 

 

b  c 

 

 

 

d  e 

                                                 
71 Mary Beth Haralovic, ”All That heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama”, i Color: The Film 

Reader, s. 150. 
72 Paul Willemen, ”Towards an Analysis of the Sirkian System”, Screen, 1972: 13, 4, s. 131. 
73 Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, s. 134. 
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 När sonen Ned i emotionella ordalag kritiserar moderns relation med Ron placeras han i 

två kameravinklar framför blåa bakgrunder. Den första är ett fönster genom vilket nattljuset 

lyser in och den andra husets vardagsrum, där Cary strax innan har släckt ljuset. I båda 

bilderna får det mörkt blåa ljuset en negativ och hotfull innebörd genom att associeras med 

Neds aggression. Coates kopplar denna scen till uppgörelsen mellan Cary och Kay (Figur 7 a-

c) i det att det onaturliga i båda barnens kritik associeras med starka färgeffekter.74 Intressant 

nog anser Laura Mulvey inte att det blå ljuset har någon diegetisk förklaring, och hon verkar 

ha förbisett att Cary i båda fallen har släckt belysningen i rummet med blått ljus.75 

 

Blått ljus hos Ron 

I scenen där Ron öppet förklarar sin kärlek till Cary och föreslår att de skall gifta sig har båda 

karaktärerna gått fram till hans stora fönster där de står i motljusbelysning av det blåa 

nattljuset (Figur 9). I scenerna där Cary respektive Ned också står framför fönster med nattligt 

motljus (Figur 8 a och d) är båda belysta inifrån rummet medan Cary och Ron här framstår 

som siluetter. Enligt Grodal är detta en teknik att uttrycka inre passion, vilket tillsammans 

med det romantiska sammanhanget gör att det blåa ljuset här får en positiv innebörd i motsats 

till hemma hos Cary.76 

 

Figur 9 Rons frieri. 

 

 

Sammanfattning 

All That Heaven Allows utmärks av en överlag omättad färgskala och med en sofistikerad 

koordination av färgtoner i enlighet med Technicolors regler. Sirk arbetar med olika slags 

färgkontraster i form av olika grader av färgmättnad, varma och kalla färger och 

                                                 
74 Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, s. 136. 
75 Laura Mulvey, ”Notes on Sirk and Melodrama”, i Home is Where the Heart Is. Studies in Melodrama and the 

Woman´s Film, s. 78. 
76 Torben Grodal, Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition [Elektronisk 

resurs],Oxford: Clarendon 2000 (1997), s. 259. 
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komplementfärger för att karakterisera sina rollfigurer och skillnaderna mellan dem. Ofta 

kombineras sådana kontrasteffekter i samma bildruta.77 I flera fall använder Sirk färgmässiga 

symboleffekter, som röda klänningar, belysningen av Kays ansikte och ett blålila 

bakgrundsljus, av vilka det senare kan ha olika konnotationer. 

 

Angst essen Seele auf 

Synopsis 

Emmi är änka i 60-årsåldern som dubbelarbetar som städerska och som har tre vuxna barn, 

som inte har tid med henne. En regnig kväll går hon in på en orientalisk bar för att söka 

skydd. Där blir hon uppbjuden till dans av Ali, en marockansk gästarbetare i 40-årsåldern. 

Han eskorterar henne hem och blir inbjuden till hennes lägenhet, eftersom det fortfarande 

regnar. De får god kontakt och han stannar över natten. 

 Grannarna reagerar på att Emmi har en inneboende, mörkhyad invandrare, men hon 

förklarar Alis närvaro med att de skall gifta sig. 

 Efter bröllopet kvarstår den fientliga attityden från grannar och arbetskamrater. När 

Emmi bjuder hem sina barn för att presentera Ali, sparkar en son sönder TV:n medan dottern 

kallar modern ”hora”. Det rasistiska motståndet bryter ner Emmi och de beslutar att resa bort 

på semester. 

 När de kommer hem blir de välkomnade av sin omgivning, men det visar sig att 

attitydförändringen förklaras av att man utnyttjar Emmi och Ali för olika tjänster. Emmi 

börjar själv behandla Ali nedlåtande och kräva hans anpassning. Ali återupptar då ett gammalt 

förhållande med ägarinnan till baren. 

 När Emmi återvänder till baren, ber hon ägarinnan sätta på musiken till vilken hon och 

Ali dansade första kvällen. Ali bjuder då upp igen och de försonas. Plötsligt faller han 

samman i svåra buksmärtor. Han visar sig ha ett perforerat magsår, vilket sjukhusläkaren 

förklarar är typiskt för den stress som gästarbetare utsätts för. Prognosen sägs vara dålig med 

hög risk för recidiv. Filmen slutar med att Emmi sitter vid Alis sjuksäng. 

 

 

 

 

                                                 
77 Glyn Davis, Far From Heaven, Edinburgh: Edinburgh University Press 2011, s. 33. 
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Färganvändning 

Filmens inledning 

Filmen inleds med en mörk nattbild av en våt vägbana med ljus som speglas i vattenpölar och 

där bilar kör förbi. Innan filmtiteln visas en textskylt med orden ”Lyckan är inte alltid rolig” i 

samma mättade ljusgröna, nästan fluorescerande färg som filmtiteln (Figur 10). 

 

Figur 10 Inledningsbild till Angst essen Seele auf. 

 

Den orientaliska baren 

Emmis entré i baren filmas längs en lång rad bord med dukar i en mättad röd färg med små 

vita dukar ovanpå. Interiören karakteriseras av röda, bruna och ockra nyanser, som inte är 

koordinerade och ger ett oharmoniskt intryck (Figur 11 a). Intrycket förstärks av bardiskens 

färg med reflekterande yta (Figur 11 b). Där iakttas Emmi intensivt i en tablåartad bild av 

ägarinnan och barens besökare. 

 

Figur 11 Färger i den orientaliska baren. 

 

 

 

a  b 
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c  d 

När Emmi tar av sig sin kappa inför dansen, ser man hennes klänning, som har ett 

oroligt geometriskt mönster med gråblå, bruna och ockra inslag, av vilka det senare 

harmonierar med dörren bakom henne (Figur 11 c). Däremot står mönstret i bjärt kontrast mot 

de mörkröda färgerna i dansavdelningen (Figur 11 d). 

 

Kvinnornas kläder 

Medan männens kläder överlag är enfärgade, som i Figur 11 b, har Emmi och övriga kvinnor 

kläder med multikulörta, disharmoniska färgtoner och oroliga geometriska mönster. Förutom 

Emmis klänning på baren (Figur 11 c) har hon vid andra tillfällen liknande kläder (Figur 12 a-

b). Detsamma gäller för hennes grannar och arbetskamrater (Figur 12 c-d). Disharmoniska 

färgval utmärker också barens ägarinna och en kvinnlig gäst (Figur 12 e-f). 

 Fassbinder verkar ha satt i system att med färger och mönster gestalta karaktärer och 

miljöer på ett disharmoniskt, närmast skärande sätt. Detta verkar inte vara uppmärksammat i 

litteraturen med undantag för Brian Price, som menar att Fassbinder medvetet eftersträvar 

disharmoni och undviker färgkoordination.78 Ett tydligt exempel, som Price också nämner, är 

Emmis blus när hon sitter med Ali i sitt kök (Figur 12 b). De mättade blå och gröna 

färgtonerna i blusen bryter mot de utspädda blåa och gröna i gardinen bakom henne liksom 

mot väggfärgen och amatörmålningen med hästar. Trots skillnader i färger och mönster 

förenas kvinnorna av sin klädstil, som blir en klassmarkör. Den påvra inredningen i Emmis 

hem, som inkluderar de olikfärgade konjaksglasen, bekräftar klasstillhörigheten. 

Det enda exemplet på färgkoordination av kläder är när Emmi och Ali är finklädda i 

grått i samband med sitt bröllop, vilket Price också noterar.79 För en gångs skull är de 

samtidigt koordinerade med sin omgivning när de kommer ut från rådhuset på en grusplan 

med högar av jord och asfalt (Figur 12 g). Emellertid är priset för denna koordination en 

frånvaro av färg, som lyfter fram torftigheten i deras situation och miljö. 

                                                 
78 Brian Price, ”Color, Melodrama, and the Problem of Interiority”, i A Companion to Rainer Werner 

Fassbinder, s. 174. 
79 Ibid. 
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Figur 12 Kvinnornas klädsel. Se text för förklaring av scener. 
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Efter bröllopet 

När Emmi och Ali äter sin bröllopsmiddag som enda gäster på restaurangen, sitter de längst in 

i ett rum bakom en vägg med mörk träpanel i en symmetriskt fotograferad bild med 

djupfokus. De sitter i sina gråa, matchande kläder och tittar rakt fram i kameran och ger 

intryck av att vara levande begravda i en gravkammare (Figur 13 a). Emmis röda blombukett 

förmår inte lysa upp scenen, som kan leda tankarna till slutscenen i Giuseppes Verdis opera 

Aida (1871), där Aida och Radames blir levande begravda. 

I en central scen befinner de sig strax efteråt på en uteservering, också som enda gäster. 

Deras isolering förstärks av mängden av tomma trädgårdsmöbler i en gul färgton, som ger ett 

kyligt intryck på grund av ett inslag av grönt (Figur 13 b). Intrycket förstärks av det 

nedhängande, mörkt gröna lövverket, som ger en förtryckande känsla. Scenen rymmer också 

en melodramatisk tablåbild med uppradad kafépersonal som står stilla och betraktar Emmi 

och Ali med en fientlig attityd. På så sätt samverkar de olika delarna i mise-en-scène till att 

scenen framstår som dyster och hotfull, vilket ger en bakgrund till narrativet med Emmis 

förtvivlan över omgivningens vägran att acceptera hennes och Alis äktenskap. 

 

Figur 13 Emmis och Alis bröllopsmiddag (a) och besök på trädgårdscafé (b). 
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 När Emmi och Ali kommer hem efter sin semester, möts de av insmickrande grannfruar, 

som vill få tillgång till Emmis källarutrymme. Emmi har då för första gången en enfärgad blus 

utan mönster. Den gula färgtonen har ett grönstick, som påminner om trädgårdsmöblernas färg 

(Figur 13 c).  

 

Andra exempel på Fassbinders färganvändning 

I filmen finns flera exempel på Fassbinders estetik vad gäller färger. Ett exempel är en grå och 

blågrå exteriör utanför den orientaliska baren, där gråheten bryts av ett klarrött väggskåp 

(Figur 14 a). När Ali besöker barens ägarinna, domineras scenen av röd-orange färgtoner, som 

bryts mot ockra, blått, blålila och ljusgrönt på ett sofistikerat men disharmoniskt sätt (Figur 14 

b). 

 

Figur 14 Två exempel på Fassbinders färgestetik. Se text för förklaring. 

 

 

 

a  b 

 

Sammanfattning 

Fassbinders färganvändning i Angst essen Seele auf bryter mot Technicolors principer om 

harmoni och koordination. Han skapar istället en egen sofistikerad och konsekvent genomförd 

anti-estetik, som med hjälp av medvetet icke-matchande färger och oroliga mönster i kläder 

och inredningar skapar disharmoni. I sin torftighet och klassbundenhet är miljöerna realistiskt 

återgivna för att representera tysk arbetarklass på 1970-talet. Endast i den centrala scenen i 

trädgårdscaféet får färgen en tydligt symbolisk betydelse. 
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Far From Heaven 

Synopsis 

Cathy Whitaker är hemmafru och bor i ett välbärgat förortsområde i New England. Hon är gift 

med Frank, som är annonschef på TV-företaget Magnatech, och har två barn i skolåldern. 

Intrigen börjar med att Cathy får hämta Frank på den lokala polisstationen, dit han förts på 

grund av lösdriveri (loitering). I samband med en intervju för en lokaltidning, som vill 

presentera den socialt framgångsrika Cathy, träffar hon sin afro-amerikanske trädgårdsmästare 

Raymond. 

 Frank arbetar ofta över på sitt kontor. När Cathy åker dit en kväll med hans middag, 

finner hon honom lidelsefullt kyssande en annan man. Frank går med på att träffa en psykiater 

för konversionsbehandling av sin homosexualitet. 

 På en lokal utställning av modern konst stöter Cathy ihop med Raymond. De diskuterar 

en abstrakt målning, och omgivningen blir skandaliserad över Cathys ingående samtal med en 

afroamerikansk man. 

 Efter en fest försöker Frank ha samlag med Cathy men misslyckas. I frustration slår han 

henne hårt i ansiktet. Litet senare blir Cathy bjuden att följa med Raymond till hans 

trädgårdsföretag. De sitter och pratar vid en damm i ett vykortsvackert höstlandskap och går 

sedan till en restaurang för svarta, där de blir fientligt bemötta av personalen. Dessutom har en 

av Cathys bekanta sett dem gå in i restaurangen och det skandalösa budskapet sprids snabbt 

över staden. Frank blir rasande, och Cathy tvingas bryta vänskapen med Raymond. 

Under parets nyårssemester till Miami inleder Frank en sexuell relation med en yngre 

man. En tid efter återkomsten till hemmet berättar Frank att han vill skiljas för att leva med 

den unge mannen. Cathys försök att reparera relationen med Raymond misslyckas. I 

slutscenen tar de båda ett stumt farväl när Raymond tar tåget till Baltimore. 

 

Färganvändning 

Filmens inledning 

I en inledande etableringsbild kör Cathy i sin ljusblå bil genom förortens lysande 

höstlandskap till sitt hus (Figur 15), vilket visar filmens överlag mättade färgskala. 
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Figur 15 Etableringsbild över familjen Whitakers förortsmiljö. 

 

Cathy och hennes väninnor 

Genom hela filmen är Cathy mycket välklädd i framträdande färger, ofta i 

komplementfärgerna rött och grönt (Figur 16 a-b), däremellan i ljus- eller gråblått (Figur 18 b-

c). Hennes eleganta klädstil delas av väninnorna (Figur 16 b-c). I Figur 16 ses också den 

omsorgsfulla färgmatchningen, t.ex. mellan Cathys scarf och Eleanors bil i Figur 16 a. I Figur 

16 b har Cathys krage, dekorlinje på ärmen, blomman på bordet och fåtöljerna i bakgrunden 

rödorangea färgtoner, som är komplementfärger till den gröna klänningen, soffan och 

Eleanors pärm. 

 

Figur 16 Cathy (till vänster) och väninnan Eleanor utomhus (a) och inomhus (b). Cathy till 

höger i bild, Eleanor och två väninnor (c). 

 

 

 

a  b 

 

  

c   

Bilden på Cathy, Eleanor och två väninnor visar en långt driven koordination av 

orangeröda färgtoner i väninnornas kläder och i höstlöven (Figur 16 c). I sin noggranna 
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färgplanering av filmen arbetade Haynes enligt samma principer som Technicolors Color 

Advisory Service, och parallellerna med såväl Sirk som Leave Her to Heaven är tydliga (Figur 

2).80  

 

Frank 

I några få scener, som under semestern i Miami, gestaltas Frank i en neutral färgskala i 

naturligt ljus (Figur 17 a). I övrigt är den vanligast förekommande gestaltningen av Frank i 

mörka inomhusmiljöer, dominerade av en närmast giftgrön eller en blålila färg. I ett antal 

scener, där han är under psykisk press går hans färgskala ofta i mörkt grönt, som när han är 

hos polisen, på sitt kontor eller, alla mest uttalat, vid entrén till en gaybar (Figur 17 b-d). I den 

sistnämnda scenen förstärks den gröna färgen av en starkt lysande röd skylt ovanför Franks 

huvud. Ansiktets högra halva ligger i skugga i film noir-stil. Innanför entrén faller ett violett 

ljus från vänster på Franks högra ansiktshalva, högra skuldra och vänster hands pekfinger 

(Figur 17 e). Inne i baren ses Frank i siluett mot en giftgrön bakgrund (Figur 17 f). 

 

Figur 17 Frank i olika miljöer. Se text för förklaring av scener. 

 

 

 

a  b 

 

 

 

c  d 

                                                 
80 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 102. Se också Glyn Davis, Far From Heaven, s. 34. 
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e  f 

 

 

 

g  h 

I exteriörbilder, som visar Franks vandring genom staden mot gaybaren, går färgskalan i 

blått eller blåviolett (Figur 17 g-h). Frank är fotograferad uppifrån i motljus, och när han 

befinner sig i gränden in mot baren är kameran vinklad på ett expressionistiskt sätt. En grön 

ljusstrimma visar vägen till bardörren. Franks vandring genom de intensivt blå gatorna till 

gaybarens giftgröna interiör framstår som en nedstigning i ett personligt inferno, med 

dörrvakten som en inverterad och feminiserad Kerberos.81 Tillsammans med förstärkande 

accenter i komplementfärgen rött ger den gröna färgen gaybaren en nästan övertydlig 

stämning av perversion och sunkighet. Den gröna färgtonen blir ett uttryck för en 

gränsöverskridande miljö, som var otänkbar att gestalta på film under 1950-talet.  

 

Raymond 

Raymonds klädsel och färgskala definieras av sammanhanget. I sin roll som trädgårdsmästare 

harmonierar hans färger med de strålande höstfärgerna. Han har då lumberskjorta eller -jacka i 

rött eller orange, grön jacka eller skjorta och byxor i gulorange eller rödbrunt (Figur 18 a-b). 

På konstutställningen och i avskedsscenen är han oklanderligt borgerligt klädd i en neutral grå 

kostym respektive en rock och kavaj i jordfärger (Figur 18 c-d). 

När Raymond tar med Cathy till en restaurang för svarta förändras färgskalan till gröna 

och röda färger på ett sätt som påminner om Franks besök på gaybaren (Figur 17e). Likheten 

                                                 
81 Nationalencyklopedin, Kerberos. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kerberos (hämtad 2016-11-09). 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kerberos
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mellan grönt och rött i gaybaren och Raymonds restaurang har tolkats som att båda är 

gränsöverskridande.82 En skillnad är att Cathys ansikte, i motsats till Raymonds, är belyst med 

ett varmt ljus som eliminerar grönstick (Figur 18 f). Tillsammans med narrativet med den 

långa och kärleksfulla dialogen väger ljuset på Cathy upp den giftiga gröna stämningen på 

restaurangen. På Franks bar finns ingen sådan försoning. 

 

Figur 18 Raymond i arbetet och privat. Se text för förklaring av scener. 

 

 

 

a  b 

 

 

 

c  d 

 

 

 

e  f 

Exteriörer med Cathy 

Efter de ljusa och varma exteriörerna med Cathy i filmens inledning förekommer hon själv i 

kalla exteriörer, som när hon är på väg in i polishuset (Figur 19 a). Huset badar i ett lila 

nattljus, som endast bryts av ett varmt gulrött ljus inifrån fönstren. En stor, rektangulär 

                                                 
82 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 107 f. 
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ljusskylt och två gatlampor lyser i samma giftgröna färg, som karakteriserar bilderna av 

Frank. När Cathy går mot entrén förstärks den kalla effekten av hennes klänning och bil som 

reflekterar det gröna ljuset från ljusskylten. Ur narrativ synvinkel är denna färgsättning en 

återspegling av Franks situation, samtidigt som den ger en föraning om vad som väntar Cathy. 

En intressant exteriörscen med en snabb förändring av färgtemperaturen är utanför 

sjukhuset, där Cathy väntar på Frank inför hans första besök hos psykiatern för 

konversionsbehandling. Till en början gestaltas Cathy och bakgrunden i kallt blått ljus. 

Plötsligt ändras ljuset till att bli varmt, vilket gör att intrycket av scenen förändras påtagligt 

(Figur 19 b-c). Diegetiskt skulle ljusförändringen kunna förklaras av den frambrytande solen,  

men det varma ljuset samtidigt verkar gå i motsatta riktningar, både mot Cathy och sjukhuset 

och från henne. Intrycket blir därför symboliskt snarare än realistiskt. När Cathy i nästa klipp 

med subjektiv kamerateknik ser ett ungt, heterosexuellt par, som kysser varandra på en bänk 

gör det att färgskiftningen kan ses som ett uttryck för hennes förhoppning om en ”bot” för 

Franks homosexualitet. 

 

Figur 19 Cathy i exteriöra miljöer i Far From Heaven. Se text för förklaring av scener.  
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Interiörer från familjen Whitakers hem 

Under dagtid ser familjen Whitakers hus ordinärt ut ur färgsynvinkel (Figur 16 b och 20 a-b 

och e), vilket inkluderar trappan (Figur 20 c). Denna får signifikant annorlunda ljussättning på 

kvällen (Figur 20 d), och motsvaras diegetiskt av det blålila ljus som kommer från fönstren 

(som i Figur 20 f). Det handlar inte om någon dramatisk skillnad men inleder scenen där 

Cathy får telefonsamtalet från polisen om att Frank är gripen. Den blåa färgtonen i trappan 

blir ett förebud till den intensiva blåa nattbelysningen, som förstärks av gröna accenter, på 

polishusets fasad (Figur 20 a). På ett symboliskt plan är den blåa färgen på trappan därmed en 

förvarning om den kommande äktenskapskrisen, och blått månljus kommer därefter utgöra en 

fond till utvecklingen av Cathys och Franks äktenskapskris. Nattljuset är mer påtagligt i Figur 

20 f, när Cathy sitter i soffan och väntar på Frank efter att ha upptäckt hans homosexualitet. 

Jämfört med när hon sitter i soffan under dagen (Figur 20 e) dominerar här det blålila ljuset 

utom över Cathy själv, som genom separat belysning har kvar varma färger i ansikte och sin 

röda klänning. 

 Efter en fest där den berusade Frank offentligt har förolämpat Cathy faller nattljuset 

direkt frontalt på henne, när hon uttrycker sin smärta (Figur 20 g). Strax efteråt, efter Franks 

misslyckade försök till samlag, ses båda karaktärerna i soffan belysta bakifrån av det blåa 

ljuset (Figur 20 h). 

I dessa scener är det ett stort fönster bakom en soffa som ger en formell diegetisk 

förklaring till inflödet av blått ljus, vilket inte hindrar att belysningen framstår som artificiell. 

Medan Frank genomgående gestaltas i mörker eller som siluett, behåller Cathy i flera scener 

normal färg i ansikte och kläder (som i Figur 20 f). Under krisens utveckling kommer Cathy 

dock mer och mer att omslutas av det blåa ljuset, tills hon står ensam på övervåningen helt 

insvept i det kalla ljuset (Figur 20 i).  

 

Figur 20 Interiörscener från familjen Whitakers hem. Se text för förklaring av scener. 
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 Även om det kalla blåa ljuset tillfälligt kunde upphöra utanför sjukhuset, visar 

bildsviten från familjen Whitakers hem hur äktenskapet bryter samman samtidigt som det blå 

ljuset tar överhanden. De röda löven på Raymonds kvist ger varma accenter men förmår inte 

bryta den kalla stämningen (Figur 20 j), som förstärks i scenen med den förtvivlade Cathy 

gråtande på sin säng när allt är förlorat (Figur 20 k) och med telefonsamtalet från Frank om 

skilsmässoformaliteterna (Figur 20 l). På detta sätt förstärker Haynes narrativet med en 

tilltagande koloristisk kyla från en artificiell blå belysning. 

 

Cathy i grönt ljus 

Om Cathy i den gröna miljön i Raymonds restaurang behåller ett varmt ljus på sitt ansikte 

(Figur 18 f), finns det två scener där hon blir belyst med grönt. Den första är på polisstationen 

där hon får ett kvitto på att hon hämtar ut Frank (Figur 21 a), den andra är hemma hos 

Eleanor, som gör klart att hon inte kan acceptera Cathys relation med Raymond och att hon 

inte tror att det ”inte har hänt någonting” mellan dem (Figur 21 b). Båda dessa situationer, där 

Cathy gestaltas med grönt ljus, representerar tabubelagda gränsöverskridanden, i form av 

Franks homosexualitet, för vilken arresteringsskälet ”loitering” är ett kodord, och hennes egen 

relation med Raymond. 

 

Figur 21 Scener med Cathy i grön belysning, i polishuset (a) och hemma hos Eleanor (b). 

 

 

 

a  b 
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Sammanfattning 

Det kanske mest iögonenfallande intrycket av Far From Heaven är den överdådiga visuella 

stilen. Filmens färgschema utmärks av å ena sidan varma röda, gula och orangea färger och å 

andra sidan kalla färger i grönt eller blått. Det innebär att de många färgkontrasterna uttrycks 

med skillnader i färgtemperatur och med komplementfärger. Det är de kalla färgtonerna i form 

av grönt och blått som dominerar. De är så framträdande att de bara i undantagsfall kan 

betraktas som diegetiska (t. ex. Figur 19 d) och framstår istället som stiliserade och 

symbolbärande. Grönt blir ur kontextuellt perspektiv färgen för gränsöverskridanden, i första 

hand Franks men i viss mån även Cathys. På motsvarande sätt blir blått en symbol för 

sammanbrottet av Cathys och Franks äktenskap, och den används framför allt för att 

representera Cathys perspektiv när hon blir successivt mer omgärdad av blå färg. 

 

Diskussion 

I denna diskussion görs en jämförelse mellan filmerna och en kontextualisering där filmerna 

relateras till sin respektive samtid för att undersöka i vilken mån deras färganvändning är 

uttryck för melodramatisk excess eller följer tidstypiska estetiska paradigm. 

 

Övergripande färganvändning 

Som framgår av filmanalyserna är ett gemensamt drag för All That Heaven Allows och Far 

From Heaven en sofistikerad harmonisering och koordination av färgerna, även om det sker 

på olika nivåer av färgmättnad. Detta återspeglar att både Sirk och Haynes har utgått från 

Technicolors regler för färganvändning, Sirk genom att arbeta i slutet av Technicoloreran och 

Haynes genom sin uttalade vilja att återknyta till Technicolors regler. En jämförelse mellan 

Cary respektive Cathy i sina hem med scener från Leave Her to Heaven gör det tydligt hur 

Technicolortraditionen genomsyrar alla tre filmerna (Figur 2, 4 b och 16 b). I All That Heaven 

Allows har Sirk fortsatt och utvecklat denna tradition, ett arbete som skulle kulminera i 

Written on the Wind. Bildexemplen från A Star Is Born och Leave Her to Heaven visar hur 

man redan 10 till 20 år före Sirk kunde skapa sofistikerade färgfilmer, där färganvändningen 

både understödde och kompletterade filmens intrig och kunde ges en egen meningsbärande 

funktion (Figur 1-2).  

Den pastellartade färgskalan med en lägre mättnadsgrad i All That Heaven Allows gör 

det möjligt att beskriva huvudkaraktärerna genom olika former av färgkontraster. Cary 

gestaltas som grå och färglös, vilket korrelerar med att hon i narrativet framstår som 
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osjälvständig och låter sig styras av sin omgivning. Hennes färglöshet förstärks visuellt av 

väninnan Saras klara och mättade färger respektive av Rons varma färgskala. 

I det mättade färgschemat i Far From Heaven är Cathy färgstarkt klädd på samma nivå 

som sina väninnor i, vilket återspeglar hennes etablerade sociala ställning som ”Mrs. 

Magnatech”. För hennes karaktär finns inget behov eller utrymme att markera med mer 

färgstarka kläder som Carys röda klänning. På liknande sätt är Raymond gestaltad med en mer 

mättad färgskala än Ron. Här spelar bakgrunderna stor roll, där Rons romantiska gamla 

kvarnbyggnad inte kan mäta sig med det koloristiska höstlandskap som utgör bakgrund till 

Raymond. 

En annan tydlig skillnad mellan filmerna är hur Sirk och Haynes använder sina 

färgeffekter. Hos Sirk handlar det om enstaka scener, som Carys och Kays röda klänningar, 

den udda belysningen av Kays ansikte och användningen av det blålila nattljuset vid isolerade 

tillfällen. I Far From Heaven finns ingen symbolmättad punktbelysning. Istället använder 

Haynes tre koloristiska motiv, varav det varma rött-orange-gult och de kalla grönt respektive 

blått, som ur kvantitativ synvinkel dominerar stora delar av filmen. Dessutom låter Haynes sitt 

blåa ljus fylla hela bilden. medan Sirk kombinerar gult och blått ljus i samma bildruta. 

En tredje, kvalitativ, skillnad är att Sirk associerar sin blåa färg med både positiva och 

negativa situationer, medan konnotationerna hos Haynes är entydiga och fungerar som 

färgmässiga ledmotiv. Haynes låter också det blåa ljuset öka i takt med Cathys äktenskapskris 

från den inledande belysningen av trappan till att helt omsluta henne. 

 Genom sin annorlunda kontext är det inte oväntat att Angst essen Seele auf uppvisar en 

helt annan färganvändning än de båda andra filmerna. En grundläggande skillnad är att den 

tydligt avviker från Technicolors principer om ”harmoniska och mindre intensiva färger”. 

Som påpekas i analysen arbetar Fassbinder istället med disharmoni vad gäller både färger och 

mönster, vilket illustreras av en jämförelse mellan Emmi i sitt kök (Figur 12 b) och Cary och 

Cathy i sina hem. Liksom Cathy står Emmi ut från sin bakgrund men inte med sofistikerade 

färgkontraster utan med sina disharmoniska färger och mönster. På motsvarande sätt framgår 

hennes grupptillhörighet till grannar och arbetskamrater inte med omsorgsfullt matchade 

färger utan av att alla förenas av likartad disharmonisk design av sina kläder. På det sättet är 

Fassbinder tydlig med sina färgval som klassmarkörer. Liknande signaler ges av färgsättning 

och inredning i baren och i heminteriörer hos Emmi och hos dottern. 

 Fassbinders mest påtagliga färgeffekt är den gula färgen i trädgårdscaféet, som han 

transformerar från en traditionellt varm gul färgton till en kall ton, som förstärks av det gröna 

lövverket (Figur 13 b). Två andra exempel på Fassbinders färgestetik, som är narrativt mindre 



39 

 

laddade, är gatuscenen och interiören i Figur 14. Genom att låta ett rött skåp lysa upp den gråa 

gatumiljön och genom en stiliserad och artificiell färgkorrelation hemma hos barens ägarinna 

visar Fassbinder att han kan arbeta med färger på ett sofistikerat sätt men med helt andra 

metoder och syften än Hollywood. 

 

Kontextualisering av färganvändningen 

Omvärderingen av 1950-talets familjemelodramer byggde på tanken att en text präglad av 

borgerlig ideologi kunde innehålla subversiva budskap.83 Uttrycksmedel för dessa budskap 

var indirekta i form av ironi, distansering och excess. Användningen av excess i betydelsen 

överdrivet, högt stiliserat och antirealistiskt uttryck ingår i melodramens repertoar sedan 

1800-talet och ansågs i familjemelodramen vara central för att uttrycka konflikten mellan 

borgerlig ideologi och kritiska budskap, som inte kunde uttalas verbalt. De viktigaste 

redskapen att uttrycka excess var olika aspekter av mise-en-scène och musik. Exempel på 

excess är överlastade heminteriörer,84 klichéer som röda klänningar och Rons tama rådjur i All 

That Heaven Allows,85 och, inte minst, Marylees extatiska dansscen i Written on the Wind.86 

Där dansar hon en dionysisk solodans införd rosa negligé och omgiven av mörkröda blommor 

med falliska ståndare (Figur 22). Kombinationen av koreografi och färg har tolkats som 

uttryck för såväl distansering som ett vackert exempel på filmens sexuella teman om 

frustration och impotens.87 

 

Figur 22 Marylees dans i Written on the Wind. 

 

                                                 
83 Jean-Luc Comolli och Paul Narboni, “Cinema/Ideology, Criticism”, Screen, 1971: 12, 1, s. 32 f. 
84 Rainer Werner Fassbinder, ” Six Films by Douglas Sirk”, i, Douglas Sirk, red. Laura Mulvey och Jon 

Halliday, Edinburgh Film Festival '72 in association with The National Film Theatre and John Player and Sons, 

Edinburgh 1972, s. 97. 
85 Paul Willemen, ”Distanciation and Douglas Sirk”, Screen, 1971: 12, 2, s. 66. 
86 Steven Peacock, Colour, s. 78 ff. 
87 Paul Willemen, ”Distanciation and Douglas Sirk”, Screen, 1971: 12, 2, sid. 65. Barbara Klinger, Melodrama 

and Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk, s. 25 
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 Ett problem med 1970-talets ideologiska revision av 50-talsmelodramen är, som Sirk 

själv framhåller, att varken publik eller filmrecensenter uppmärksammade några subversiva 

budskap när filmerna lanserades. Enligt Sirk berodde detta på den amerikanska filmpublikens 

naivitet, något som motsägs av att 60-talets franska Cahiers-kritiker kunde uppfatta Marylees 

dans som exempel på Sirks ”tomma stil”.88 På liknande sätt motsägs 70-talsuppfattningen om 

kvävande heminteriörer av att de överdådiga interiörerna i Sirks filmer aktivt marknadsfördes 

som heminredningsideal i 1950-talets USA.89 

 För att kunna bedöma i vilken mån Sirks mise-en-scène och färganvändning var 

revolutionerande och uttryck för excess eller om de följde etablerade stilideal behöver man 

därför, som Neale föreslår, se förbi 70-talets teoribildning och försöka rekonstruera 50-

taleskontexten.90 Som nämns i metodavsnittet kan detta göras på tre sätt: genom att jämföra 

med Technicolors färgregler, med samtida filmer och, vad gäller koloristisk excess, genom att 

söka diegetiska förklaringar till färgfenomenen. 

 Av analysdelen framgår att Sirk i All That Heaven Allows följde Technicolors regel att 

inte låta publiken uppmärksamma färg annat än i scener av särskild betydelse. En typisk sådan 

scen är Carys och Kays uppgörelse, där den speciella spektrala belysningen har tolkats som 

exempel på excess, som uttrycker vad Kay inte förmår säga i ord.91 Den tolkningen kan 

emellertid ifrågasättas eftersom Sirk är noga med att redovisa den diegetiska ljuskällan i form 

av det runda fönstret.92 Dessutom är Kay verbalt mycket tydlig med att berätta om sina 

motstridiga känslor, vilket gör att ljuset inte ersätter utan förstärker hennes känslotumult. 

En liknande ljussättning används av Sirk i Written on the Wind för att kortvarigt belysa 

Kyle Hadleys vänstra ansiktshalva med en intensiv rödorange färg, som bara är synlig från en 

kameravinkel och som saknar diegetisk förklaring (Figur 23 a-b). Inom den svartvita filmen är 

Nicholas Ray en föregångare när han i In a Lonely Place (Nakna nerver, 1950) belyser 

karaktären Dixon Steeles ansikte med ett selektivt, icke-diegetiskt ljus, när han fantiserar om 

ett mord (Figur 23 c-d). Detta visar att dramatiska belysningseffekter förekom i andra 

amerikanska 50-talsfilmer men att Sirk utvecklade tekniken ur färgsynvinkel. 

                                                 
88 Jon Halliday, Sirk on Sirk: Conversations with Jon Halliday, s. 80. Barbara Klinger, Melodrama and 

Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk, s. 25. Jämför också Dagens Nyheters recension av 

Written on the Wind 1959-10-06 som “en snyftfilm av sämsta märke”, citerad i Kjell Järsäter, “Sånt är livet. 

Dallas I våra hjärtan”, i Play it Again, Sam: Tjugo texter om film och TV, red. Kjell Jerselius, Per Olov Qvist och 

Lasse Svensson, Uppsala: Filmhäftets förlag 1984, s. 261. 
89 Barbara Klinger, Melodrama and Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk, s. 57-63. 
90 Steve Neale, ”Douglas Sirk”, Framework, 1976: 0, 5, s. 17. 
91 Mary Beth Haralovic, ”All That heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama”, i Color: The Film 

Reader, s. 149. 
92 Ibid. 
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Figur 23 Skiftande belysning på Kyle Hadleys ansikte i Written on the Wind (a-b) respektive 

på Dixon Steele i In a Lonely Place (c-d). 

 

 

 

a  b 
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 Ett annat välkänt exempel är Carys röda klänning, som har föranlett långa teoretiserande 

tolkningar.93 Även i detta fall motsägs användning av excess genom att klänningen får flera 

diegetiska kommentarer, inte minst av den ironiska Mona. Däremot har den röda färgen en 

konnotation av kärlek och erotik, vilket bekräftas av Kays röda klänning (och lilla röda hatt) 

när hon berättar om sitt giftermål. Röd färg med tydlig semiotisk funktion finns också i andra 

filmer, t.ex. som signifier för hämnd i Julies konventionstrotsande val av röd balklänning i 

den svartvita filmen Jezebel (Skandalen kring Julie, William Wyler, 1938) och för revolt i 

form av Jim Starks röda jacka i Rebel Without a Cause (Ung rebell, Nicholas Ray, 1955). 

 Den blålila kvällsbelysningen hos Cary är, som Higgins påpekar, ett direkt arv från 

Leave Her to Heaven (Figur 2 d).94 

 Slutsatsen blir att Sirk var väl inordnad i sin samtids konventioner vad gäller såväl 

Technicolors färgregler som sina regissörkollegors användning av färg och ljus. Det är därför 

svårt att tala om melodramatisk excess vad gäller färg i All That Heaven Allows. Higgins går 

                                                 
93 Laura Mulvey, ”Notes on Sirk and melodrama”, i Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the 

Woman´s Film, s. 77 f. Brian Price, ”Color, Melodrama, and the Problem of Interiority”, i A Companion to 

Rainer Werner Fassbinder, s. 169 ff. 
94 Scott Higgins,” Chromo-drama: Innovation and Convention in Douglas Sirk´s Color Design” i Color and the 

Moving Image: History, Theory, Aesthetics, Archive, s. 173 f. 
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så långt som att säga att vad 70-talskritiker som Camper och Willemen såg som distansering 

hos Sirk i själva verket representerade 50-talets normer för färgkoordinering.95 En liknande 

slutsats har dragits i mer allmänna ordalag av Neale.96 

 Beträffande Far From Heaven är det nödvändigt att ta hänsyn till relationen till All That 

Heaven Allows och till att Haynes som nämnts ovan både ville återanknyta till och överträffa 

Technicolors färgprinciper.97 Dessutom ligger det 47 år mellan filmerna, och det har under 

denna tid kommit filmer med avancerad och kreativ färganvändning som påverkar hur en 

senare publik uppfattar färg i film. Exempel på regissörer som lyfts fram av Higgins är 

Jacques Demy med Les parapluies de Cherbourg (Paraplyerna i Cherbourg, 1964) och Wong 

Kar-Wai med filmer som Chungking Express (1994) och Ashes of Time (2008) (Figur 24).98 

Det innebär att tröskeln för vad som kan anses som färgmässig excess har höjts sedan 70-talet. 

 

Figur 24 Scener ur Les Parapluies de Cherbourg (a-b), Chungking Express (c) och Ashes of 

Time (d). 
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95 Fred Camper, “The Films of Douglas Sirk”, Screen, 1971: 12, 2, s. 44-62. Paul Willemen, ”Distanciation and 

Douglas Sirk”, Screen, 1971: 12, 2, s. 63-67. Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color 

Score in Far From Heaven”, i The Cinema of Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 103. 
96 Steve Neale, ”Douglas Sirk”, Framework, 1976: 0, 5, s. 17. 
97 Glyn Davis, Far From Heaven, s. 34. 
98 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 110. 
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 Som framgår av jämförelsen ovan är en avgörande skillnad mellan Haynes och Sirk de 

tre kraftiga färgmotiven i Far From Heaven. Alla motiven innehåller både realistiska och 

antirealistiska inslag. Exempelvis är det varma motivet i rött-orange-gult förknippat med 

mättade men realistiska exteriöra höstfärger samtidigt som Cathys och Raymonds scen vid 

dammen har tolkats som kulissartad och artificiell.99 Sett ur ett 70-talsperspektiv skulle man 

anakronistiskt kunna säga att Haynes använder sig av färgmässig excess med tanke på att 

färgerna ofta saknar diegetisk förankring och de har så överdrivna känslomässiga effekter att 

de får en distanserande effekt.100. De kan påminna om musikaliska ledmotiv, men genom att 

vara visuella och starka saknar de musikens flexibilitet och blir mer ett förstärkande 

ackompanjemang som följer handlingen än en oberoende och ofta subtil ”stream of 

consciousness”, som hos Richard Wagner.  

Sett ur ett 2000-talsperspektiv och efter cirka 30 års utveckling av färganvändning inom 

filmen ter sig Haynes färgschema inte lika extraordinärt. Även om bedömningen kompliceras 

av att filmen tydligt refererar till 1950-talet blir det svårt att tala om koloristisk melodramatisk 

excess hos Haynes. 

 I Angst essen Seele auf är grundtonen för färganvändningen realistisk även om den i 

några scener blir stiliserad och både får en symbolisk och en anti-estetisk effekt. Hit hör 

scenen i tärdgårdscafét och interiören hos barens ägare. Beträffande färgtonen gul har Goethe 

sagt att en minimal och knappt märkbar förändring kan förvandla ett vackert intryck av eld 

och guld till någonting fult.101 Detta är vad Fassbinder har åstadkommit för att symbolisera 

Emmis uppgivenhet. Den massiva gulheten kan inte räknas som excess eftersom miljön och 

möblerna är verkliga, men genom associationen med Emmis sammanbrott och personalens 

fientlighet får färgen en skrämmande känslomässig innebörd, vilket har diskuterats av 

Paecock.102 Med citat från V. F. Perkins nämner han en liknande scen ur Bigger Than Life 

(Bakom spegeln, Nicholas Ray, 1956), där protagonisten kommer till en taxidepå full med 

gula bilar, där han extraarbetar för att klara ekonomin (Figur 25).103 Även i denna scen får den 

gula färgen en negativ konnotation. 

 

 

                                                 
99 John Gill, Far From Heaven, London: British Film Institute 2011, s. 50. 
100 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 107. 
101 Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, s. 7. 
102 Steven Peacock, Colour, s. 85-90. 
103 Op. cit., s. 86. 
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Figur 25 Gula taxibilar i Bigger Than Life. 

 

 

Metoddiskussion 

Den analysmetod som har använts i detta arbete är mise-en-scène-analys med inriktning på 

färganvändning. Det är en etablerad metod som har använts av såväl 1970-talets filmkritiker 

som samtida författare som skriver om färganvändning i film .104 Den bygger på semiotisk 

analys för att identifiera tecken och koder i mise-en-scène och relatera dem till intrigen. På det 

sättet kan man, som Adrian Martin föreslår, tolka mise-en-scène som att den antingen på ett 

diskret sätt understödjer handlingen eller på ett självständigt sätt kommenterar eller till och 

med motverkar den, som i melodramatisk excess.105 Eftersom metoden utgår från konkreta 

scener i filmer, kan den verka objektiv och vetenskaplig, vilket visas av hur 70-talskritiken 

kunde etableras som en filmvetenskaplig ”sanning” om vad melodram innebär. 

 Samtidigt har mise-en-scène-kritik begränsningar och kan kritiseras på samma grunder 

som dess egen kritik av ideologier och kommersiella budskap, nämligen att den är en 

konstruktion med ideologiska undertoner.106 En annan invändning kommer från Barthes och 

innebär att texter är polysemiska, dvs. innehåller multipla betydelser.107 Bennet har utvecklat 

denna tanke ur ett historiskt perspektiv med sin teori om ”reading formations”.108 Han menar 

att betydelsen av en text är transitiv snarare än inneboende i texten, och att den produceras 

med olika resultat över tid i takt med att olika läskontexter uppstår. Ett konkret exempel på 

tillämpning av Bennets teori är Klingers bok om omvärderingen av Sirks filmer.109 

                                                 
Paul Coates, Cinema and Colour, The Saturated Image, och Steven Peacock, Colour. 
105 Adrian Martin, ”Mise en scène is Dead, or the Expressive, the Excessive, the Technical and the Stylish”, 

Continuum, 1992: 5, 2, s. 87-140, citerad i Thomas Elsaesser och Warren Buckland, Studying Contemporary 

American Film: A Guide to Movie Analysis, s. 83-90. 
106 Jonathan Bignell, Media Semiotics: An Introduction, andra upplagan, Manchester: Manchester University 

Press 2002, s. 38 f. 
107 Adrian Martin, Mise en Scène and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art, Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2014, s. 33. 
108 Noel King, ”Hermeneutics, Reception Aesthetics, and Film Interpretation”, i red. John Hill och Pamela 

Church Gibson, Film Studies: Critical Approaches, Oxford: Oxford University press 2000, s. 217 f. 
109 Barbara Klinger, Melodrama and Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk, Bloomington: 

Indiana University Press 1994. 
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 Ett sådant perspektiv med radikalt olika läs-kontexter kan förklara de olika tolkningarna 

av familjedramerna under 1950- respektive 1970-talen och pekar på att omvärderingen på 70-

talet var en konstruktion med ideologiska och politiska förtecken.110 Dessutom öppnar 

perspektivet för tolkningen att All That Heaven Allows inte innehåller färgmässig excess och 

att detta också gäller för Far From Heaven. 

 

Sammanfattning och slutsatser 

Denna jämförelse av färganvändningen i tre melodramer med jämförbart grundtema visar att 

All That Heaven Allows använder en övervägande omättad färgskala med accentuering av 

färger i dramatiskt och emotionellt viktiga scener. Vissa av dessa har av 1970-talskritiken 

tolkats som uttryck för melodramatisk excess, men enligt kriterierna i denna studie saknas det 

underlag för en sådan tolkning. Istället har färgerna en symbolisk betydelse som stöder 

handlingen, vilket är i linje med etablerade riktlinjer från Technicolor. Denna aspekt saknas i 

1970-talets omvärdering av familjemelodramer, vilket Higgins, som nämnts ovan, har 

påpekat.111 

Far From Heaven utgår också från Technicolors regler men använder överlag en 

betydligt mer mättad färgskala än All That Heaven Allows. Snarast används regelverket som 

utgångspunkt för medvetna överdrifter med tre återkommande färgmotiv som förknippas med 

olika aspekter av handlingen. Eftersom publikens vana vid starka färgeffekter är betydligt 

större nu än under 1970-talet, är det svårt att se färganvändningen i Far From Heaven som 

melodramatisk excess, där färgen ersätter det verbala uttrycket. 

 I Angst essen Seele auf använder Fassbinder närmast en anti-estetik med medvetet 

disharmoniska färger. Färgbehandlingen är sofistikerad och utgår från andra principer än 

Technicolors. Färgerna symboliserar klass, låg status och känslolägen men är realistiskt 

förankrade och slår inte över i någon melodramatisk excess. De har däremot en tydlig 

ideologisk innebörd för att belysa villkoren för tysk arbetarklass och utländska gästarbetare. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna diskussion om färganvändning i 1950-talets melodramer antyder att 1970-talets 

omtolkning i samhällskritisk riktning kan ifrågasättas genom att Douglas Sirk överlag följde 

                                                 
110 Jackie Byars, All That Hollywood Allows: Re-reading Gender in 1950s Melodrama, London: Routledge 1991, 

s. 14. 
111 Scott Higgins, ”Orange and Blue, Desire and Loss: The Color Score in Far From Heaven”, i The Cinema of 

Todd Haynes: All That Heaven Allows, s. 103. 
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en etablerad färgkanon, som han utvecklade men knappast revolutionerade. Det skulle därför 

vara värdefullt att undersöka ett större antal representativa 40-och 50-talsfilmer för att mer 

detaljerat jämföra Sirk med sin samtid. Som hypotes för en sådan studie föreslås att Sirks 

färgmässiga stilgrepp fanns representerade i 50-talets konventioner i större utsträckning än 

vad 70-talskritikerna erkände. 
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