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Abstract: Baz Luhrmanns kontroversialla musikal Moulin Rouge! är på grund av dess 

blanding mellan Hollywood och Bollywood fylld av visuell attraktion. Denna visuella 

attraktion i samband med termen visuellt narrativ, som fått ett ökat intresse inom filmbranschen, 

skapar ett intresse att undersöka hur denna film använder visuellt narrativ för att berätta en 

berättelse och genom detta skapa en större förståelse kring visuellt narrativ. Uppsatsen har 

undersökt hur tangosekvensen i Moulin Rouge! har använt visuellt narrativ genom att 

genomföra en semiotisk analys av sekvensens bilder. Uppsatsen har sett närmre på semiotiska 

tecken och undersökt hur tecken påverkar det visuella narrativet. Den semiotiska analysen 

delade in sekvensen i olika avsnitt så den kunde fördjupa sig i alla tecken i en bild. Bildens 

avsnitt var: färg & ljus, form & objekt, bildkomposition & karaktärer och koreografi & blickar. 

Till sist analyserades dessa avsnitt tillsammans i avsnittet komponenternas samverkan. 

Slutsatsen blev att sekvensen använder semiotiska tecken i alla bildkomponenter som 

undersöktes för att bidra till berättelsen genom att använda visuell information för att förmedla 

känsla och narrativ.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

När Baz Luhrmann pratar om filmen Moulin Rouge! (2001) i dokumentären Jill Bilcock: 

Dancing The Invisible (2017) berättar han stolt att filmen blev väldigt kontroversiell bland 

filmkritiker. Det räcker med att se filmen en gång för att förstå vad han menar då den färgglada 

blandningen av Bollywood- och Hollywood-musikaler där Luhrmann, enligt Mina Yang (2008 

s.282), återskapar opera för att tala till en modern publik, är väldigt okonventionell och unik. 

1.1.1 Filmens handling 

Moulin Rouge! (2001) handlar om Christian, en författare som aldrig varit förälskad. Han reser 

till Frankrike när han får möjligheten att skriva en pjäs som ska framföras på teatern och 

nattklubben Moulin Rouge. Väl på plats blir han överväldigad av livet på Moulin Rouge när 

han introduceras till Ziddlers cancandansare, hans “Diamond dogs.” Christian blir förälskad i 

den exklusiva kurtisanen Satine som är bortlovad till pjäsens investerare Hertigen. Christian 

och Satine måste dölja sin kärlek som speglas i pjäsen.  

Anton Monstead berättar i Jill Bilcock: Dancing The Invisible (2017) att det är svårt att prata 

om filmen utan att prata om tangosekvensen och säger att sekvensen är komplex i sitt 

berättande. Under den dramatiska tangosekvensen är Satine uppe på hertigens rum för att 

övertyga honom om att hon älskar honom och bara honom. Christian tvingas vänta och plågas 

av idéer över vad Satine och Hertigen håller på med, vilket får honom att tvivla på äktheten i 

känslorna som Satine visar mot honom. Dessa två berättelser speglas i en tango som en av 

pjäsens skådespelare och dansare på Moulin Rouge framför. I dokumentären berättar filmens 

klippare Jill Bilcock att sekvensen klipptes för att få rörelserna att kännas aggressiva för att 

spegla hur avundsjukan eskalerar. Luhrmann berättar att Bilcock var väldigt bestämd under 

klippningen och beskriver hur hon var noga med skillnaden på en bildruta och två bildrutor. 

Sekvensen är väldigt meningsfull för filmen och beskriver mycket på kort tid.  

1.1.2 Semiotisk analys & visuellt narrativ  

Barthes (1977 s.269–270) menar att bilder har mening och genom att göra semiotiska analyser 

på bilder kan vi förstå dess meddelanden. Utifrån detta påstående vill vi göra en semiotisk 

analys av bildspråket i tangosekvensen från Moulin Rouge! (2001) för att se hur sekvensen 

använder visuellt berättande för att förmedla information. 
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Vi har valt att analysera den här filmen eftersom vi anser att filmen använder visuellt narrativ 

flitigt och vi tror att det till stor del är med hjälp av tecken. Nicole Kidman, som spelar Satine, 

förklarar i extramaterialet som finns på DVD & Blu-ray versionen av filmen att hela filmen var 

inspelade på uppbyggda scener i ljudstudios. Det innebär att allting vi ser i bild är placerad 

med ett syfte för produktionen, detta minimerar risken för att en symbol eller ett tecken är där 

av en slump. Vi valde att se närmre på tangosekvensen då den, som sagt, är av stor tyngd enligt 

filmskaparna själva. Vi upplever att sekvensen förmedlar mycket information om berättelsen 

med lite dialog och det får oss att misstänka att sekvensen använder sig av tecken i bild som 

bidrar till berättandet.  

Kunskapen vi hoppas komma fram till är hur semiotiska tecken i bild bidrar till visuellt narrativ. 

Med visuellt narrativ (eller visuellt berättande) menar vi hur information förmedlas via det 

visuella mediet (dvs film, illustrationer, foto, osv). Ett narrativ som berättas utan hjälp av ljud 

berättar narrativet visuellt. Stumfilmer är bra exempel på verk som använder visuellt berättande 

då ljud inte alltid var tillgängligt och filmen måste då förlita sig på det visuella berättandet för 

att berätta filmens narrativ. 

När vi ser på verk från välkända filmskapare som Baz Luhrmann, Martin Scorsese och Steven 

Spielberg uppfattar vi det som att dessa regissörer använder tecken medvetet för att hjälpa dem 

berätta narrativ visuellt. Däremot anser vi att filmskapare med mindre erfarenhet saknar 

kunskap om den tyngd tecken potentiellt kan innefatta och den eventuella påverkan de kan ha 

för resultatet på en film och därav tittarens filmupplevelse. 

En av världens mest kända regissörer, Alfred Hitchcock (1964), var tidig med att poängtera 

vikten av visuellt narrativ då han sa att många filmer innehåller väldigt lite “cinema” (Monitor, 

1964) och beskrev dessa filmer som bilder på människor som pratar. Hitchcock menar att när 

vi berättar en berättelse i film ska vi använda oss av dialog endast då narrativet inte går att 

berättas på något annat sätt (Monitor, 1964). Som Hitchcock anser även vi att många moderna 

filmer fortfarande inte utnyttjar visuellt narrativ och förlitar sig till stor del på dialog eller voice 

over för att förmedla berättelsen där det istället är möjligt att förmedla berättelsen visuellt. Vi 

misstänker att anledningen till detta är en brist på kunskap hos filmskapare. Vi tror att 

semiotiska tecken är en betydande del av visuellt narrativ. Genom att undersöka hur semiotiska 

tecken påverkar en berättelse kan vi visa på vilket sätt tecken påverkar visuellt narrativ.  
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tecken kan användas som berättarkomponenter 

för att bidra till visuellt narrativ. Vi vill se på vilket sätt tangosekvensen i Moulin Rouge! (2001) 

använder tecken i bildspråket och hur dessa påverkar det visuella narrativet i filmen. Detta gör 

vi för att skapa en förståelse för hur man kan effektivisera och fördjupa berättandet i modern 

film. 

På vilka sätt använder Baz Luhrmann tecken i tangosekvensen i Moulin Rouge! (2001)? På 

vilket sätt synliggörs dessa i bildkomponenterna färg, ljus, form, objekt, bildkomposition, 

karaktärer, koreografi samt blickar? Vilken mening får tecken individuellt och i kombination 

med varandra? På vilket sätt påverkar dessa det visuella narrativet i sekvensen? 

1.3 Metod & Teori 

För att kunna finna svar på syftet och våra frågeställningar vill vi undersöka tangosekvensen i 

Moulin Rouge! (2001) och kommer göra en semiotisk analys av bildspråket i sekvensen. I detta 

kapitel kommer vi förklara hur vi kommer använda vår metod, varför vi använder just denna 

metod och diskutera kritik som kan tilldelas metoden. Vi kommer även beskriva vad semiotik 

är baserat på Roland Barthes litteratur och annan litteratur som hänvisar till bland annat Barthes 

semiotik. 

1.3.1 Analysens delar 

Vi kommer att dela upp sekvensen i fyra delar, färg och ljus, form och objekt, bildkomposition 

och karaktärer och till sist koreografi och blickar. Vi har valt att dela upp sekvensen i dessa 

kategorier då vi anser att det är i dessa delar av sekvensens bilder vi kommer hitta flest 

semiotiska tecken. Vi kommer att välja vilka bilder från sekvensen som ska analyseras genom 

att se vilka bilder som innehåller flest tecken, hur bilden presenterar den scen som bilden tillhör, 

om bilden kan knyta samman med andra bilder från sekvensen och om bilden väcker ett intresse 

via de faktorer som passar våra kategorier. Vi kommer analysera färg och ljus under samma 

rubrik då ljuset kan påverka hur färger uppfattas i bild och då även ljuset i sig har en färg. Det 

är av en liknande anledning vi kommer analysera form och objekt i samma rubrik då till 

exempel objekt laddade med en mening kan innehålla former och mönster som påverkar 

meningen i objektet. 
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Vi har valt att analysera bildkomposition och karaktärer under samma kategori eftersom Jens 

Eder (2010) skriver i Understanding Characters om hur man kan analysera karaktärer via vad 

han kallar “the clock of character” (2010 s.21) och om hur kameraarbetet är en faktor som 

påverkar hur karaktärer presenteras. Vi menar därför att karaktärers presentation spelar en roll 

i hur man som åskådare uppfattar och tolkar karaktärers mening. När vi då analyserar karaktärer 

och ser vad deras presentation förmedlar för mening kommer vi att täcka bildkomposition. Vi 

anser därför att dessa två analyser bör genomföras under samma kategori. Anledningen till att 

analysera koreografi och blickar under samma rubrik är att tango är en dans där blickar spelar 

en stor roll. Det understryker Parfitt (2006 s.103–104) när hon likställer vikten av blicken i 

tango som lika nödvändigt som dansarna själva. 

Vi kommer observera dessa beståndsdelar av bilden och dess tecken för att sedan analysera 

dess mening i sig självt samt i kombination med varandra. Därmed kommer vi att upptäcka på 

vilka sätt sekvensen använder tecken och hur dessa påverkar narrativet i sekvensen. Vi kommer 

inte analysera ljudet i sekvensen eftersom vi ska undersöka hur tecken i bilden påverkar 

berättandet. Däremot kommer vi inte bortse från ljudet helt eftersom det finns ett samspel 

mellan ljud och bild i sekvensen som enligt oss innebär att vissa visuella tecken kan feltolkas 

om ljudet inte tas till hänsyn. Samma sak gäller klippningen i sekvensen, vi kommer inte 

analysera klippningen men vi anser att bilder och meningen i dess tecken kan påverkas av hur 

sekvensen är klippt. Vi kommer därför ta hänsyn till klippningen. 

För att kunna undersöka sekvensen på en djupare nivå har vi tilldelat oss huvudsakliga 

arbetsområden baserat på kunskap och intresse om kategorierna vilket gav oss möjligheten att 

fokusera mer noggrant inom de ämnen vi ansvarar för. Samuel Österlunds fokus under analysen 

var färg, ljus, bildkomposition och karaktärer. Amadeus Lindbergs huvudansvar under 

analysen var blickar, koreografi, objekt och form. Utöver dessa kategorier delade vi även 

gemensamma arbetsområden vilka var narrativt berättande och teckens förhållande till ljud, 

musik och klippning.  

Vi valde att samarbeta då vi var intresserade av samma huvudsakliga ämne, visuellt narrativ, 

samtidigt som vi hade komplimenterande intressen inom de olika bildkomponenterna. Vi hade 

ett gott samarbetet eftersom det inte bara innebar att vi kunde erbjuda mer professionella 

analyser då vi kunde fokusera och studera våra områden noggrannare, utan även då vi snabbt 

kunde hjälpa varandra med det akademiska språket och skrivandet. 
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1.3.2 Vad är semiotik? 

Utifrån Roland Barthes, Gillian Rose, Anette Göthlund & Yvonne Eriksson och Kaja 

Silvermans texter sammanfattar vi semiotik som läran om tecken. Den semiotiska teorin 

fokuserar på tecken som har en annan betydelse än dess initiala betydelse, till exempel är en 

bok inte bara flera sidor av text, som kan vara dess initiala betydelse, utan kan även 

representera/betyda visdom och kunskap, som är en annan betydelse. Tecken kan representera 

andra betydelser på grund av att de är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser och 

dessa betydelser kan tolkas av människor via deras kulturella bakgrund och deras livserfarenhet 

(Göthlund & Eriksson, 2012 s.22). 

Gillian Rose (2016 s.110) lyfter kritik mot semiotiska analyser då hon skriver att semiotik inte 

erbjuder en tydlig metod för sitt användande. Vi håller med Rose då vi upplever att semiotiken 

inte har tydliga metoder som kan användas. Däremot anser vi att det inte är ett problem då 

denna uppsats undersöker hur tecken kan påverka visuellt narrativ och därför menar vi att 

metoden som används för att upptäcka och tolka tecken inte har betydelse. Så länge det finns 

tecken som bär på mening kommer vi kunna undersöka hur dessa tecken påverkar visuellt 

narrativ oavsett vilka tecken de är eller vilken mening de bär. 

Utöver kritiken som Rose (2016 s.110) framför har vi ytterligare kritik mot semiotik som 

metod. Det största problemet med semiotik som vi ser, som även Barthes (1977 s.280) 

poängterar, är att meningen bakom semiotiska tecken är subjektiv och uppfattas olika beroende 

på bland annat kulturell och praktisk kunskap. Ett mindre problem med semiotiken är att det 

finns fler bidragande komponenter till visual storytelling än bara semiotiska tecken. Den sista 

kritiken vi presenterar är att det är svårt att hålla semiotiken inom de kategorier som vi delat in 

bilden i eftersom till exempel karaktärer och koreografi eller blickar och bildkompositioner rör 

varandras ämnen. Det gör det svårt för oss att kolla på tecken individuellt i den kategori de 

befinner sig i. 

Trots detta anser vi att en semiotisk analys är en bra metod för denna uppsats eftersom vi vill 

förstå hur tecken kan fungera som berättarkomponenter i film. Vi menar att semiotik är den 

bästa metoden för denna undersökning då det är metoden som på bästa sätt förklarar vad tecken 

är och hur de fungerar. Eftersom vi misstänker att tecken är en betydande del av visuellt narrativ 

och vi har som mål att skapa förståelse om visuellt narrativ anser vi att en semiotisk analys är 

den bästa metoden för att undersöka detta ämne. Gällande kritiken om subjektiviteten i 

semiotik anser vi att det inte är ett problem då vi inte vill undersöka en specifik mening laddat 
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inom ett tecken eller en symbol utan vill undersöka möjligheten att använda sig av dessa 

berättarkomponenter för att förmedla information till tittaren. Vi ser endast på vad infor- 

mationen i sekvensen förmedlar för att skapa en förståelse över hur informationen påverkar det 

visuella narrativet och inte hur symbolen uppfattas av olika individer.  

1.3.3 Metodlitteratur 

Litteratur som är relevant för vår metod innefattar Visual Methodologies: an Introduction to 

Researching with Visual Materials av Gillian Rose (2016) där Rose beskriver och diskuterar 

olika metoder som man kan använda för att analysera bild och däribland finns semiotik. Kaja 

Silvermans (1983) The Subject of Semiotics diskuterar semiotik och hur man kan använda 

semiotiken för att analysera ljud och bild. Rhetoric of the Image av Roland Barthes (1977) ger 

exempel på en semiotisk analys av en reklambild samt förklarar hur man kan analysera bilder 

och i Understanding Characters av Jens Eder (2010) förklarar Eder hur man analyserar 

karaktärer med hjälp av det han kallar “the clock of character.” (2010 s.21) Enligt Eder består 

karaktärsklockan av fyra aspekter och dessa är symtom, artefakt, symbol och fiktionell varelse.  

Litteraturen vi använder i denna uppsats ger oss kunskap om semiotik och analysmetoder. 

Kunskapen litteraturen erbjuder kommer vi använda när vi analyserar tangosekvensen i Moulin 

Rouge! (2001). Vi kommer först att se på sekvensen och endast observera den sakliga 

(denotativa) mening med bilden. Vi kommer sedan att analysera det vi observerat och dela upp 

analysen i de delarna som vi talade om tidigare i detta avsnitt. Vi kommer att analysera och 

tolka de tecken vi observerat i de olika bildkomponenterna för att sedan framhäva den 

symboliska (konnotativa) meningen bakom bilden. När vi har analyserat de olika delarna 

kommer vi att analysera hur dessa delar fungerar tillsammans med varandra i bilden. 

Roland Barthes (1977 s.273) skriver i Rhetoric of the Image om denotation som är den sakliga 

meningen med bilden och konnotation som är den symboliska meningen bakom bilden. Barthes 

menar att den sakliga meningen är de tecken åskådaren ser i bild och att den symboliska 

meningen är den kulturella symbolisering tecknet förmedlar. I en film kan denotation 

exempelvis vara ett fönster med stängselliknande mönster som åskådaren ser i bild. Konno- 

tation kan då exempelvis vara att det stängselliknande mönstret kopplas till fängelsegaller och 

ger åskådaren därför en känsla av instängdhet. Barthes (1977) poängterar även vikten av att ta 

hänsyn till flera komponenter (till exempel bild, objekt och språk) då han menar att semiotik 

endast kan appliceras på “total framework” (1977 s.282). Barthes menar med detta att det måste 

finnas flera olika komponenter i bild som samspelar med varandra, exempelvis ett objekt, en 
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skådespelare och en färg som var för sig symboliserar något och att de tillsammans skapar en 

djupare mening. Om det endast är en svart text mot en vit bakgrund kan inte semiotik appliceras 

då bilden inte är vad Barthes kallar “total framework.” (1977 s.282) 

Gillian Rose (2016 s.110) berättar att mänsklig kultur är uppbyggd på tecken som har en annan 

betydelse än dess initiala betydelse och att folk i olika kulturer sysselsätter sig med att försöka 

förstå dessa tecken. Om mänsklig kultur är uppbyggt på tecken vars betydelse skiljer sig från 

dess initiala betydelse innebär det att film, då det är en betydande del av modern kultur, bör 

innehålla en stor mängd tecken. Genom att analysera dessa tecken i film kan vi få en djupare 

förståelse om filmernas meddelande. 

Kaja Silverman (1983) skriver i The Subject of Semiotics att språk och alla delar av semiotik 

består av ett system av tecken som uttrycker idéer. Dessa tecken i systemet består av två delar 

som Silverman kallar för “signifier” och “signified.” (1983 s.20) “Signifier” hänvisar till en 

meningsfull form medan “signified” betecknar det koncept som formen väcker.  

1.3.4 Begrepp 

Berättarkomponent - En berättarkomponent är enligt vår definition ett redskap som används 

för att berätta ett narrativ. Eftersom film är ett medium som använder både ljud och rörlig bild 

så kan film använda sig av fler berättarkomponenter än till exempel musik. Några exempel på 

berättarkomponenter i film är bildutsnitt, dialog och färg. 

Bildkomponent - Vår definition av en bildkomponent är en enskild del som tillsammans med 

andra bildkomponenter skapar en bild. Om vi liknar en bild med en mur så är bildkom- 

ponenterna tegelstenarna i muren. Några exempel på bildkomponenter är ljus, brännvidd och 

färg. Till skillnad från berättarkomponenter berör bildkomponenter inte nödvändigtvis narra- 

tivet utan agerar som byggstenar för bilden som i sig påverkar narrativet. 

Bild - När vi i denna uppsats talar om bilder som menar vi ett bildutsnitt, generellt det som syns 

mellan två klippunkter. Det kan enligt oss finnas fler än en bild mellan två klippunkter om 

kameran rör på sig och skapar ett så kallat klipp i kameran. En ny bild skapas då bildutsnittet 

tydligt har förändrats till exempel när en helbild har blivit en närbild med hjälp av en zoom 

eller när en närbild på en karaktär har blivit en närbild på en annan karaktär på grund av en 

panorering. 
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Tecken - Ett tecken är ett objekt vars betydelse är mer än dess grundbetydelse. Tecken kan 

delas upp i två delar och i den första delen är ett tecken, i rörlig bild, något som får sin mening 

från de bilder som spelas innan och efter dem i filmen. I den andra delen får ett tecken sin 

mening genom kontrasten ett tecken har mot alla andra möjliga tecken. Dessa två delar kallas 

“syntagmatic signs” och “paradigmatic signs” (Rose 2016 s.120) Vi använder begreppet tecken 

genom att kombinera dessa två delar till ett. 

Representation - Representation eller åter-presentation är en presentation av ett objekt som 

bygger på betydelser (Barthes 1977 s.269).  

1.4 Tidigare forskning 

Utöver litteratur om semiotik och analysmetoder använder vi även oss av litteratur om filmen 

Moulin Rouge! (2001) och om tango som medium för uttryck. Mina Yang (2008) jämför filmen 

med klassisk opera i Moulin Rouge! and the Undoing of Opera och argumenterar för hur 

Luhrmann förhåller sig till operans berättarsätt i filmen. Yang (2008) argumenterar bland annat 

för att filmen tillintetgör eller återuppfinner opera och kopplar Satines död och antydandet av 

hennes död till operans “desire-dreadpurge mechanism” (2008 s.282) som innebär att en passiv 

man möter och blir attraherad av en stark, sexuell kvinna. Mannen, som görs till ett offer i 

verket, måste döda henne för att återskapa social balans i det fiktiva verket (Yang 2008 s.273; 

Susan Mcclary 2002 s.152). Slutsatsen Yang (2008 s.282) kommer fram till är att Luhrmann 

använder operans berättarsätt för att få den att tala till 2000-talets publik. Yangs (2008) text 

ger oss information om hur vi kan se och analysera filmen inte bara som en film utan även som 

ett operaverk. Texten kan även hjälpa oss förstå hur operaelementen syns i bild och hur de 

påverkar det visuella narrativet. 

Gopal och Moorti (2010 s.29–31) argumenterar för hur Moulin Rouge! (2001) genom att blanda 

Bollywoods och Hollywoods filmkonventioner skapar en ny filmstil som de kallar för global 

film som ökar västvärldens intresse för Bollywoods filmstil. De menar även att Slumdog 

Millionaire’s (2008) framgång till stor del beror på den attraktiva globala stilen och på det 

ökade intresset för Bollywoods filmer i väst. Gopal och Moorti (2010 s.36–37) beskriver hur 

Luhrmann genom filmens gång hintar till kända musikaler och västfilmer bland annat Sound 

of music (1965) och Mary Poppins (1964). 

Clare Parfitts (2006) The spectator’s dancing gaze in Moulin Rouge! diskuterar tango- 

sekvensen i Moulin Rouge! (2001) och tar upp ämnen som karaktärernas blick, tittarens blick 
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och tango som uttrycksmedel. Parfitt (2006 s.103–104) menar till exempel att tango inte är en 

dans mellan endast två personer utan skriver att det krävs tre för tango. En manlig dansare, en 

kvinnlig dansare samt blicken och att dessa inte har fasta identiteter utan förkroppsligar känslor 

och spänningar till exempel så underkastar sig den kvinnliga dansaren både blicken och den 

manliga dansaren för att dölja sitt motstånd som används som ett sätt att förföra. Parfitt (2006 

s.104) menar att Satine representeras som den kvinnliga dansaren och den manliga dansaren 

skiftar mellan Christian och Hertigen och blicken tilldelas till tittaren. Parfitt (2006 s.109) 

skriver att tittaren som är aktiv i samspelet mellan blick och rörelse kan positionera sig själv 

inom tangons koreografi. Olika delar och tekniker i filmskapandet exempelvis mise-en-scéne 

och narrativ samarbetar för att uppmuntra tittaren att känna att den har auktoritet över objekten 

i dess blick, vilket bygger på auktoriteten och dominansen som västländer hade över sina 

kolonier i bland annat mellanöstern (Parfitt 2006 s.98). Parfitt menar att Luhrmann, framför 

allt i danssekvenserna, erbjuder tittaren denna typ av blick samtidigt som han kritiserar den. 

Tack vare den här forskningen så får vi en djupare förståelse för vad blicken har för roll och 

hur den kan påverka inte bara hur koreografin uppfattas utan även hur det påverkar berättandet. 

Anette Göthlund & Yvonne Eriksson (2012 s.70) beskriver bland annat olika sorters blickar i 

Möten med bilder: att tolka visuella uttryck och menar samma blick som Parfitt (2006) talar 

om, “the gaze,” är en objektifierande blick som bygger på makt till skillnad från till exempel 

“the glance” som är en mer sympatisk blick. Precis som Parfitt (2006) skriver även Eriksson 

och Göthlund (2012 s.65) att tittaren kan representeras av karaktärer och kan då se händelsen 

från deras perspektiv och att betraktarens placering i hög grad påverkar vems perspektiv som 

tittaren går in i. Eriksson och Göthlund (2012) tillägger att enligt blickteorierna så innebär “att 

ha” (2012 s.67) blicken makt och möjlighet att framstå som ett subjekt. Det innebär att vi 

kommer kunna förstå maktförhållandet både mellan de olika karaktärerna i filmen samt mellan 

karaktärerna och tittaren genom att analysera dess blickar. Utöver detta pratar Anette Göthlund 

& Yvonne Eriksson även om kroppar som kommunikativa redskap. De rör även ämnen som 

visuell kommunikation och bildtolkning. Göthlund och Eriksson (2012 s.18) förklarar att 

användandet av begreppet visuell kommunikation visar att bilder och dess betydelser är mer än 

endast estetiska och expressiva. Människor ser visuella uttryck i bilder som bärare av sociala, 

politiska och kulturella betydelser. Eriksson och Göthlund (2012 s.22) menar att när man läser 

en bild, tolkar en bild, är vi beroende av de föreställningar vi har om saker och av tidigare 

erfarenhet inom bilder som liknar den bild vi ser. Författarnas forskning ger oss en insikt i hur 

åskådare ser en bild och de uttryck som finns i bilden. 
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Eftersom bildkomponenter som ljus och färg ska analyseras kommer vi att använda oss av Jan 

Sesifskys Uppleva, förstå och använda färg (1995) där han diskuterar hur färg används och 

vilka känslor samt tecken som kan kopplas till vissa färger. Sesifsky (1995 s.72–74) skriver i 

sin bok en lista där man får se färger och de olika betydelserna som kan kopplas till olika färger. 

Denna lista kommer att vara användbar när vi analyserar färgerna i tangosekvensen. I 

Interaction of color går Josef Albers (2013 s.1) in på hur färg, i visuell perception, nästan aldrig 

upplevs som den fysisk är. Albers (2013 s.17) påstår att alla åskådare har preferenser mot vissa 

färger och fördomar mot andra. Albers hjälper oss förstå att vår analys av de färger vi ser i 

sekvensen är influerad av våra egna preferenser gentemot vissa färger. Vi använder oss även 

av Kris Malkiewicz (1995) bok Film lighting: talks with Hollywood's cinematographers and 

gaffers där han med hjälp av intervjuer diskuterar och förklarar ljussättning i film.  Malkiewicz 

(1992 s.83) skriver om hur enkla val av ljus kan har en stor påverkan inför filmens slutgiltiga 

visuella stil. 

I Perception and Imaging: photography as a way of seeing things skriver John Suler och 

Richard D. Zakia (2018) om bildkomposition och hur olika kompositioner kan uppfattas av 

åskådare. Suler och Zakia (2018) talar om “the rule of thirds,” (2018 s.118) negativ och positiv 

yta och bildens synfält samt hur dessa komponenter i bildkomposition kan skapa olika 

upplevelser hos åskådaren. Författarna förklarar vad fotografer kan göra tekniskt när de 

komponerar bilden för att få åskådaren att uppleva bilden på ett visst sätt. Sulers och Zakias 

forskning inom bildkomposition kommer hjälpa oss att förstå hur man tolkar bilder via dess 

komposition och hur bildkomposition kan användas som en komponent inom narrativt visuellt 

berättande. 

  

2. Analys 

I detta kapitel kommer vi utföra analysen efter de fyra olika kategorierna. Sekvensen kommer 

analyseras två gånger per kategori först med fokus på det denotativa och sedan det konnotativa. 

Till sist kommer vi även att analysera hur samverkan mellan de olika kategorierna och dess 

tecken påverkar tecknets mening och hur det påverkar det visuella berättandet. 

Eftersom sekvensen är tidsmässigt lång med stora mängder av bilder att välja mellan kommer 

vi välja ut bilder baserat på mängden tecken i bild, hur väl bilden presenterar scenen, om bilden 
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knyter samman med andra bilder i sekvensen och huruvida bilden väcker ett större intresse via 

faktorer som passar våra kategorier.  

Sekvensen börjar i danssalen med huvudkaraktären Christian, dansaren Den Narkoleptiska 

Argentinaren, som vi förkortar till Argentinaren, dansaren Nini Legs In The Air, som vi 

kommer kalla Roxanne, och dansarna på Moulin Rouge. Argentinaren presenterar dansen som 

en berättelse om en prostituerad och en man som blir förälskad i henne. Roxanne och 

Argentinaren ställer sig i mitten av dansgolvet och spänningen ökar innan de börjar dansa. 

Christian står på sidan av dansgolvet och ser på dansen. När dansen påbörjas parallellklipps 

danssalsscenen med en scen uppe i Hertigens torn. I tornet befinner sig Satine med målet att, 

med hjälp av sin sexualitet, övertyga Hertigen om att hon endast älskar honom. Under dansen 

fortsätter Argentinaren att berätta historien som börjar med åtrå sedan passion, misstanke, 

svartsjuka, ilska, svek och till sist galenskap. Efter detta trappas sekvensen upp och tempot i 

klippningen höjs tills Argentinaren har släppt Roxanne i dansen och de manliga dansarna tar 

henne från honom.  

En kort paus i klippningens tempo tillkommer sedan sätter tangon igång. Parallellklippningen 

mellan de två scenerna har slutat och det är fullt fokus på dansen. Roxanne dansar med olika 

män och de sliter av hennes kjol. Christian börjar sjunga om hans känslor angående Satine och 

Hertigen samtidigt som parallellklippningen mellan de två scenerna återupptas. Fler dansare 

går ut på dansgolvet och ställer sig i par medan dramaturgin i sekvensen ökar. Christian lämnar 

danssalen och sekvensens fokus övergår till scenen i Hertigens torn. Hertigen erbjuder Satine 

ett liv som stjärna på Moulin Rouge medan tangon i danssalen pausar och klippningens tempo 

saktar ned. Christian återupptar sin sång och tempot i klippningen ökar medan Christian går 

igenom exteriören av Moulin Rouge. Christian stannar till och ser upp på balkongen till 

Hertigens torn där Satine står och ser ned på honom.  

Allt i sekvensen pausar och musiken byts ut till Satine som sjunger på hennes och Christians 

ledmotiv Come what may (2001). De två utbyter blickar tills Christian ser Hertigen som 

kommer upp bakom Satine. Satine råkar visa för Hertigen hur hon känner för Christian. 

Hertigen och Satine lämnar balkongen och Hertigen stänger balkongdörren bakom sig. 

Hertigen börjar misshandla Satine och försöker våldta henne. Parallellklippningen mellan de 

två scenerna återupptas. Dramaturgin uppnår sin topp och dansen blir mer aggressiv för att 

spegla våldtäkten. Tangon avslutas genom att koreografin porträtterar hur Roxanne blir dödad 



 

12 

av Argentinaren. Samtidigt som detta händer har en dansare från Moulin Rouge tagit sig upp i 

tornet och där han slår ned Hertigen. 

 
Figur 1.1, Moulin Rouge! (2001), 01:19:22 
 

2.1 Färg & Ljus 

I figur 1.1 ser vi en man, en kvinna och flertal andra människor som sitter runtomkring mannen 

och kvinnan. Scenen har ett hårt tydligt ljus med mycket kontrast och skuggor. Ljuset på 

mannen och kvinnan kommer från spotlights och det skapar en cirkel på golvet. Scenens 

dominanta färg är röd och varm men det finns även kalla blå nyanser av färg i spotlightljuset. 

Mannen har en röd jacka på sig medan kvinnan är svartklädd med några få röda detaljer på sin 

klänning. På golvet ser man stora skuggor från mannen och kvinnan som skapas av ljuset från 

spotlighten. 

Det hårda ljuset i denna scen får inte bara bilden att se mer filmisk ut, det vill säga att bilden 

har egenskaper som är karakteristiska för film som till exempel kontrast och färgkorrigering, 

den gör även att den ser mer dramatisk ut (Malkievizc, 1992 s.84). Tangon är en passionerad, 

sexuell, intensiv och dramatisk dans. En tolkningsmöjlighet är att det hårda ljuset i bilden 

förstärker dramat för det som sker i bild. Den röda färgen kan symbolisera sexualiteten och 

passionen i dansen, men även grymhet och allvar i Christian berättelse. Hela danssalsscenen är 

fotad med dessa färger däremot syns den röda färgen mest i bilderna på mannen och kvinnan 

som dansar tango samt Christian. 
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Figur 1.2, Moulin Rouge! (2001), 01:19:29 

I figur 1.2 ser vi Satine, Hertigen och en betjänt till hertigen i bild. Scenen har ett mjukt ljus 

med blå skuggor och högdagrar men är huvudsakligen skuggig med mycket mörka toner. Kris 

Malkiewicz (1992 s.84) berättar i Film lighting: Talks with Hollywood's cinematographers and 

gaffers om hur mjukt ljus ger bilder en naturlig känsla snarare än den typiska filmiska stilen. 

Bildens ljus kommer från ett fönster som är placerat till höger i bild, detta ljus är källan till de 

blå färgerna i scenen. I bilden finns det frukter och blommor som har en stark röd färg. Vi kan 

även se flertal stearinljus som lyser i en färgblandning mellan röd, orange och gul. Dessa objekt 

är placerade i närheten av Satine eller rakt framför henne. Färgerna är orealistiska eftersom 

stearinljusets färg inte påverkar omgivningen. Den röda färgen är endast röd utan någon blå 

ton på sig, hade det varit realistiskt så hade det blåa ljuset från fönstret som lyser upp rummet 

även påverkat de röda färgerna i rummet. 

Denna scen kan förmodligen tolkas på många olika sätt men vi ser två av dessa tolkningssätt. 

Hur man tolkar scenen är beroende på hur man uppfattar berättelsen i sekvensen. En 

tolkningsmöjlighet är att de blå skuggorna och högdagrarna i scenen representerar Satines inre 

känslor. Enligt Jan Sesifsky i Om färg: Uppleva, förstå och använda färg (1995 s.72–74) kan 

blått uppfattas som svalka och vemod. Satine känner ångest, sorgsenhet och vemod i den 

situation hon befinner sig. Satine älskar Christian men måste övertyga Hertigen om att hon 

älskar honom. Då scenen är till stor majoritet blå visar detta för åskådaren att vi ska se 

situationen ur Satines ögon, vi ska vara ångestfyllda och oroliga över vad som kommer hända 

härnäst. Mörkret och bristen av ljus gestaltar stämningen ytterligare genom att porträttera för 



 

14 

publiken att situationen inte är ljus och lycklig utan snarare mörk och dyster. Mörkret förstärker 

i detta fall vemodet som den blå färgen redan förmedlar. 

De röda tonerna på blommorna och frukterna representerar hur Satine uppfattar Hertigen och 

hans känslor mot henne. Rött är känt runtom i världen som kärlekens färg och de röda färgerna 

visar oss den åtrå Hertigen känner mot Satine. De röda objekten finns endast direkt i Hertigens 

siktlinje eller i hertigens periferi. Objekten finns även i Satines siktlinje men eftersom denna 

tolkning utgår från hur Satine upplever situationen så är objekten en gestaltning över hur hon 

uppfattar Hertigens blick gentemot henne. Den röda färgen som hertigen ser i sin periferi är 

mindre saturerade och mörkare än de som finns inom hans direkta siktlinje mot Satine. Detta 

är pågrund av att hertigen inte ser dessa objekt lika väl som de objekt framför honom och 

färgerna blir då en blandning av åtrån hertigen känner och vemodet Satine känner. Ett undantag 

i detta är stearinljusen som lyser lika starkt utan betydelse över vart de är placerade. 

Stearinljusen tror vi skiljer sig från resterande av färgerna då de ska symbolisera något via 

objekt snarare än färg, vi kommer därför täcka dessa mer i kategorin form och objekt. 

Ett annat sätt att tolka scenen på är från Christians perspektiv. I detta tolkningssätt uppfattar 

man scenen mellan Hertigen och Satine som Christians föreställning av vad han tror det är som 

sker. Klippningen i sekvensen föreslår att detta är fallet då Bilcock parallellklipper scenen med 

danssalsscenen och väljer att presentera bilder i okronologisk ordning vilket även ger känslan 

av att vissa bilder inte sker i filmens verklighet utan sker i Christians tankar. Som nämndes 

tidigare kan färgen i denna scen uppfattas som orealistisk då de röda och blå färgerna inte 

verkar påverka varandra. Det kalla blå ljuset som finns i högdagrarna och skuggorna verkar 

inte finnas på de röda objektens skuggor och högdagrar. Stearinljusets varma rödtoniga färg 

påverkar inte väggar eller föremål runt dem utan de fortsätter att vara kalla i sin natur. 

Anledning till varför färgerna agerar på detta sätt är för att allt som sker i scenen är Christians 

tankar eller dagdrömmar. Den blå miljön är det vemod och den kyla som Christian känner då 

han tvekar på om Satine verkligen älskar honom. De röda objekten och stearinljusen kan vara 

den föreställning han har om stämningen mellan Satine och Hertigen. Christian tänker att 

Satine verkligen känner åtrå och kärlek gentemot Hertigen och detta presenteras via den röda 

färgen. 
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Figur 1.3, Moulin Rouge! (2001), 01:22:56 

I figur 1.3 ser vi Christian som lämnar danssalen och går bland Moulin Rouge rekvisita. Ljuset 

i bilden är en blandning av hårt och mjukt ljus då det finns spotlights som skiner med hårt ljus 

bakom Christian medan det röda ljuset framför Christian är mjukare. Bilden har en mörkare 

del som inte riktigt är skuggor men ett typ av lättningsljus som är mörkare än spotlightsen 

bakom Christian. Både den mörkare delen samt högdagrarna är av röd ton. I sekvensen står 

Satine ute på balkongen uppe på Hertigens torn och blickar ned mot Christian.  

Ett tolkningssätt av bilden är att det hårda ljuset bakom Christian kan förmedla dramatik medan 

det mjuka ljuset kan skapa en lugnare och mindre dramatisk känsla. I sekvensen ställer sig 

Christian i det mjuka ljuset och blickar upp mot Satine som ser ned mot honom. Musiken i 

sekvensen tonar ned och byts ut till en lugnare bit musik där Satine står och sjunger. Den röda 

färgen i scenen gestaltar Satines känslor mot Christian som är kärlek och åtrå. Satine ser ned 

mot Christian och ser honom på ett kärleksfullt sätt och detta gestaltas i färgen. I sekvensen 

väljer Satine att säga nej till Hertigen efter att hon sett Christian gå nedanför. Medan Satine ser 

Christian på detta kärleksfulla sätt tvekar Christian fortfarande på om Satine älskar honom. 

Den mörkare delen i bilden kan gestalta Christians upplevelse av situationen där han känner att 

hans hopp börjar försvinna. Christian lämnar ljuset bakom sig och beger sig in mot mörkret. 

Då Christian ser att Hertigen dyker upp bakom Satine på balkongen blickar han bort och 

fortsätter sedan in mot mörkret. Bilden på Satine uppe i tornet är kall och blå, detta gestaltar 

Christians vemod och ångest över hela situationen. Efter att Christian har sett Satine och 

Hertigen går han in i ett rum och skriker ut genom ett fönster, miljön kring Christian är nu kall 

och blå. Detta visar tittaren att Christian har tappat allt hopp och vemodet samt kylan fyller 

hans kropp. Detta tolkningssätt utgår däremot från Christians perspektiv och uppfattningen 
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kring den mening som är laddat inom ett visst tecken kan skiljas om man tolkar scenen ur ett 

annat perspektiv. 

Figur 1.4, Moulin Rouge! (2001), 01:19:25 

2.2 Form & Objekt  

Den första bilden (figur 1.4) i Satine och Hertigens scen är en bild på Satine då hon står bredvid 

en brasa och tar av sig sina handskar medan Hertigen ser på. Bredvid brasan står två stenstatyer 

som föreställer två kvinnor som är uppkedjade och blottade. Nedanför statyerna står ytterligare 

två statyer vid brasan som föreställer drakar. 

En möjlig uppfattning av scenen kan vara att elden som placeras bredvid Satine är en symbol 

för lust och sexualitet och kan vara placerad bredvid Satine för att visa att Hertigen ser henne 

som ett sexuellt objekt istället för en människa eller för att symbolisera Hertigens sexuella åtrå 

mot Satine (Chevalier och Gheerbrant 1994 s.679–682). Det kan också symbolisera hur Satine 

använder sex som en metod för att bedra Hertigen. Statyerna som föreställer kvinnor som är 

uppkedjade och blottade symboliserar Satines känslor över situationen då hon vet att hon måste 

ligga med Hertigen för att övertyga honom om att hon älskar honom. Det får henne att känna 

sig fastkedjad då hon tror att hon inte har något val, och det räcker inte med att bara vara utan 

val då hon även känner sig blottad då hon mot sin vilja måste ligga med Hertigen dessutom vet 

hon inte hur Christian och deras kärlek kommer påverkas av det och det får henne att känna sig 

blottad. Drakstatyerna som står vid elden kan symbolisera Hertigen och hur han försöker vakta 

Satine och behålla henne för sig själv. Chevalier och Gheerbrant (1994 s.307–310) skriver även 

att drakar ofta är tecken för ondska och används därför i scenen för att symbolisera Hertigens 

ondska. 
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Senare i sekvensen ser vi tornet Satine och Hertigen befinner sig i utifrån och det tydliggörs att 

scenen hänvisar till sagor där prinsessan (Satine) är inlåst i ett torn och hjälten (Christian) måste 

besegra draken (Hertigen) för att frige prinsessan. Det är värt att notera att Christian inte är den 

som räddar Satine från Hertigen utan en av de manliga dansarna från Moulin Rouge. Faktum 

är att Christian är en väldigt passiv karaktär i filmen och Satine själv är en mycket mer aktiv, 

heroisk karaktär än Christian. 

Senare i samma scen ser vi Hertigen och Satine som är finklädda och de sitter vid ett bord i ett 

rum med stengolv och väggar (figur 1.2). Bakom Satine ser vi en säng med ett antal speglar 

över den. En bit bakom Satine står en tjänare som håller i ett silverfat. Bordet de sitter vid är 

långt och de sitter vid varsin kortsida av bordet. På bordet står frukt och blommor i kristallskålar 

och diverse bestick, tallrikar, ljusstakar mm i silver smyckar bordet. I höger sida av bilden ser 

vi ett mindre bord med rosor och en ljusstake med tända ljus på. Bredvid det mindre bordet ser 

vi fönster/balkongdörrar med ett stängselliknande mönster på. Samma mönster finns i 

ryggstöden på trästolarna som Satine och Hertigen sitter på. 

En tolkning av denna bild är att besticken och tallrikarna i silver tillsammans med 

kristallskålarna visar att det är en högtidlig överklassmåltid och det förtydligas ytterligare med 

tjänaren i rummet. Frukten på bordet används ofta som ett tecken för sexuell åtrå och rikedom 

och rosorna, på det mindre bordet, symboliserar kärlek (Chevalier och Gheerbrant 1994 s.35–

37; 412; 812-815). Allt det här förstärks då scenen innehåller många stearinljus som även dem 

kan symbolisera lust och kärlek. Meningen bakom dessa tecken i kombination med sängen 

bakom Satine ger tittaren information om den sexuella intentionen bakom måltiden. 

Speglarna ovanför sängen kan ha många betydelser, bland annat skriver Chevalier och 

Gheerbrant (1994 s.657–661) att speglar kan symbolisera ömsesidig medvetenhet vilket kan 

användas för att understryka att Satine är på middagen för att förföra Hertigen. Hon gör detta 

för att Hertigen ska fortsätta investera i pjäsen och för att få honom att tro att hon älskar honom. 

Satine är plågsamt medveten om vad hon måste göra för att övertala Hertigen och hur det kan 

påverka hennes förhållande med Christian. De skriver också att speglar kan vara ett tecken för 

sanning, ärlighet och det som hjärtat och samvetet bär på (Chevalier och Gheerbrant 1994 

s.657–661). Även denna symboliska betydelse är rimlig i det här fallet då det innebär att 

speglarna skulle kunna antyda att Satines lögner mot Hertigen kommer avslöjas eller förebåda 

att Satine snart kommer vara tvungen att visa sina äkta känslor då både Christian och Hertigen 

har börjat tvivla på äktheten i känslorna som hon visar. 
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Det stängselliknande mönstret i fönstret kan vara ett tecken på instängdheten Satine känner då 

hon är där emot sin vilja och det förstärks då mönstret inte bara tar plats i fönstret utan även i 

stolarna som de sitter på. Meningen bakom detta tecken demonstreras tydligt senare i 

sekvensen då Satine och Hertigen står på balkongen och han upptäcker att Satine älskar 

Christian och inte honom. Satine går in och Hertigen följer efter och stänger de stängsel- 

liknande fönsterna/balkongdörrarna bakom sig och det symboliserar hur Hertigen tar ifrån 

henne den lilla friheten hon hade då hon stod på balkongen och att nu är det bara hon och han 

instängda i tornet som numera har blivit ett fängelsetorn. 

Delarna av sekvensen som utspelar sig i danssalen innehåller inte lika många meningsladdade 

objekt och former då Luhrmann verkar låta tangon förmedla den mesta informationen i scenen. 

Däremot så står dansarna uppställda i två olika former i sekvensen. Först ställer de sig i en 

kvadrat (figur 1.5) och senare en cirkel (figur 1.6). De intar kvadratformationen vid en narrativ 

upptrappning då Christian börjar sjunga för första gången i sekvensen. Dansarna skapar 

cirkelformationen sent i sekvensen en kort stund efter att Hertigen har börjat försöka våldta 

Satine. Det är också värt att nämna att cirkeln utgörs endast av manliga dansare då de tidigare 

i dansen har slängt ifrån sig sina kvinnliga partners som fortfarande sitter kvar på golvet. 

Kvadratformationen kan för sig själv vara en symbol för struktur eller paus (Chevalier och 

Gheerbrant 1994 s.912–918). Med tanke på att formen skapas då narrativet trappas upp så är 

det orimligt att kvadraten är en symbol för paus utan snarare en symbol för struktur. Den 

djupare meningen med formationen upptäcker vi först då vi kombinerar formen med koreo- 

grafin i tangon vilket vi gör i kapitlet Komponenternas samverkan. Cirkeln däremot är lättare 

att tyda utan att vara för beroende av koreografin. 

Några vanliga meningar cirklar kan bära är perfektion och fullständighet (Chevalier och 

Gheerbrant 1994 s.195–200). I det här fallet tror vi däremot att cirkeln symboliserar att 

berättelsen, precis som cirklar, inte har något slut. Alltså att den alternativa verkligheten som 

dansen visar inte har något slut och Satine är i den verkligheten dömd till att fortsätta leva som 

en kurtisan utan något sätt att ta sig ur det livet. I scenen ser vi även att Satine är i mitten av 

cirkeln och kan alltså inte ta sig ut då cirklar inte har några öppningar vilket speglar instängd- 

heten som hon känner. Satine kastas även mellan de manliga dansarna i cirkeln, det i kom- 

bination med att hon är instängd förtydligar cirkelns mening, att den alternativa verkligheten 

inte erbjuder någon utväg för Satine. 
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Figur 1.5, Moulin Rouge! (2001), 01:21:21            Figur 1.6, Moulin Rouge! (2001), 01:24:58 

Strax efter att dansarna tagit formen av en kvadrat går Christian igenom formationen mellan 

dansparen och lämnar danssalen. Christian kommer ut till en stökig exteriör med mycket 

rekvisita liggandes i högar (figur 1.3). I det övre vänstra hörnet av bilden ser vi elefantbygg- 

naden där Christian, Satine och Hertigen träffade varandra för första gången. Tidigare i filmen 

sjunger Christian även en romantisk medley till Satine på elefanten och den fungerar som ett 

tecken för Christians och Satines kärlek. Den påminner även tittaren och Christian om vad som 

pågår i tornet då det var i elefanten som Satine skulle förföra Hertigen för att få honom att 

investera i teatern tidigare i filmen. Elefanten kan även kopplas till hinduiska guden Ganesha 

som är guden av alltings början och det är därför det är i elefanten som Hertigen, Satine och 

Christian träffar varandra för första gången och det är där tittaren blir presenterad till filmens 

huvudkonflikt. Ganesha är även undanröjaren av hinder och elefanten kan därför vara ett tecken 

på att smärtan som Christian känner som sekvensen speglar kommer försvinna då problemen 

blir undanröjda. I den högra sidan av bilden står ett lusthus som ibland används i bröllop och 

kan därför vara en symbol för kärlek och förbindelsen i äktenskap och är i det här fallet ett 

tecken för kärleken Christian har för Satine och kan symbolisera livet Christian erbjuder Satine 

jämfört med det liv som Hertigen erbjuder som symboliseras med ett halsband vilket är det 

sista objektet vi kommer analysera. 

Det stora diamanthalsbandet som Hertigen ger till Satine och sedan, då han upptäcker att Satine 

älskar Christian, sliter sönder ifrån Satines hals. Både Baz Luhrmann och Catherine Martin 

(2001) beskriver i filmens extramaterial att halsbandet var ett viktigt element och berättar att 

halsbandet, som är gjord av äkta diamanter, var värt 1,5 miljoner dollar. Då filmens budget var 

ca 50 miljoner dollar innebär det att en stor del av budgeten spenderades på halsbandet vilket 

förtydligar att halsbandet var av stor vikt för filmskaparna. 

Den denotativa meningen bakom halsbandet är att det är en vacker och väldigt dyr gåva från 

Hertigen. Den konnotativa meningen som halsbandet är laddat med är att det är en symbol för 

livet som Hertigen erbjuder Satine. Det dyra halsbandet som presenteras på ett silverfat ger 
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tittaren och Satine en inblick i ett överklassliv med tjänare, otroliga mängder pengar och 

materiella ting. Halsbandet symboliserar avtalet som görs mellan Satine och Hertigen och 

fungerar som ett bevis på Satines lojalitet mot Hertigen. Det är därför Hertigen sliter sönder 

halsbandet då han upptäcker Satines känslor mot Christian och förstår att Satine har valt 

Christians kärlek över Hertigens pengar. Parfitt (2006 s.106) lägger även till att Satines skuld 

till Hertigen (om hon tackar ja till hans erbjudande) är så omfattande att den skulle innebära att 

hon ändå inte blir mer än en prostituerad. 

Varför används ett halsband för att symbolisera avtalet istället för något annat smycke som till 

exempel den mer konventionella (förlovnings-) ringen? vi anser att det är för att halsbandet 

även symboliserar ett koppel. Kopplet påminner Satine och tittarna att om hon väljer det rika 

livet med Hertigen så kommer det med priset av hennes frihet. Trots det materiella överflödet 

så blir hon inget mer än Hertigens ägodel. När Hertigen sliter sönder halsbandet så tar han 

förvisso ifrån henne möjligheterna till rikedom men sliter även sönder kopplet och ger henne 

möjligheten till frihet. 

2.3 Bildkomposition & Karaktärer 

Tidigare analyserades figur 1.1 med fokus på färgen och ljuset i bilden, denna gång ska 

analysen täcka bildkomposition och karaktärer. Tittaren är placerade i ett bildutsnitt med 

vidvinkel snett ovanifrån. Detta tillåter tittaren att få se mer av miljön och rummet som 

karaktärerna befinner sig i. John Suler och Richard D. Zakia (2018 s.26) förklarar i Perception 

and imaging: photography as a way of seeing things hur den vida vinkeln tenderar att erbjuda 

en mer objektiv upplevelse av bilden. I mitten av bilden står en man som breder ut sina axlar 

och höjer sina armar. Denna man gör sig stor genom att ta upp mycket plats. Mannen blickar 

mot en kvinna som är placerad lite till vänster i bild. Kvinnan är riktad mot mannen och 

åskådaren tillåts bara att se hennes rygg. Båda karaktärerna pausar till i rörelse och står helt 

still. I bilden ser vi även diagonala linjer som skapas av sprickorna mellan plankorna i trägolvet, 

skuggorna från karaktärerna och det hårda ljuset mot mörkret på golvet. I sekvensen, men inte 

i specifikt denna bild, står Christian på sidan av dansgolvet och ser på mannen och kvinnan. 

Ett sätt att tolka denna bild på är att karaktärerna i denna scen genomför en sidoberättelse och 

är biroller till Christian och Satines huvudberättelse. Denna sidoberättelse gestaltar 

huvudberättelsen och agerar som en hjälp för att bygga upp dramat i narrativet. Mannen och 

kvinnan i denna bild är placerad mittemot varandra med blickarna spända i varandras ögon. 
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Kroppshållningen på mannen och kvinnan liknar en vilda västernduell så som vi har sett dem 

i amerikanska västernfilmer. Mannens armar är upphöjda och spända vid höfterna där cowboys 

pistoler brukar hänga. Kvinnans händer är, precis som mannens, placerad vid höften. Den 

spända blicken och pausen i rörelse hos karaktärerna är liknande till stunden precis innan 

cowboysen påbörjar duellen. Denna duell är en representation via dessa karaktärer till duellen 

mellan Satine och Hertigen. Pausen i rörelse låter spänningen bygga upp och tittaren väntar på 

vart spänningen ska leda. Christian som står och ser på denna duell mellan mannen och kvinnan 

gestaltar att Christian inte kan göra något annat än att vänta och se på vad som kommer hända 

mellan Satine och Hertigen. Christian är endast en åskådare till Hertigen och Satines duell och 

måste stå nere vid dansgolvet och vänta. 

Efter denna bild klipper filmskaparna över till en bild där Satine och Hertigen är placerad 

mittemot varandra. De har samma blick mot varandra som mannen och kvinnan i danssalen. 

Klippet använder 180-gradersregeln för att skapa illusionen att det är mannen från danssalen 

och Satine som blickar mot varandra. Detta klipp stärker representationen från duellen i 

danssalen till duellen mellan Hertigen och Satine. Mannen som gör sig stor och tar upp mycket 

plats representerar Hertigen som försöker verka stor och stark via sina pengar till Satine. 

Den vida vinkeln tillåter oss att få observera bilden och se hela miljön, ungefär på ett liknande 

sätt som om vi vore där på plats. Bilden bjuder in åskådaren till Moulin Rouge värld och 

placerar oss som en av de personerna i publiken som sitter och ser på denna duell. Detta gör att 

intensiteten i scenen ökar eftersom filmens åskådare får illusionen av en fysisk närhet till det 

som sker i bilden de ser på och blir fördjupad in i narrativet. Intensiteten ökar även med hjälp 

av de diagonala linjerna vi ser i bild. Bruce Block (2008 s.101) förklarar i The Visual Story att 

diagonala linjer har mest intensitet mellan diagonala, vertikala och horisontella linjer. Linjerna 

i golvet, från skuggorna och ljuset hjälper då filmens åskådare att känna den intensitet som 

filmskaparen vill att vi ska känna i stunden. 

I figur 1.2 analyserade vi tidigare färgen och ljuset i sekvensen, denna gång ska vi fokusera på 

att analysera bildkompositionen i bilden. Eftersom vi analyserade Satine och Hertigens 

berättelse och drog paralleller mellan dem och tangodansarnas berättelse kommer analysen av 

denna bild till största del fokusera på bildkompositionen. I bild ser vi Satine och Hertigen som 

sitter vid ett middagsbord med ett avstånd mellan dem. Satine sitter längre in i bilden medan 

Hertigen sitter närmare kameran. Bakom Satine ser vi en betjänt som står med ett silverfat i 

handen. Bilden är placerade i höjd med betjäntens ögon och har en vidvinkel som tillåter oss 



 

22 

att se matbordet, alla karaktärer, fönstret och sovrummet i bakgrunden. Den vida vinkeln i 

samband med placeringen av Satine och Hertigen skapar ett fysiskt avstånd mellan dem. Trots 

att bilden har en vidvinkel ser vi en mindre del av rummet, tidigare i scenen ser vi en bild (figur 

1.4) där Satine och Hertigen står framför en öppen brasa i samma rum och den brasan är inte 

med i denna bild.  

En möjlig tolkning av detta är att det fysiska avståndet vi ser mellan Satine & Hertigen i bild 

gestaltar det emotionella avståndet mellan karaktärerna. Filmens tittare vet att Satine älskar 

Christian och att hon endast är med Hertigen för att övertyga honom om att hon älskar honom 

och inte Christian. Med denna information från berättelsen förstår tittaren att det finns ett 

emotionellt avstånd mellan dessa karaktärer och denna uppfattning som tittaren har om detta 

emotionella avstånd förstärks av det fysiska avståndet vi ser mellan dem i bild.  

Vi befinner oss i en vidvinkel för att vi ska kunna se avståndet mellan Satine och Hertigen men 

denna vida vinkel bjuder in tittaren att observera bilden subjektivt snarare än vad en vidvinkel 

vanligtvis gör och låter tittaren observera bilden objektiv. Anledning till att tittaren upplever 

situationen subjektiv är för att kameran är placerade i ögonhöjd med betjänten. Tittaren kan se 

bilden som om vi stod upp bredvid bordet och vore där i miljön. Kameran tillåter oss inte att 

se hela rummet och anledning är för att tittaren ska känna sig instängd. Vi ser en vidvinkel men 

får inte se hela rummet trots att tittaren, med hjälp av tidigare bilder i scenen, vet att rummet 

är större än det vi får se. Tittaren känner därför att ytan de observerar är liten och vi får en 

känsla av instängdhet. 

Christian lämnar i figur 1.3 danssalen bakom sig och beger sig ut mot exteriören av Moulin 

Rouge. Christian är liten i bild och tittaren ser honom ovanifrån ur en vidvinkel. Christian går 

i en gång i en diagonal linje från toppen av bilden ned mot bildens högra hörn. Runtomkring 

Christian finns det rekvisita till Moulin Rouge och det är dessa objekt som skapar gången. 

Innan Christian når fram till bildens hörn stannar han till i en mötespunkt för linjer i 

bildkompositionens “the rule of thirds” (Suler och Zakia, 2018 s.118).   

I sekvensen står Satine ute på balkongen uppe på Hertigens torn och ser ned mot Christian. 

Bildens kameraposition föreslår för tittaren att vi ser Christian ur Satines ögon. Den vida 

vinkeln förstärker detta eftersom en människa, som står högt upp, hade sett hela miljön kring 

Christian och inte endast Christian som går på en gång. Linjerna i bilden används som ledande 

linjer för att leda tittarens blick mot Christian då han är liten i bild. Richard D. Suler och John 

Zakia (2018) skriver i Perception and imaging: photography as a way of seeing things att en 
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bild förmedlar spänning och energi om den är indelad i “the rule of thirds” tre-dels geometri 

och specifikt på punkterna där de olika delarna möts (2018 s.118). När Christian stannar till på 

mötespunkten i bild så förmedlar det spänning till tittaren och detta i sin tur hjälper tittaren att 

förstå spänningen som ligger i luften. Christians tankar kring Satines känslor mot honom och 

Satines tankar kring Hertigen och Christian skapar en spänning där karaktärerna och tittaren är 

spända på vad som kommer hända härnäst.  

2.4 Koreografi & Blickar 

Dansen i figur 1.1 börjar med att Argentinaren och Roxanne står en bit ifrån varandra båda med 

väldigt aktiv kroppshållning. Argentinaren har händerna vid sidan en bit utanför kroppen som 

om det var en västernduell och han är beredd på att dra sitt vapen. Hans blick är aktiv mot 

Roxanne och trots att vi ser henne bakifrån så får tittaren uppfattningen av att henne blick är 

lika aktiv och riktad direkt mot honom. När musiken börjar tar de varsitt bestämt steg och börjar 

cirkulera varandra som om det var någon form av duell. I bakgrunden ser vi hur dansare och 

annan personal på Moulin Rouge sitter och ser på och kameran är placerad så att tittaren 

representeras av och intar blicken av en av människorna som tittar på. 

Den aktiva blicken hos Argentinaren och Roxanne och den aggressiva duell liknande 

koreografin ger tittaren känslan av att det inte bara kommer utspela sig en dans framför den 

utan även en kamp. Placeringen av tittaren i scenen tror vi får tittaren att vara mer spänd än om 

dess blick hade placerats längre ifrån eller ovanifrån. Eftersom den nuvarande placeringen 

sätter tittaren nära händelseförloppet och osäkerheten av vad som kommer hända framför den 

är mer oroande än om de hade placerats på ett säkert avstånd. 

Nästa bild (figur 1.4) i sekvensen är en bild på Satine då hon tar av sig sina handskar. Fokuserar 

man på blickar så ser man direkt likheter med föregående bild då tittaren placeras i rummet 

som om den var en del av människorna där. Den här gången representeras dock inte tittaren av 

människor i rummet samt att tittaren placeras betydligt närmare personerna i bild. Satine ser på 

Hertigen med en aktiv blick. I den här bilden är Hertigen passiv och har händerna bakom 

ryggen. Vi får inte se hans ansikte och det dröjer ett tag i sekvensen innan vi får göra det. Det 

är även värt att notera att bilderna är klippta som om det var en shot reverse shot och därmed 

förtydligas faktumet att Satine representeras av Roxanne i tangon och ställer frågan om det är 

Christian eller Hertigen som representeras av Argentinaren. 
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Figur 1.7, Moulin Rouge! (2001), 01:19:27 

Kort därefter presenteras vi med en bild (figur 1.7) av danssalen en bit ovanifrån och vi ser 

baksidan av en människa som ser på tangon från bakom ett galler. Nu får tittaren en ny 

representant i formen av en åskådare som ser på men med ett galler framför denne. Tittaren är 

nu placerad i miljön men med ett galler som påminner tittaren om dess oförmåga att ingripa. 

Tittaren har nu två olika karaktärer vars blickar den adapterar beroende på var kameran är 

placerad. Med andra ord så representerar olika karaktärer tittaren och dess blick och tittaren 

kommer hoppa mellan dessa blickar beroende på var kameran är placerad. 

Tangon fortsätter med att både Argentinaren och den Roxanne är aktiva i sin blick och utför 

snabba, kraftfulla danssteg. En till manlig dansare ställer sig och ser aktivt mot Roxanne som 

blickar tillbaka och sträcker ut handen. Det finns en möjlighet att dansen inte porträtterar 

verkligheten som den ser ut i filmen utan representerar hur verkligheten skulle kunna se ut eller 

hur Christian befarar att det kan vara. I den alternativa verkligheten väljer i såna fall Satine 

(Roxanne) inte att följa sitt hjärta och vara med Christian. Det kan även vara så att Satine i 

tangons alternativa tidslinje inte blir kär i Christian och bara leker med hans känslor som hon 

gjort med många andra innan honom. Kombinationen av att både blicka och sträcka sig mot 

nya dansare kan vara en symbol för hur Satine, i den alternativa verkligheten, väljer att inte 

vara exklusiv till Christian. 

Koreografin fortsätter med att vi ser Argentinaren blicka ut ur bilden och han tar sedan ett 

aggressivt tag i Roxannes arm och hennes blick går en kort stund från aktiv till passiv men 

hennes blick återvänder snabbt till en aktiv blick riktad mot dansarna som aktivt blickar 

tillbaka. Tittarens blick hoppar under sekvensen mellan de olika dansarna runt om i salen och 

det är tydligast då Roxanne blickar rakt mot tittaren. Tittaren intar även Roxannes blick då den 
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får se dansarna som aktivt ser mot kameran (i dessa bilder Roxanne). Tittaren placeras alltså 

nära dansen och dess blick representeras av Roxanne och manliga dansare för att höja känslan 

av intensitet som förmedlas till tittaren eftersom tittaren blir en del av koreografin och tittar 

inte bara på från ett avstånd eller genom en skärm. 

 
Figur 1.8, Moulin Rouge! (2001), 01:20:00 

Dansen visar sedan hur Argentinaren tar en mer aktiv blick och använder sig av mer aggressiva 

danssteg där han snurrar, knuffar och drar i Roxanne som tvingas följa de aggressiva rörelserna 

och som har tagit en betydligt mer passiv blick. Under denna del av sekvensen håller 

Argentinaren en monolog där han berättar hur Christian kommer drivas till vansinne av 

avundsjuka och att inte veta om Satines känslor är äkta och orden “there is no love” (figur 1.8, 

Moulin Rouge! 2001) ekar tydligt då han trycker ner Roxanne mot marken. Argentinaren 

släpper sedan Roxanne som snabbt blir upplockad av manliga dansare. 

Koreografin representerar alltså hur Christian, efter att ha upptäckt att Satine inte älskar honom, 

förlorar hoppet och slutar tro på bohemernas slagord “freedom, beauty, truth and love” (Moulin 

Rouge! 2001) och i sin ilska lämnar Satine. Detta är även en antydan till vad som händer senare 

i filmen då Satine ljuger om sina känslor till Christian och säger att hon inte älskar honom i ett 

försök att rädda honom. Där slutar dock förebådandet till filmens innehåll då Satine inte går 

till andra män efter Christian gått och koreografin återgår till att berätta en alternativ verklighet 

eller Christians rädslor. 
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Figur 1.9, Moulin Rouge! (2001), 01:20:53 

Dansens koreografi visar senare i sekvensen hur Roxanne blir lyft av en manlig dansare, in i 

strålkastarljuset, så hon syns tydligt (figur 1.9). Roxannes blick är passiv alternativt att hon 

blundar och visar med mimik att hon njuter av att sättas i centrum och att bli tittad på. Det 

innebär att tittaren uppmanas att kolla på henne med en aktiv blick, speciellt då kamerans 

placering är ovanifrån och det blir svårare för tittaren att placera sig i koreografin och låta sig 

representeras av en karaktär. Det står även en annan karaktär bredvid Roxanne som aktivt ser 

på henne medan hon är upplyft och även det uppmanar tittaren att, precis som den karaktären, 

se på Roxanne med en aktiv blick. 

Koreografin speglar hur Satine presenterades tidigare i filmen då hon blir nerhissad på en 

trapets i början av sitt nummer Diamonds are a girl’s best friend där Moulin Rouge är fyllt 

med rika män som alla suktar efter Satine och hon njuter av uppmärksamheten samtidigt som 

hon drömmer om att bli skådespelerska. Den här speglingen kan användas för att visa att 

Christian är rädd att Satine inte har förändrats utan bara leker med hans känslor som hon gjorde 

då de träffades, då hon presenterades i filmen. Det kan även representera den alternativa 

verkligheten där Satine aldrig blev förälskad i Christian och ändrade därför inte på sig. Under 

tiden som tangon utspelar sig så ser Christian på och blir synligt upprörd vilket vi menar är ett 

tecken på att han börjar tvivla på äktheten i de känslor som Satine visar honom och han börjar 

istället tro på berättelsen som tangon berättar. 

Vid det tillfället börjar Christian sjunga och kvinnliga dansare går ut på dansgolvet och parar 

ihop sig med manliga dansare (figur 1.5). Dansarna formar en kvadratisk form och dansar 

synkroniserat med varandra. Koreografin kan beskrivas som aggressiv eller kaotisk och både 

de kvinnliga och manliga dansarna ser på varandra aktivt. Tittaren placeras nära 
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huvudkaraktärerna på dansgolvet och har många karaktärer som kan representera dem i 

scenen.  

När dansarna formar en cirkel (figur 1.6) är Roxanne fast i mitten av den. Roxanne kastas 

mellan de olika männen i cirkeln och ger ifrån sig ett plågat uttryck. Tittarens blick är placerad 

som om den vore en av dansarna som utgör ringen vilket ännu en gång ger känslan av att tittaren 

är där och är en del av koreografin istället för att bara kolla på. När Roxanne har kastats runt 

ett varv kommer hon tillbaka till Argentinaren som försöker hålla kvar henne och dödar henne. 

Sekvensen slutar med att Roxanne faller till marken och ligger kvar där medan de manliga 

dansarna står runt henne i en cirkel.  

Det är det här som Yang (2008) refererar till då hon berättar om “desire-dreadpurge 

mechanism” (s. 282). Eftersom Argentinaren kan representera både Hertigen och Christian i 

tangon så är det oklart vad Roxannes död försöker förebåda. Tittaren måste fundera om tangon 

menar att Christian kommer döda Satine, om Hertigen kommer göra det eller om det är en 

alternativ tidslinje som berättas där Christian eller Hertigen dödar Satine. Samtidigt fungerar 

Roxannes död som en påminnelse om Satines sjukdom och tittaren funderar på vad som händer 

med Christian efter att pjäsen är klar och Satine dör. 

2.5 Komponenternas samverkan 

Karaktärerna i figur 1.1 liknar cowboys ur en gammal västernfilm sekunder innan de duellerar 

till döden. Denna duell i danssalen är en gestaltning av Satines och Hertigens duell uppe i 

Hertigens torn. Kamerapositioneringen och den vida vinkeln föreslår till filmens tittare att de 

ser danssalen som om de vore en av personerna som sitter runtomkring Roxanne och 

Argentinaren. Argentinarens och Roxannes blickar mot varandra är aktiva och intensiva vilket 

ökar intensiteten som ljussättningen och bildkompositionen erbjuder. Den duell liknande 

koreografin i kombination med intensiteten i scenen och tittarens aktiva blick och placering på 

dansgolvet håller tittaren spänd då den upplever att den sitter nära handlingen. Den närheten 

ökar spänningen i duellen då tittaren inte bara ser på duellen utan är även en del av scenen där 

den utspelas. När det första steget tas och Argentinaren och Roxanne börjar cirkulera varandra 

så donar ljudet av deras första fotsteg samtidigt som musiken tar sin start ton. Ljudet som 

används tillsammans med det första danssteget kan symbolisera duellens startskott som varnar 

tittaren om att duellen är igång. 
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Som tidigare diskuterat kan den blå färgen och bristen av ljus i figur 1.2 gestalta Satines känslor 

och visar oss det vemod hon känner i denna situation. Bildkompositionen och hur karaktärerna 

är placerade i bild, skapar ett fysiskt avstånd mellan Hertigen och Satine som tillsammans med 

den kalla färgen symboliserar ett emotionellt avstånd. Detta understryks då stängselmönstret 

på fönstret och balkongdörrarna antyder att Satine är instängd och befinner sig där mot sin 

vilja. Känslan av instängdhet förtydligas då Satine är placerad mellan Hertigen och betjänten 

och är därför instängd mellan dem. Frukten, stearinljusen och blommorna i scenen som kan 

representera åtrå och lust får nu en djupare innebörd då tittaren förstår det emotionella 

avståndet och instängdheten som kommunicerar att åtrån inte är ömsesidig. Eftersom vi 

upplever scenen ur Satines perspektiv förstår vi att hon föraktar Hertigen men är medveten om 

den sexuella tjänsten som krävs för att övertala Hertigen om att hon är exklusiv för honom. 

I figur 1.3 speglar färgen och ljuset känslorna hos Christian och Satine. De båda karaktärerna 

presenteras i en färg, Satine i blått och Christian i rött. Dessa färger gestaltar vad karaktärerna 

känner när de ser på varandra. Satine ser Christian i den röda färgen och detta symboliserar 

hennes kärlek och åtrå till honom. Christian ser Satine i den blå färgen och det gestaltar den 

vemod, ångest och tveksamhet han känner över de tankar han har om Satines känslor mot 

honom. Christian rör sig också mot ett mörker och lämnar ljuset bakom sig, detta symboliserar 

hur han börjar tappa hopp och hur de ljusa tankarna om Satine ersätts mot mörka hemska 

tankar. Färgen och ljuset tillsammans skapar en förståelse till tittaren över vilka känslor som 

ligger i luften och vad tittaren ska känna ur karaktärernas olika perspektiv.  

I bilden ser vi Christian högt ovanifrån ur en vidvinkel. Kamerapositionen placerar tittaren i 

Satines perspektiv och man observerar Christian ur hennes ögon. Som tidigare nämnt kan alla 

rekvisita som ligger stökigt vara en symbol för Christians tankar och elefanten kan vara en 

symbol för deras kärlek och en hänvisning till dagen de möttes. Lusthuset kan vara ett tecken 

för förbindelsen i äktenskap och en symbol för Christians kärlek. Det kan även symbolisera 

livet Christian erbjuder jämfört med livet som Hertigen erbjuder som symboliseras med 

halsbandet. 

När vi kombinerar det faktum att tittaren ser scenen från Satines blick så förstår vi att stöket 

inte bara representerar Christians tankar utan även Satines. Tar vi även hänsyn till färgen kan 

vi hävda att hon ser Christian på ett kärleksfullt sätt men ser först nu kaoset runt honom och 

hur han påverkas av allt som händer vilket förklarar varför hon tappar masken och avslöjar sina 

riktiga känslor mot Christian för Hertigen. När hon ser Christian och hur han plågas av att hon 
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är med Hertigen är det mer än hennes samvete kan bära vilket binder tillbaka till meningen 

bakom speglarna ovanför sängen i figur 1.2. Att Satine avslöjar sina känslor för Hertigen visar 

alltså att hon väljer livet med Christian istället för livet med Hertigen. 

I figur 1.5 ser vi hur dansarna har ställt sig i en kvadrat och dansar i par i kvadratformationen. 

Koreografin är aggressiv och har många snabba och hårda rörelser som förstärks med 

klippningen. Kvadraten kan symbolisera struktur och när det kombineras med den aggressiva 

dansen blir det ett tecken för strukturerat kaos. Situationen Satine och Christian befinner sig i, 

där Satine måste förföra Hertigen för att kunna vara med Christian samtidigt som Christian har 

börjat tvivla på om Satines känslor är äkta, är kaotisk men det finns en struktur i den då de har 

vetat sen länge att situationen skulle ske. För att förtydliga att formen i kombination med 

tangon symboliserar situationen som Christian och Satine befinner sig i går Christian igenom 

formationen och går därför igenom det organiserade kaoset som den symboliserar.  

 

3. Sammanfattande diskussion 

I den sammanfattande diskussionen kommer vi presentera resultatet från analysen och genom 

vår presentation försöka finna svar på våra frågeställningar. Vi valde att dela in detta kapitel 

med underkategorier för att enkelt se resultatet till vardera frågeställningar. Vår analys visar att 

Moulin Rouge! (2001) tangosekvens innehåller stora mängder tecken och att dessa förmedlar 

information till tittaren som bidrar till åskådarens förståelse och upplevelse av filmen. 

Informationen bidrar i sin tur till att åskådaren enklare förstår berättelsen och således påverkar 

tecken det visuella narrativet.  

Det finns en risk att de tecken vi har uppfattat och analyserat inte var medvetet placerade av 

filmskaparna för att förmedla känslor och narrativ utan endast användes av estetiska skäl. Vi 

menar däremot att detta är orimligt då filmen, som tidigare berättat, filmades i studio och att 

all produktionsdesign därför har blivit placerad på plats av filmskaparna till skillnad från om 

Hertigens och Satines scen hade spelats in i ett befintligt torn där statyer och mönstret i 

fönsterna inte gick att kontrollera. Då filmen spelades in i studio vet vi att statyernas utseende 

och placering var aktiva val gjorda av produktionen. Vi vet även att filmskaparna använde 

objekts betydelser för att fördjupa berättelsen då de pratar om halsbandet och dess betydelse i 

filmens extramaterial. 
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3.1 Luhrmanns användning av tecken 

Det vi har upptäckt i analysen är att vi uppfattar olika mängder antal semiotiska tecken i de 

olika bildkomponenterna. Sekvensen använder fler tecken i former, objekt, karaktärer och 

koreografi än bildkomposition, färg, ljus och blickar. Det betyder inte att det inte finns tecken 

i dessa delar utan endast att vi uppfattade färre tecken i de kategorierna. Under analysen 

upptäckte vi att färg, ljus, bildkomposition och blickar blir i sig självt det tecken som förmedlar 

information till tittaren och eftersom bilden oftast bara har exempelvis en bildkomposition blev 

dessa tecken färre per bild. Skillnaden mellan bildkomposition, färg, ljus och blickar jämfört 

med former, objekt, karaktärer och koreografi är att former, objekt, karaktärer och koreografi 

har flera synliga tecken i bild. Till exempel ser vi flera objekt och flera karaktärer i en bild. 

Sekvensen prioriterar även semiotiska tecken olika beroende på scenerna i sekvensen och vad 

som händer i dem. Danssalen använder inte lika många objekt som tecken som tornscenen och 

en anledning till detta kan vara att dansscenen redan använder tangon och danssteg som 

semiotiska tecken och för att förmedla berättelsen och det behövdes därför inte objekt som 

tecken. Det är också en möjlighet att Luhrmann undvek att lägga in objekt med symboliska 

betydelser i danssalsscenen för att tangon kräver all tittarens uppmärksamhet och ytterligare 

tecken i objekt skulle vara omöjligt att uppfatta och skulle förvirra tittaren vilket förklarar 

varför vi ser fler objekt med betydelse i exteriören då Christian går ut än när han är inne i 

danssalen 

Sekvensen använder tecken och dess mening på olika sätt beroende på vilken bildkomponent 

som innehåller dessa tecken. Tecken i färg, ljus, bildkomposition och blickar används primärt 

för att förmedla känslor och tankar medan objekt, form, karaktärer och tangon framförallt 

informerade tittaren om berättelsen. Det menar inte att till exempel objekt inte förmedlade 

känsla eller att bildkomposition inte förmedlade narrativ utan innebär att bildkomponenterna i 

sekvensen blev tilldelade vilken information de primärt skulle förmedla eller att vissa 

bildkomponenter förmedlar viss information bättre än andra. 

 

3.2 På vilket sätt synliggörs användandet av tecken i de olika kategorierna? 

Inom färg ser man ett tydligt och medvetet användande av detta tecken för att förmedla 

information. Filmens bilder har en dominerande färg beroende på vilken känsla tittaren ska 

känna under sekvensen. Denna känsla knyter tydligt samman till scenens innehåll och 
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berättelse. I scenen uppe i Hertigens torn är den dominerande färgen blå eftersom känslorna 

tittaren ska känna är vemod, kyla och ångest över den situation som Satine befinner sig i. 

Innehållet i scenen är Satine som försöker övertyga Hertigen om att hon älskar honom trots att 

hon egentligen inte gör det och att Satine misslyckas och blir misshandlad samt våldtagen av 

Hertigen. Vi kan se samma tydliga och medvetna användande av ljuset. Luhrmann använder 

ljuset för att göra en scen mer eller mindre dramatisk med hårdare och mjukare ljus. Ljuset 

används även som en komponent för att förmedla känslor till tittaren. Exempelvis har man 

mindre ljus, mindre bländare, och mer mörker i scenen mellan Satine och Hertigen eftersom 

det inte är en upplyst och trevlig situation Satine befinner sig i. 

Vad gäller form och objekt synliggörs användandet av semiotiska tecken genom att placera 

meningsladdade objekt nära karaktärer som de binder samman med samt att karaktärerna 

ibland interagerar med. Ett exempel på ett objekt som placeras nära karaktärer och som 

karaktärer interagerar med är halsbandet som presenteras av Hertigen och placeras på Satine 

men blir senare sönderslitet av Hertigen. Tecken synliggörs även genom att de blir laddade 

med västerländska konventionella betydelser vilket innebär att västerländska tittare uppfattar 

dess tecken direkt medan tittare från andra kulturer inte nödvändigtvis uppfattar dessa tecken 

eller uppfattar en annan betydelse. Form och objekt används primärt i sekvensen för att 

förmedla narrativ och det är tydligt då vi analyserat dessa komponenter och upptäckt att 

informationen som förmedlas via dem framförallt för berättandet framåt eller introducerar en 

djupare del av narrativet. 

Bildkompositionen används för att förmedla perspektiv och känsla hos tittaren. Användandet 

synliggörs i kamerapositionering och valet av kameraobjektiv. I scenen när Christian går i 

exteriören av Moulin Rouge är kameran placerad högt ovanifrån honom ur en vidvinkel. I 

bilden som vi ser innan Christian lämnar Moulin Rouge ser vi Hertigens torn och i de bilder 

som parallellsklipps med Christian ser vi Satine som står på en balkong och blickar ned. Vi ser 

Christian ur Satines ögon och bildkompositionen förmedlar denna information till oss. 

Karaktärer används för att förmedla information om narrativet till tittaren. Vi kan se detta om 

man använder tangon som ett exempel. I början av tangon står en man och en kvinna med 

kroppshållningar och i positioner som liknar en duell ur västernfilmer. Denna duell i tangon 

speglar den duell som pågår i Hertigens torn mellan Satine och Hertigen. Tittaren får en 

fördjupning mellan Hertigen och Satines berättelse via de karaktärer som dansar i tangon. 
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Sekvensen gör det väldigt tydligt att blickar och speciellt tangon använder tecken för att 

förmedla känsla och narrativ. Det synliggörs då Argentinaren berättar om tangons betydelse 

och bakgrund i dess början. Blicken förmedlar känsla då den påverkar var i scenen tittaren kan 

placera sig och var den ser samt att karaktärernas blick mot varandra ger tittaren en uppfattning 

av maktförhållandet mellan karaktärerna (Eriksson & Göthlund 2012 s.67). Att tangon används 

som ett semiotiskt tecken synliggörs även då dansen presenteras som samma situation som 

Christian, Satine och Hertigen befinner sig i. Det innebär att tittaren förstår att det som händer 

i dansen kan hända i filmen också. 

3.3 Hur skiljer sig meningen om tecken står individuellt jämfört med 

tillsammans med varandra? 

Generellt var meningen bakom de tecken vi uppfattade i sekvensen liknande oavsett om den 

observerades individuellt eller tillsammans med andra. Den skillnaden som vi upptäckte var att 

dessa tecken blev tydligare eller kunde analyseras djupare då de kombinerades med varandra 

än när de analyserades individuellt. Ett exempel där detta syns är figur 1.4 där några tecken är 

statyerna som individuellt symboliserar Satines ångest och känsla av instängdhet och scenens 

kalla färg som individuellt symboliserar den kalla, stela känslan i rummet och Satines ångest. 

När meningarna bakom dessa tecken kombineras ändras inte meningen bakom någon av dessa 

tecken utan de samarbetar för att göra den bakomliggande meningen tydligare och lättare för 

tittaren att uppfatta. 

Det är dock inte fallet för alla bilder i sekvensen. I figur 1.2 så symboliserar de flesta objekt i 

bilden sexualitet och rikedom. När meningen bakom dessa tecken kombineras med bildens 

kalla färger skapas ett obehag hos tittaren då den förstår att den sexuella åtrån inte är 

ömsesidigt. Om vi ändrar bildens färgton, vilket vi gör i figur 2.0, till en betydligt varmare 

uppfattas scenen inte längre som lika obehaglig utan mer som en middag mellan två älskare 

trots att inget har ändrats förutom färgtonen (figur 2.0). 
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 Figur 2.0, Moulin Rouge! (2001), 01:19:29 

Det vi kommer fram till är alltså att de tecken vi ser i sekvensen generellt inte ändrar mening 

då de kombineras med varandra utan förtydligar eller fördjupar meningen bakom de tecken 

som kombineras. Det går att ändra meningen bakom tecken, vilket händer vid ett fåtal tillfällen 

i sekvensen, genom att kombinera olika tecken med motsatta meningar. 

3.4 Teckens påverkan på det visuella narrativet 

Dessa tecken fördjupar tittarens förståelse för berättelsen genom att förmedla information som 

inte uttalas via dialog. Sekvensens tecken kan antingen få berättelsen att föras framåt eller 

förmedla en djupare förståelse för det aktiva momentet i berättelsen. Tecken påverkar det 

visuella narrativet genom att bidra till det visuella berättande som en berättarkomponent, ett 

verktyg, som filmskaparen kan använda för att förmedla en stor mängd information på kort tid. 

I sekvensen ser vi Luhrmann använda dessa tecken för att exempelvis förmedla en känsla via 

färg eller ett meddelande via former som i sin tur ger en förståelse för berättelsen och för 

berättelsen framåt. Till exempel använder Luhrmann sig av ett stängsel liknande mönster i 

fönstret uppe i Hertigens torn för att förmedla till tittaren att Satine känner sig instängd med 

Hertigen. Regissören har också sett till att scenens dominanta färg är blå för att kunna berätta 

för tittaren att de ska känna vemod och kyla över Satines situation.  
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3.5 Tecken som berättarkomponenter i visuellt narrativ 

Utifrån vår analys av tangosekvensen från Moulin Rouge! (2001) menar vi att tecken är ett 

kraftfullt verktyg som filmskapare kan använda för att gynna ett narrativ. Användandet av 

tecken som berättarkomponenter fungerar eftersom tecken i bild innehåller meddelanden som 

filmens tittare tolkar. De tecken tittaren ser berättar något för dem utan att narrativet använder 

dialog för att förmedla det dess tecken berättar. Tecken kan användas som berättarkomponenter 

och bidra till det visuella narrativet då tecken har möjligheten att förmedla dessa meddelanden 

till tittaren.  

Ett exempel där sekvensen använder tecken som en del av visuellt narrativ är när Hertigen 

erbjuder Satine halsbandet. Tittaren förstår utan att höra dialogen att Satine presenteras ett val 

mellan det materiella livet med Hertigen eller det bohemiska livet med Christian. Tittaren 

förstår även vad Hertigen har för motkrav, även fast det inte nämns i dialogen, och tittaren 

förstår att erbjudandet slutar vara aktuellt då Hertigen sliter sönder halsbandet. All denna 

information förmedlas via semiotiska tecken och det innebär att dialogen kan användas för att 

beskriva karaktärerna istället för att berätta narrativet. I detta exempel säger Hertigen “you 

made me believe that you loved me” (2001) då han sliter sönder halsbandet vilket ger tittaren 

information om hur Hertigen är som karaktär eftersom repliken visar att han anser att det är 

Satines fel att han blev attraherad av henne. 

3.6 Avslutning 

Resultatet av denna undersökning visar hur tecken kan användas som en berättarkomponent 

inom visuellt narrativ. Den semiotiska analysen visar hur tecken kan användas för att förmedla 

information till tittaren för att fördjupa narrativet eller få berättelsen att röra sig framåt. Under 

vår undersökning har vi upptäckt att semiotik är en större del av visuellt narrativ än vad vi 

initialt trodde. De områden vi analyserat i denna undersökning är bärare av tecken som vi kan 

förstå. Eftersom visuellt narrativ är information som förmedlas till tittaren via visuella medier 

och vi har, genom vår undersökning, upptäckt att en bild består av områden som kan analyseras 

via semiotiken uppfattar vi det som att visuellt narrativ huvudsakligen är uppbyggd av 

semiotik. Vi menar alltså att tittaren uppfattar visuella semiotiska tecken och förstår meningen 

bakom dessa och att det är kombinationen av meningar som utgör grunden för visuellt 

berättande. 
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Ytterligare verk som aktivt använder tecken för att förmedla känsla och narrativ är Robert 

Kirkmans serie The Walking Dead (2010- ). I det första avsnittet av The Walking Dead (2010) 

ser vi huvudkaraktären och sheriffen Rick Grimes vakna upp i ett sjukhus efter att ha blivit 

skjuten i tjänst. Sjukhuset som Grimes vaknar upp i är övergivet och det ligger mängder av 

döda kroppar i och utanför byggnaden. Vi får se stridshelikoptrar och pansarvagnar utanför 

sjukhuset och allt detta informerar tittaren om världen som serien utspelar sig i och att en 

storskalig katastrof har brutit ut. 

Hitchcock använder en dolly zoom i Vertigo (1958) som ett tecken för att förmedla känslan av 

karaktärens John Fergusons svindel då han kollar ner mot marken från höga höjder. Det innebär 

att istället för att förklara för tittaren hur han känner när han får svindel upplever tittaren själv 

hur John Ferguson upplever sin svindel. Dessa två exempel visar hur filmskapare snabbt kan 

förmedla information och känslor vilket, om den berättades via dialog, skulle ta mycket tid, 

vara ointressant att höra och som i Vertigo (1958) skulle vara omöjligt att beskriva. 

En möjlighet till vidare forskning i ämnet är att undersöka hur klippning påverkar hur tecken 

uppfattas och därför hur det påverkar det visuella narrativet. En undersökning om klippning i 

relation till semiotiska tecken kan skapa en större förståelse om filmklippningens påverkan på 

visuellt narrativ och således hur filmskapare potentiellt skulle kunna tillämpa dessa berättar- 

komponenter som en medveten metod i sitt skapande. Det går även att undersöka hur narrativet 

påverkas av ljud som dialog och musik. Det skulle kunna generera kunskap om på vilket sätt 

ljudet kan påverka vilka tecken som uppfattas i bild och om ljudet kan ändra meningen bakom 

de tecken som tittaren observerar.  

Vi skrev tidigare i inledningen att vi ansåg att många filmskapare med mindre erfarenhet inte 

utnyttjar semiotiska teckens fulla potential som berättarkomponent i visuellt narrativ. Vi 

hoppas att vi har lyckats visa de möjligheter som tecken har för en films narrativ och att det 

ska inspirera filmskapare till att utnyttja denna värdefulla berättarkomponent. Efter denna 

semiotiska analys av Moulin Rouge! (2001) där vi tydligt sett den påverkan tecken kan ha som 

berättarkomponent i ett narrativ vill vi bevisa att alla moderna filmer inte faller inom Alfred 

Hitchcocks (Monitor, 1964) kategori av bilder på människor som pratar utan använder sig av 

det cinematiska bildspråket. Att förmedla information till tittaren via visuella medel verkar vara 

en effektiv och mindre tidskrävande metod jämfört med att använda sig av dialog. Hitchcock 

(1964) förklarar att dialog endast ska användas i berättandet inom en film när det inte är möjligt 

att berätta på annat sätt. Vi hoppas att Hitchcock tillsammans med vår undersökning kan 
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motivera filmskapare att använda sig av visuellt berättande för förmedlande av information och 

minimera användning av dialog för att förmedla berättelsen. På så sätt kan filmskaparen fullt 

utnyttja filmens visuella potential då film är ett visuellt medium.  
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