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Abstract 
This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the 

films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that 

are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is 

rarely seen in the industry. We examine what tools are being used to achieve the effect with 

theories concerning defamiliarization, the uncanny and uncanny valley. Aspects of 

cinematography in these films are working together to create effects that are 

both defamiliarized and uncanny.  
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1. Inledning  

Är du en filmskapare idag är möjligheterna nästintill oändliga när det kommer till att uttrycka 

ditt konstnärskap så länge du har tillräckligt med finansiering för ditt projekt. Den 

digitala tekniken har gjort det enklare än någonsin att skapa film, men denna teknik har även 

gjort att en stor del av filmerna som släpps idag ser “felfria” ut. Med felfria avser vi att 

filmerna har noggrant utstuderade kompositioner och ljussättning, att objekt/subjekt alltid är i 

fokus och framförallt avsaknad av film-brus. 

 

Det har enligt oss uppnått en estetik som i ren bildkvalitet försöker efterlikna verkligheten – 

alltså det som vi ser med våra egna ögon. När ett typ av brusfilter läggs på filmen under 

postproduktionen förvrids det realistiska fotot och blir någonting annat. Vi har märkt av en 

motrörelse av filmskapare som använder sig av diverse kamerainställningar och filter i 

postproduktionen för att framhäva en speciell och “förfulad” estetik, vilket födde ett intresse 

inom oss att undersöka just denna frågan.  

  

I detta arbete undersöker vi hur filmskapare som har tillgång till modern teknik ändå väljer att 

manipulera eller degradera fotot i sina filmer för att komma åt en viss estetisk stil. Med 

degradering menar vi att en form av hyper-högupplöst foto inte eftersträvas i filmen. Vi väljer 

att använda oss av termen hyper-högupplösning, som enligt oss innefattar en estetik som 

försöker att representera det vi faktiskt ser med våra egna ögon så trovärdigt som möjligt.   

Vår tolkning av degradering innefattar allt typ av arbete som avsiktligt förekommer när 

filmskaparen väljer att manipulera fotot som påverkar den slutgiltiga produktens estetik. Detta 

kan antingen göras på inspelningen, som att inte sätta subjekt eller objekt helt i fokus – eller 

att lägga på diverse filter som gör bilden brusig. Degradering är ett ord som tyder på ett 

medvetet val hos filmskaparen för att uppnå en viss estetisk stil.  

  

Förfulning eller degradering av bilder är inte ett helt nytt fenomen då det har använts i små 

mängder förut. Det användes till exempel i Citizen Kane (Welles, 1941) för att ge en mer 

autentisk känsla på nyhetsinslaget. (Baron 2014, 52). Något som David Bordwell tror kan ha 

varit en av de första användningarna av medveten degradering av filmkvalitet med ändamålet 

att skapa en mer trovärdig känsla. (Bordwell 2016).   
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Filmrestaurering har även blivit någonting som för många distributionsbolag är självklart att 

konsumenterna vill ha. Vi har förståelse för att filmrestaurering i stor utsträckning syftar på 

att preservera filmer som kan vara helt förstörda. Det finns även bolag som Criterion 

Collection som är väldigt öppna med att de förändrar filmernas material genom restaureringen 

och det är lite diskussion om detta, det är vedertaget att de endast gör filmerna bättre genom 

att ta bort bland annat repor och brus i bilden. Detta är en problematik som är av intresse för 

oss; hur kan denna sorts förändring av filmens innehåll mot en viss estetik vara någonting 

som vi alla har kommit överens om att det är bättre? 

  

Nathan Carroll liknande filmrestaurering med plastikoperationer och att man ändrar historiens 

innehåll utifrån ett modernt synsätt. Vidare skriver Carroll om hur Criterion är det 

distributionsbolag som medför flest demonstrationer på hur deras restaureringar går till, vilket 

tyder på en öppenhet gällande hur de jobbar. Han menar även att Criterion genom sina 

restaureringar tar sig rätten att “åter-kanonisera” filmhistorien genom att ändra historiskt 

material genom moderna kriterier för estetiken. (Carroll 2005, 19–26). 

  

Detta arbete handlar om just en degraderad estetik, och hur de surrealistiska filmskaparna 

Panos Cosmatos och David Lynch valt att degradera filmfotot i Beyond the Black 

Rainbow (Cosmatos, 2010) och Inland Empire (Lynch, 2006). Vi har valt just dessa filmer för 

att de på ett konkret sätt visar hur degradering kan se ut, och att det rör sig om ett högst 

medvetet val från båda filmskaparna att manipulera fotot för att uppnå en särskild stil.  

  

Filmerna har inte mycket gemensamt innehållsmässigt, mer än att de båda innehåller 

surrealistiska aspekter, men vi väljer att se dem som någon form av avvikelse av en norm. 

Inte minst Inland Empire som är ett stilbrott mot Lynchs tidigare film, Mulholland 

Drive (Lynch, 2001) och resten av hans filmografi. Även om Mulholland Drive i viss mån är 

en surrealistisk film skiljer den sig avsevärt mot fotot i Inland Empire som har en särskilt 

degraderad stil med oskarpa bilder och överexponerade sekvenser.    

  

Beyond the Black Rainbow är också en avvikelse stilmässigt, även om regissören Panos 

Cosmatos endast har regisserat två långfilmer. Hans senaste film Mandy (Cosmatos, 2018) är 

inspelad på en ny och avancerad digital Arri Alexa-kamera. (AFC 2018) Även inneboende 

i Beyond the Black Rainbow finns avvikelsen i filmen då det både finns hyper-

högupplösta bilder som ställs i stark kontrast till de degraderade bilderna. Denna sorts 
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användning av degradering, av både Lynch och Cosmatos, antyder att det finns något sorts 

berättarteknisk syfte med denna sorts estetik. Genom att den används selektivt ter den sig som 

ett verktyg i verktygslådan som tas fram när narrativet kräver det.    

 

Detta arbete undersöker bildspråket i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire – mer 

specifikt hur ljus, kamerarörelser, fokus och brus tillsammans arbetar fram en slags 

degraderad estetik. Bildspråket i dessa filmer är väldigt tydligt då de båda eftersträvar en slags 

degraderad känsla – även om det sker på olika sätt. Vi tar även i beaktning val 

av utrustning under inspelningen, verktyg som på något sätt kan hjälpa till med att degradera 

filmens estetik.  

 

Denna typ av degradering innebär även att sekvenser i filmerna tenderat att framstå som 

“kusliga”, en psykoanalytisk term som Sigmund Freud myntade i sin essä Das Unheimliche 

(The Uncanny) från 1919. Termen anspelar på företeelser som upplevs som kusliga. Freud 

skriver om oklarheten av det kusliga i företeelser vi känner igen, samtidigt som det finns 

aspekter som vi inte känner igen. Freud talar om det tyska ordet heimlich som för honom 

beskriver någonting som är familjärt, och något vi kommer överens med. Unheimlich är 

motsatsen, någonting som är dolt – utanför ljuset. Det kusliga är sammanlänkat med vad som 

vi upplever som obehagligt – det som fyller oss med skräck. Inte allt som är nytt och 

främmande är dock skrämmande. Någonting måste läggas till i vad i det som gör det 

främmande för att det ska upplevas som kusligt. (Freud 1919, 220–221). 
 

Det finns flera kusliga aspekter i både Inland Empire och Beyond the Black Rainbow när det 

kommer till estetiken i respektive film. De försätter åskådaren i ett slags stadie av osäkerhet – 

där du inte vet vad som sker på riktigt, och vad som är en dröm. De surrealistiska elementen i 

filmerna yttrar sig inte enbart i narrativet, utan även i fotot – som förvränger och degraderar 

estetiken på ett sätt som skapar en kuslig stämning på det sättet att vi kan ana, eller anta, att 

det vi ser är någonting mänskligt, men det är även någonting som känns avvikande, vilket gör 

att åskådaren inte kan vara helt säker på vad hen ser framför sig.   
 

Inland Empire är inspelad på en simpel DV-kamera, en Sony PD-150, som nådde 

konsumentmarknaden 2001, fem år innan Inland Empire hade sin premiär. Han valde denna 

kamera på grund av dess flexibilitet, att han kunde närma sig skådespelarna på ett mer intimt 

sätt än med en större filmkamera. Kameran valdes inte på grund av en stram budget, även om 
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Inland Empire ur vissa aspekter kan klassas som en indie-film, utan mer för att komma åt en 

viss känsla i estetiken, som vi kallar för degraderad.   

  

David Lynch själv uttrycker det själv som att film är “krispigt” och vackert, men denna enkla 

DV-kamera påminde honom om film på trettiotalet. Han säger även att denna teknik har gett 

honom mer utrymme att drömma, där en alldeles för “krispig” bild lämnar för lite utrymme 

för fantasin. (Lynch, 2010). Lynch menar att om en bild är högupplöst är det allt den är, inget 

mer. (MacTaggart 2010, 142).  

  

Lynch beskriver inspelningsprocessen av Inland Empire som befriande. DV-kameran han 

använde sig av är utrustad med en autofokus-funktion som gjorde det lättare att genomföra 

tagningarna. Kameran är enligt honom byggd för scener, och tillåter både honom och 

skådespelarna att gå djupare in i en scen. Han likställer film vid en dinosaurie i ett hål fyllt 

med tjära, att det är klumpigt och långsamt– medan en liten digitalkamera är smidig och 

tillåter honom att upptäcka en ny vacker värld. (Lynch, 2010).   

 

Arbetet kommer även delvis att kretsa kring Shlovskys begrepp ”defamiliarization”, eller 

“främmandegöring” på svenska. Litteraturprofessorn Daniel P. Gunn har skrivit om 

Shlovskys begrepp, som menar att för en konstnär att aktivt ska skapa en känsla av 

främmandegöring ska hen aktivt producera någonting utanför konstformens regelverk. Alltså 

att gå emot de etablerade metoderna för att skapa mening. (Gunn 1984, 29–31).   

 

Han tar ett exempel från hur Shlovsky har diskuterat hur en skrovlig diktstruktur 

skapar främmandegöring och menar att denna främmandegöring endast kan komma från 

läsarnas vana med polerad diktstruktur. (Gunn 1984, 29).  

Främmandegöring blir ett passande begrepp när vi analyserar stil i film, då både Inland 

Empire och Beyond the Black Rainbow båda arbetar med konventioner som i en viss mån 

ligger utanför ett slags allmänt begrepp om hur film ska se ut. Självklart kommer det alltid 

finnas filmer som bryter konventioner, men vi är av uppfattningen att dessa två filmer är så 

pass avvikande, inte minst från regissörernas tidigare verk, att det finns en stor relevans inom 

forskningen att undersöka just denna stil.    

  

Att använda sig av en slags degradering av filmens foto är ett intressant berättarverktyg som 

vi upplever att det inte finns tillräckligt med forskning på. Vad en så kallad degradering gör 
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med en film, genom vilka medel filmskaparna får fram en specifik estetisk stil. I uppsatsen 

kommer vi använda oss av termen degradering när vi syftar på hur en film degraderas med 

hjälp av olika tekniker.   

  

Vi är inte intresserade av tekniska begränsningar som filmskaparna möjligtvis har tampats 

med, utan när det rör sig om ett medvetet val att degradera filmen för att frammana stilen – 

och hur filmerna fungerar som en slags avvikelse från hur filmskapare vanligtvis arbetar med 

filmfoto. Vi är medvetna om att det finns en risk i att vi som författare bedömer vad som är 

vanligt – men upplever ändå att filmerna i analysen är så pass stora avvikelser att det finns en 

poäng att undersöka dem.   

  

1.1 Forskningsproblem och syfte   
Målet i detta arbete är undersöka den visuella stilen i Inland Empire och Beyond the Black 

Rainbow. Vad kan det finnas för berättartekniska skäl med denna sorts degraderade estetik? 

Och kan estetiken bidra till att filmerna upplevs som kusliga och främmandegörande?   
 

Kusliga i att de arbetar fram en slags olustig känsla med hjälp av bildspråket. Som exempelvis 

närbilder som föreställer saker vi inte riktigt kan avgöra vad de faktiskt är för något, eller hur 

ansikten förvrids och inte helt och hållet upplevs som mänskliga längre. Främmandegörande i 

den mån att de “bryter mot en mall” i estetiken, och visar upp ett foto som vi inte är vana 

vid.   
 

I den visuella stilen ingår analys av foto, och där avser vi ljus, kamerarörelser och 

brus. Uppsatsen kommer även ta upp de tekniska aspekterna av själva inspelningen, detta för 

att skapa en bild av omständigheterna för filmernas produktioner och belysa de tekniska valen 

som filmmakarna har gjort. Då båda dessa filmer enligt oss har surrealistiska aspekter finns 

det även ett intresse i att kartlägga hur den surrealistiska estetiken kan frammanas genom 

degradering av bilden.   
 

Ett syfte är också att fylla en akademisk lucka i området då det inte finns särskilt mycket 

skrivet om denna typ av degradering i fotot. En stor bidragande faktor till detta är självfallet 

att det rör sig om ett relativt nytt fenomen då det digitala formatet är i ett så pass tidigt 

stadie.   
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Vi kommer att titta närmare på teorier kring det kusliga och uncanny valley, som båda 

är termer som bland annat beskriver vad det mänskliga psyket upplever när vi ser någonting 

vi känner igen – samtidigt som någon aspekt av det vi ser “sticker ut”, som leder till att det 

känns kusligt.  
 

1.2 Bakgrund   
Detta arbete fokuserar på filmer som innehåller surrealistiska element, och ett visst mått av 

skräck. Vi är medvetna om att degradering av film har existerat under en lång tid, och är 

således inget nytt fenomen. Utan vi vill istället peka på hur Inland Empire är ett kraftigt 

stilbrott på David Lynchs tidigare filmer. Beyond the Black Rainbow är Panos Costmatos 

första långfilm, därför kan vi inte prata om ett stilbrott från tidigare filmer gällande denna 

regissör – mer än att han är en regissör som främst uttrycker sig genom en form av degraderad 

estetik. Så är även fallet med hans senaste film, Mandy, som har ett bildspråk snarlikt det i 

Beyond the Black Rainbow. 

  

Att använda äldre tekniker för att sälja en viss känsla är inte ovanligt i vissa genrer. Det är 

nästan mer vanligt än ovanligt när man diskuterar mockumentärer, speciellt skräck-

mockumentärer. Ett tydligt exempel är The Blair Witch Project (Myrich, Sánchez, 1999), 

inspelad på en 16 millimeter-kamera precis innan digital film populariserades i början på 

2000-talet. Denna trend av skräckfilms-mockumentärer som spelas in på suboptimal 

utrustning har sedan fortsatt med filmer som REC (Balagueró, Plaza, 2007) och hela 

Paranormal Activity-franchisen (bland annat). I denna sorts genre har degradering blivit en 

förutsättning. 

 

Degradering som berättarteknik har även använts för att sälja illusionen av en viss 

tidsålder. WNUF Halloween Special (Lamartina, 2013) är ett tydligt exempel på det. 

Filmen utspelar sig 1987 och är inspelad på VHS. Filmen är en found footage skräck-komedi 

som utspelar sig på ett nyhetsinslag.   

  

Gimmicken var att det ska se ut som om någon har spelat in nyhetsinslaget på sin VHS, för att 

skapa denna effekt kopierade filmskaparna VHS:en över olika maskiner för att degradera 

materialet. (Morrow 2016). Alla de ovannämnda filmerna är en del av found footage-genren 

och degradering är inte det minsta ovanligt i den arenan och skälet verkar endast vara på 
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grund av autenticitet. Det är därför det finns ett stort intresse i att undersöka degradering i 

andra former och genrer utanför found footage.   

 

Det finns också en våg av filmer som är inspelade handhållet som innehåller mycket skak och 

bildbrus. Dessa filmer kan ofta klassas som en del av social realism-genren. Även om dessa 

filmer inte försöker skapa någon illusion av att händelserna har utspelat sig på riktigt faller de 

i samma fack som de ovannämnda filmerna då även de försöker förmedla en viss trovärdighet 

i bildspråket. Just degraderings relation till realism är intressant då det får en att undra varför 

det även förekommer i surrealistiska filmer.  
 

Dominik Schrey skriver i Analogue nostalgia and the aesthetics of Digital Remediation om 

besattheten kring nostalgi, där han nämner termen “analog nostalgi” som myntades av 

författaren Laura Marks. Analog film har alltid en typ av visuell degradering – som digitala 

filmer saknar. Detta gör att den moderna människan ibland kan fetischera det 

analoga. (Schrey 2014, 28). Denna typ av degradering är någonting som vi upplever att fler 

filmskapare idag är ute efter, att förankra sin film vid en fysisk plats.  

  

Även om det inte ligger i direkt linje med det vi ska undersöka i arbetet finns det intressanta 

aspekter i en slags fysisk förankring. Speciellt när degraderingen av filmen sker med hjälp av 

praktiska medel.  

  

Schrey skriver om att västerländska samhällen har byggt upp ett slags tänk om att det gamla 

är bättre än det nya, och att digital media endast är en representation av det analoga. Det är 

endast kod, och själva essensen eller själen saknas – som endast finns i fysiska, analoga 

objekt. Idag kan filmskapare simulera olika typer av “fel” i bilden för att efterlikna det 

analoga och autentiska som i sin tur skapar ett annat intryck hos åskådaren.   

(Schrey 2014, 31).   
 

Inland Empire hade premiär på Venedig filmfestival 2006, tillsammans med filmer 

som Djävulen bär Prada (Frankel, 2006), Children of Men (Cuarón, 2006) och The 

Queen (Frears, 2006) (63rd Venice Film Festival) – alla med vad vi väljer att klassificera som 

ett hyper-högupplöst foto. Inland Empire är i många fall raka motsatsen till dessa filmer med 

sitt fragmenterande narrativ och degraderade foto som är fyllt med tekniker som bryter mot 

amerikanska konventioner i filmfoto. David Lynch var  vid denna tidpunkt en erfaren regissör 
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som har gjort flertalet filmer inom Hollywood-systemet – men valde ändå att göra Inland 

Empire på detta specifika sätt.    
 

1.3 Surrealism   
Surrealism handlar inte enbart om genre, utan om en estetisk rörelse som yttrar sig i olika 

konstformer. Den är revolutionär och innefattar ett konstnärligt skapande kring livet – och 

relationen vi har med världen, varandra och samhället i stort. Termen “surrealism-film” har 

blivit ett ord som en tolkar fritt. (Moine och Taminiaux 2006, 100–105).   
 

Moine och Taminaux menar att det bara finns ett litet antal surrealistiska filmer som uttrycker 

den estetiska rörelsen inom film, men det finns ett överflöd av filmer där fragment av filmen 

tolkas in som surrealistiska – och därför får stämpeln som en surrealistisk film. Det är på 

grund av denna företeelse att en idag tror att surrealistisk film fungerar som en egen genre.   

(Moine och Taminiaux 2006, 100–105).   

  

Surrealism enligt André Bazin handlar om att smälta samman psykologisk “pseudorealism” 

och estetisk “sann realism”, och att göra sig av med den logiska distinktionen mellan fantasi 

och vad som är verkligt. Beviset på denna sammansmältning kan du se i konstvärlden, och 

specifikt i surrealistiska målningar. Surrealistiska målningar kombinerar visuella illusioner 

med små detaljer som skapar en form av realistisk ådra i konstverket. 

(Lowenstein 2007, 57).   
 

Bazin talar om surrealism och fotografi, och hur du kan presentera världen som en slags 

hallucination, en irrationell dröm i samma utsträckning som en rationell verklighet. Han ser 

det fotografiska mediet som att det har en privilegierad tillgång till 

surrealistiska uppenbarelser. (Lowenstein 2007, 58).  

  

Både Inland Empire och Beyond the Black Rainbow är surrealistiska filmer i den mån att de 

presenterar en hallucinogen värld, där gränsen mellan dröm och verklighet inte alltid går 

att urskilja. I Inland Empire följer vi Laura Derns karaktär Nikki/Susan som i filmen 

porträtterar en skådespelare. Den första akten av filmen har flertalet surrealistiska element, 

men det är inte förrän i andra akten som gränserna för vad som verkligen sker, och vad som är 

en dröm, börjar suddas ut på riktigt.   
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Om vi följer Moine och Taminiaux tankar om vad surrealism inom film är för något är det 

självklart svårt för oss som författare att avgöra om de är surrealistiska filmer eller inte, och 

om det enbart är fragment av dem som kan klassas som surrealistiska. Men följer vi 

André Bazins väg om att den logiska distinktionen upplöses mellan vad som är verklighet och 

fantasi är en form av surrealism – passar både Inland Empire och Beyond the Black 

Rainbow in i genren.   
 

1.4 Disposition   
Kommande sidor i del två presenterar en överblick över tidigare forskning i ämnet som bland 

annat rör degradering, foto, digital film och vad som har skrivits om framförallt David Lynchs 

tidigare verk. Del tre kretsar kring valet av metod, och begränsningarna som finns. Den fjärde 

delen i arbetet presenterar materialet, och varför filmerna valdes. Del fem presenterar de 

teoretiska ramverken, som rör det kusliga, uncanny valley och främmandegöring, och hur de 

tolkas i analysen och diskussionen. Del sex består av en analys av filmerna. Den sjunde delen 

är en diskussion, där vi jämför de båda filmerna och kopplar våra tankar med det teoretiska 

ramverket. I den åttonde och sista delen presenterar vi vårt resultat, och kopplar samman det 

med arbetets syfte.  
 

2. Tidigare forskning   
Ellen Caoduro har skrivit en text som går in på nästan exakt det denna uppsats 

avser undersöka men hon utforskar fenomenet inom Instagram-kulturen istället för film. 

Hon undersöker bland annat hur fotoredigering förändrades när man kunde göra vad som 

helst i retuscheringsprogram och hur utvecklingen blev att man “förfulade” bilderna för att 

skapa en sorts fysikalitet. Bland annat genom att sätta på fotofilter eller lägga på artificiellt 

brus. (Caoduro 2015, 68).   
 

Vidare skriver Caoduro om “digital skeuomorphism” och hur foton efterliknar 

tidigare tekniker genom filter för att skapa någon sorts nostalgisk känsla. Hon menar 

att appar som Instagram och Hipstamatic kommer inbyggda med illusionen 

av fysikalitet genom att filter som återskapar känslan av äldre teknologier finns i apparna. 

(Caoduro 2015, 1). Caoduro menar att dessa appar kapitaliserar på nostalgin för retrokänslan 

samt fetischeringen av det analoga genom att belysa de åldrade aspekterna av bilder genom att 

erbjuda filter som till exempel skapar missfärgning eller repor på bilden. (Caoduro 2015, 

68).   
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Hon refererar även till Nathan Jurgenson som påstår att användningen av dessa filter kan till 

stor del bero på att telefonkameror ger en tråkig bild och dessa filter kan hjälpa i strävan att 

skapa intressanta bilder. (Caoduro 2015, 73). Hon menar att detta inte är en tillfredsställande 

förklaring då det inte redogör för varför de filter som används oftast är retroinspirerade och 

inte bara, exempelvis, kontrast och mättnads-höjande. (Caoduro 2015, 73).   

   

Flertalet filmteoretiker har skrivit om avvikande stilar inom konst i boken Ostrannenie. On 

"Strangeness" and the Moving Image. The History, Reception, and Relevance of a 

Concept. Där kartlägger de utvecklingen av begreppet Ostrannenie som i stort sett betyder 

“att göra konstigt”. Begreppet myntades av Viktor Shovlsky och syftade då på litteratur men 

filmteoretiker har sedan adopterat begreppet. Ostranennie eller svenskans 

“främmandegöring” framkallar en respons hos åskådaren.    

  

Hito Steyerl har skrivit en hyllad essä, In defense of the poor image, där hon kartlägger bild-

kvalitetens uppskattning och vad det är som kan klassas som kvalitet. Steyerls text är skriven 

på engelska vilket tillåter en mer nyanserad klassificering av dessa bilder genom ordet “poor” 

som mer mångsidigt, men vi väljer att översätta det till “dålig” med respekt för att vi tappar 

språkliga nyanser. Steyerl menar att dåliga bilder, då avser hon bilder med låg upplösning, 

anses vara dåliga för att de inte har fått något etablerat värde i hierarkin av bilder. Samt att 

deras brist på upplösning understryker deras status som malplacerade i “bild-hierarkin”.   

  

Steyerl diskuterar även dåliga bilder som en form av kollektiv uppskattning via den digitala 

sfären. Hon menar då att visuell media som uppskattas av många i den digitala åldern kommer 

laddas ner och laddas upp otaliga gånger vilket komprimerar kvaliteten av bilden. 

(Steyerl 2009).  

  

Hon likställer alltså dåliga bilder med populära bilder. Hon menar även att de komprimerade 

bilderna inte endast visar att folk har brytt sig tillräckligt för att dela det utan för att de laddas 

ner, textas, klippa om och sedan åter ladda upp dem. (Steyerl, 2009). Ett tydligt exempel på 

detta är hur GIF:s cirkulerar runt internet och hur de över tid tappar bildkvalitet genom 

bildkomprimering.   

Dominique Chataeu har skrivit om tredje säsongen av Twin Peaks (Showtime, 2017) (även 

känd som Twin Peaks: The Return) och hur estetiken bidrar till den drömlika känslan som 
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genomsyrar säsongen. Chataeu menar att Lynch bygger upp det ovanliga i det vanliga. Likt 

hur Freud beskriver det kusliga.   
 

Chataeu refererar till Shlovskys främmandegöring och förklarar hur främmandegöring kan 

komma från en tvångsmässig repetition av det vanliga. Ett typiskt exempel på det är  Coopers 

besatthet av svart kaffe och körsbärspaj. (Chataeu 2018, 137). De narrativa 

och diegetiska aspekterna av främmandegöring är ingenting som denna uppsats har som 

avsikt att undersöka men det är nämnvärt hur användandet av främmandegöring för att nå en 

viss känsla är någonting som ligger latent i Lynchs arbete.   

  

Allister MacTaggart har skrivit utförligt om Lynchs estetik, ofta i relation till det kusliga och 

även det tekniska i Inland Empire. Han menar att Lynch återkommande refererar till 

äldre tekniker inom sina filmer. Det finns alltså kommentarer om de tekniker som var 

föregångare till det digitala. Vidare hävdar MacTaggart att de äldre teknikerna ofta 

blir kusliga i Lynchs regi genom hans kreativa användande av dem. (MacTaggart 2010, 142).  

  

Filmprofessorn Anne Jerslev har skrivit en vetenskaplig artikel, The post-

perspectival: screens and time in David Lynch's Inland Empire, om strukturen i Inland 

Empire. Hon tar bland annat upp aspekter som rör inspelningen och förklarar varför David 

Lynch valde att spela in filmen med en Sony PD-150. Lynch har i flertalet intervjuer pratat 

om fördelarna med att spela in Inland Empire med en Sony PD-150. (Jerslev 2012, 2).  

  

Han menar att den simpla kameran för med sig en speciell estetik, som bjuder in åskådaren till 

en värld av mysterier och surrealism, som suddar ut gränserna för vad som är verkligt och 

inte. (Jerslev 2012, 2).  
 

3. Metod   
 
Arbetets metod utgår ifrån att analysera två filmer, Beyond the Black Rainbow och Inland 

Empire, utifrån deras foto. Dessa filmer har två tydliga samband; att de har surrealistiska 

aspekter samt att de båda jobbar med en degraderad estetik. Utöver det finns det ingen 

nämnvärd gemensam nämnare för filmerna.    

 

Analysen kommer primärt undersöka de tekniska aspekterna av filmfoto: exponeringar, filter, 

fokus, kamerarörelser, brus. Valen av teknisk utrustning kommer även ligga som grund för 
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analysen då det är väsentligt att förstå förutsättningarna för fotot för att kunna göra en 

bedömning kring uppbyggnaden av estetiken.   
 

Analysen är baserad på sammanställningar av våra tankar kring respektive films 

estetik. Under visningen av filmerna uppmärksammade vi framförallt aspekter som rör deras 

estetik, och degradering. Samt företeelser som sticker ut, och upplevs som kusliga. Vi tittar på 

likheter och skillnader mellan filmerna. 

 

De har olika typer av visuell degradering och gör det på olika sätt. Särskilt intressant för oss 

är det om de arbetar med liknande tekniker gällande degradering och skapandet av en kuslig 

känsla.   

 

Den teoretiska diskussionen kommer reflektera kring fotot utifrån två 

centrala teorier, främmandegöring och Freuds det kusliga, med förhoppning att kunna bygga 

ihop en förståelse kring denna sorts estetik som ett tekniskt berättarverktyg. Vår utgångspunkt 

kring det kusliga är att belysa element i filmerna som vi på något sätt kan känna igen, men det 

är någon, eller några aspekter som sticker ut – vilket gör dem kusliga. Det finns sekvenser i 

både Inland Empire och Beyond the Black Rainbow där karaktärer förvrids, och nästan blir 

monsterlika, även om vissa mänskliga drag finns kvar.  
 

Främmandegöring i den teoretiska diskussionen blir ett sätt för oss att försöka sätta ord på 

vad som avviker med filmerna kopplat till degraderingen av film-fotot. Den teoretiska 

diskussionen är ett sätt för oss att koppla samman de teoretiska ramverken med våra tankar 

från analysen. Där går vi in på djupet och sätter ord på vad det är som 

är kusligt och främmandegörande, samt på vilka sätt den visuella estetiken är degraderad.   

  

Teorierna kommer användas så att degraderade aspekter av filmerna kommer tolkas 

som främmandegöring utifrån hur drastiskt de avviker från en hyper-högupplöst stil i 

filmfotot. Denna främmandegöring kommer då översättas till att åskådare blir granskande och 

uppmärksamma det de faktiskt ser. Det kusliga kommer tolkas in i det som är främmande i 

det bekanta, ett tydligt exempel på det är till exempel om en närbild på ett ansikte skildras i ett 

vidvinkelperspektiv; vi är bekanta med hur ansikten ser ut men valet av objektiv förställer 

ansiktet och gör det till något som är främmande. För att förstärka denna aspekt av teorin 
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kommer vi även använda oss av begreppet uncanny valley för tillfällen då degraderingen 

förvränger ansikten till den grad att de tappar mänskliga drag.   

  

3.1 Metodproblem   
Det finns metodproblem i form av att det blir en stor tolkningsfråga i form av vad som är 

degraderat då det i viss mån är subjektivt. Det är centralt för uppsatsen att vi sätter tydliga 

ramar för var som betyder vad och hur vissa fenomen ter sig i bildspråket. Den problematiken 

minskas lite i form av att denna uppsats har två författare som kan resonera och hålla varandra 

inom rimliga ramar men det är oavsett en problematik som kommer ligga latent under 

analysen.    
 

Då vi ska belysa kusliga och främmandegörande aspekter i respektive film kan det bli att vi 

tolkar in för mycket information i analysen. Det är inte nödvändigtvis fallet att Beyond the 

Black Rainbow och Inland Empire tydligt visar tecken på det vi beskriver i vårt teoretiska 

ramverk. De kusliga aspekterna kan ibland vara svåra att upptäcka och sätta ord på, och det är 

nog egentligen mer den degraderade estetiken som är det tydliga i filmerna. Därför är det 

extra viktigt att uppmärksamma när det kusliga uppenbarar sig.  
 

4. Material   
 
Materialet till studien innefattar två filmer: Beyond the Black Rainbow och Inland Empire. 

Dessa filmer valdes på grund av deras degraderade stil. Bildspråket är i vår mening avvikande 

från ett “reguljärt” (eller hyper-högupplöst foto) bildspråk. Båda filmerna är gjorda av 

filmskapare som anses vara auteurer, det är inte ovanligt att se Panos Cosmatos namn stå 

bredvid ordet “visionary” i diverse artiklar och recensioner.    
 

David Lynch har genom en lång karriär etablerat sig som konstnär som jobbar för sig själv. 

Hans filmografi består av konstverk som leker med tid, rum och drömmar. Hans anknytning 

till den surrealistiska genren är flytande och varierar starkt från projekt till projekt. Hans 

estetik har dock varit relativt enhetlig i hans filmografi, han har använt mycket färger i sitt 

berättande och bilder med en förkärlek till celluloid. Allt detta ändrades till produktionen 

av Inland Empire, det finns alltså en klar avvikelse från hans filmografi.    
 

Beyond the Black Rainbow är en stilistisk indiefilm som kretsar kring en ung kvinna som är 

inlåst i någon form av klinik, samtidigt som en doktor utför experiment på henne. Det är en 
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abstrakt film som inte direkt värdesätter handlingen, utan det rör sig mer om en 

audiovisuell upplevelse som även är en djupdykning inom det surrealistiska.    

  

Beyond the Black Rainbow är lämplig för vår filmanalys främst med tanke på filmens foto 

som arbetar mycket med att framhäva en analog känsla i sin stil – och att den innehåller en 

hög grad av brus. Vissa scener är i princip helt befriade från brus, medan i andra scener är det 

väldigt påtagligt. En stor del scener innehåller mycket brus trots att bilden är full av ljus, 

vilket är någonting som är högst ovanligt då brus oftast är ett resultat av att filma i ljusbrist. 

Filmen är även inspelad på en 35mm kamera – vilket bidrar till att den är en avvikelse från det 

generella tillvägagångssättet redan från start.  
 

David Lynch har länge gått sin egna väg och har en lång historia av att göra surrealistiska 

filmer som är öppna för tolkning. Något som skiljer Inland Empire från resten av hans 

filmografi är just stilen. De andra filmerna är också i högsta grad stiliserade men graden av 

degradering är inte lika markant. Det är tydligt att Lynch valde en annan estetik för att fånga 

en annan berättelse till Inland Empire. Den estetiska stilen är alltså inte bara en avvikelse från 

bildspråkets normer utan även en avvikelse från Lynchs egna filmografi - vilket belyser att 

stilen är ett medvetet verktyg och därför är ändamålsenligt för uppsatsens syfte.    
 

Inland Empire valdes för att den har ett sånt distinkt stilbrott i relation till det vanliga 

tillvägagångssättet i branschen på Lynchs nivå. Filmen har vidare relevans i uppsatsen då 

valet av den dåliga kvaliteten var ett så pass aktivt val av Lynch men inte av de anledningarna 

som uppsatsen har som mål att utforska, vilket kan peka på att man kan nå den 

känslan uppsatsen har som mål att belysa endast genom de cinematiska teknikerna utan 

avsikt.   

  

Inland Empire är David Lynchs första långfilm som är inspelad digitalt. Flera av scenerna i 

filmen känns spontana, och ibland är objekt som egentligen borde vara i fokus suddiga. Om 

det är ett medvetet val är omöjligt att avgöra – men det bidrar till den unika stilen filmen har. 

En övervägande faktor till varför Inland Empire skiljer sig mot David Lynchs tidigare filmer 

beror på att den är inspelad på en simpel DV-kamera. Denna kamera gav Lynch friheten att 

experimentera under tagningarna – vilket resulterade i en del improviserade scener. Filmen 

spelades in en scen i taget under en period på tre år.   
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De två filmerna är nordamerikanska för att vi anser att de har mest resurser för att kunna ha 

bättre foto. Samma logik gäller för varför de utvalda filmerna är så pass nya med viss 

spridning; nyare produktionen leder till större möjlighet att ha mer avancerad teknik. Inga av 

filmerna delar produktionsbolag eller kreatörer vare sig det är regissörer, manusförfattare eller 

producenter.  

    

En annan gemensam aspekt för filmerna delar är att de, i varierande grad, är indiefilmer. 

Vilket är relevant i studien då denna estetik av fotodegradering verkar ha kommit som en 

respons mot den felfria storbudget estetiken som är genomgående i större produktioner.    
 

4.1 Beskrivning av filmernas narrativ  
Att beskriva narrativet i en surrealistisk film kan te sig som en onödig uppgift, men vi är ändå 

av uppfattningen att en kortare summering av respektive film kan bidra till en högre 

förståelse under analysdelen. Texten nedanför är en subjektiv tolkning över vad vi upplever 

händer i filmerna.  

  

Inland Empire kretsar kring rollfiguren Nikki, en skådespelare som genom filmen vandrar 

mellan dröm och verklighet. Den första akten handlar till stor del om hennes liv kring 

inspelningen av filmen On High in Blue Tomorrows, för att sedan övergå till att kretsa kring 

hennes andra karaktär Susan. Filmen skiftar hela tiden mellan dessa personer, och det är svårt 

att avgöra vem vi faktiskt ser.  

  

Nikki/Susan psyke bryts sakta ner då märkliga saker börjar ske runt omkring henne, både på 

filminspelningen och i hemmet. De surrealistiska elementen gör sig starkt påminda i filmens 

andra och tredje akt, och vad som faktiskt sker – och det som är en dröm går knappt att 

avgöra.  

  

I Beyond The Black Rainbow följer vi två karaktärer, Elena och Barry. Elena är inlåst i någon 

typ av facilitet som utför olika typer av experiment på henne. Barry är någon typ av läkare 

eller psykolog som överser Elenas behandling.  Under filmens gång blir Barry alltmer besatt 

av Elena, och hans intentioner mot henne blir alltmer ondsinta. I den sista akten får vi följa 

Elenas flykt från faciliteten, och hur Barry gör allt i sin väg för att få tag på henne.  
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De surrealistiska elementen introduceras tidigt i filmen, och uppenbarar sig vid i varje akt – 

vilket gör det svårt att avgöra vad som sker på riktigt och inte.  

  

4.2 Materialproblem   
Som med allt annat medför det utvalda materialet vissa problem – även om det också kommer 

med många fördelar. Ett problem är att materialet inte är helt enhetligt, det vill säga att 

de utvalda filmerna är så pass olika att det kan bli problematiskt att analysera de tillsammans. 

Eftersom vi ska analysera degenereringen av fotot och filmens stil kommer vi behöva 

olika utgångspunkter för varje film med tanke på de tekniska skillnaderna mellan filmerna.  

Denna spridning i bildkvalitet som utgångspunkt gör det svårt för oss att analysera dem med 

samma grund. Analysen är nästan tvungen att bli olika för varje film då de rör sig inom helt 

olika nivåer av bildkvalitet. Det är inte endast bildkvaliteten som är olika, det är delar av det 

visuella språket som skiljer sig mellan filmerna.   

  

Detta är säkerligen delvis en konsekvens av den förhållandevis billiga DV-kameran som 

användes under inspelningen. Fotot i Beyond the Black Rainbow är inte degraderad på samma 

vis – i detta faller handlar det mer om ett slags brus-filter som läggs på i olika scener samt hur 

filmfotografen Norm Li har ansträngt sig för att få en stor grad brus på inspelningsplats.   

  

Detta gör att det kan bli svårt att dra paralleller mellan filmerna då de arbetar med högst olika 

typer av bildspråk. Det teoretiska ramverket blir viktigt för att stärka de samband som finns, 

som på något sätt kan framhäva vad exakt det degraderade fotot gör för respektive film.  
 

5. Teoretiska utgångspunkter   
 
I teoridelen rör vi begrepp som det kusliga, uncanny valley och främmandegöring. Inland 

Empire och Beyond the Black Rainbow innehåller surrealistiska element. Då denna genre är 

inne och leker med koncept som rör verklighet kontra dröm är vi av åsikten att detta lätt kan 

bidra till att skapa kusliga aspekter.   

  

Mänskliga ansikten “förvrids” och skapar monsterliknande drag, vilket är en aspekt som rör 

både det kusliga och uncanny valley, med tanke på att vi kan känna igen vissa mänskliga drag 

– samtidigt som någonting avviker från det mänskliga beteendet (eller några specifika drag i 

ansiktet).  
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Freuds essä om det kusliga blir därför en viktig komponent för arbetet, och teorier 

kring uncanny valley ska hjälpa till att stärka Freuds tankesätt. Främmandegöring blir för oss 

ett sätt att peka ut vad som sticker ut i filmerna, vad som blir en typ av avvikelse i estetiken.  

Detta blir särskilt intressant, främst med David Lynch och DV-kameran som användes under 

inspelningen, som för honom var en ny typ av teknik, som tillät honom att arbeta fram ett helt 

nytt bildspråk.  
 

5.1 Det kusliga enligt Freud   
I Freuds essä, Das Unheimliche, från 1919 skriver han om oklarheten av det kusliga i 

företeelser vi känner igen, samtidigt som det finns aspekter som vi inte känner igen. Freud 

talar om det tyska ordet heimlich som för honom beskriver någonting som är familjärt, och 

något vi kommer överens med. (Freud 1919, 220). Ordet heimliche kommer från 

tyskans heimisch och betyder “hemma”. Unheimlich är motsatsen, någonting som är dolt – 

utanför ljuset. Någonting som känns främmande. (Lydenberg 1997, 1073).   

  

Det kusliga är sammanlänkat med vad som vi upplever som obehagligt – det som fyller oss 

med skräck. Inte allt som är nytt och främmande är dock skrämmande. Någonting 

måste läggas till i vad i det som gör det främmande för att det ska upplevas 

som kusligt. (Freud 1919, 220).  

  

Freud skriver om den tyska psykiatrikern Ernst Jentsch som menar på att det mest effektiva 

sättet att berätta en historia med kusliga inslag är att försätta läsaren i ett stadie av osäkerhet 

kring om huruvida en specifik karaktär i berättelsen är en mänsklig varelse, eller en form av 

“robot” – som har många mänskliga drag. Men fokus ska inte ligga på just detta faktum så att 

det kan klargöras på en gång – att det rör sig om en slags robot. (Freud 1919, 227). Det 

kusliga kommer från någonting bekant som har undertryckts. Freud gör även en distinktion 

på det kusliga som kommer från fiktion, och det som sker i verkligheten. Att vi måste skilja 

på det kusliga som vi faktiskt upplever, och det som vi läser eller ser (i en film exempelvis). 

(Freud 1919, 250).  

  

Filmteoretikern Laura Mulvey försöker att ta reda på varför det kusliga manifesterar sig i 

fiktionens värld, och inte i riktiga livet. Hon talar om närbilder i film, och hur de “förvränger” 

den naturliga skalan på ett objekt eller subjekt – vilket i sin tur leder till att skapa en 
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slags kuslig effekt. Hon tar upp närbilder på ögon som exempel, att en närbild på exempelvis 

en elefant inte direkt är en elefant – men ett slags monster. Detsamma går att säga om enorma 

öron eller andra kroppsdelar. Sergei Eisenstein, Meyerhold, Shklovsky och Eichenbaum var 

alla bekanta med denna typ av “förvrängning” inom teater, film och litteraturen. (van 

den Oever 2010, 196).   

  

Eichenbaum menade att konst lever för att den skiljer sig från det “vardagliga”, och om konst 

använder sig av någonting vardagligt så är det i ett slags förvrängt stadie. (van 

den Oever 2010, 196). Mulvey talar vidare om tekniska förvrängningar, som kan uppstå när 

en ny typ av teknik introduceras – som nya kameror eller en ny konstnärlig pensel-teknik för 

konstnärer, och hur de kan omvandla en mänsklig varelse till någonting kusligt. (van 

den Oever 2010, 196).   

  

Detta är en särskilt intressant tanke som direkt går att koppla till analysdelen i detta arbete. 

Om vi först och främst ser David Lynch som en konstnär, som arbetar inom vad som vi väljer 

att kalla för surrealism-genren – som använder sig av film som sitt främsta uttryckssätt (även 

om han fortfarande är aktiv inom klassiskt konstnärskap som rör målningar exempelvis). I sitt 

filmbibliotek har använt sig av olika typer av utrustning för att skapa sin konst, och 

denna utrustning kan ju ses som en typ av pensel för just filmmediet.  

  

I fallet Inland Empire använde sig Lynch av en för honom ny typ av film-kamera, en Sony 

PD-150, som inte var särskilt avancerad. Med tanke på hans karriär inom Hollywood som en 

etablerad regissör kan vi anta att utan problem skulle kunna spela in Inland Empire med 

vilken kamera som helst, men att han ville utforska nya “dimensioner” och ett annat 

tillvägagångssätt att spela in film, därför valde han en annan typ av “pensel”. Denna pensel 

har enligt oss varit en bidragande faktor till att flertalet sekvenser i filmen “förvrider” 

karaktärer och gör dem kusliga.   

  

Ett problem för studier inom film och media är enligt Mulvey är att det kan vara svårt att 

förstå dessa konfrontationer som uppstår med det kusliga. För i slutändan tappar de sin 

verkningskraft att främmandegöra tack vare att vi vänjer oss. Detta gör att att det är svårt att 

studera filmhistoriska rörelser retroaktivt. (van den Oever 2010, 196).   
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I sin essä tar Freud upp ett exempel från The Sandman, och om hur 

huvudkaraktären Nathaniel blir kär i en typ av mekanisk robot. Detta enligt Freud skapar en 

slags kastrationsångest hos Nathaniel. Laura Mulvey menade dock att Freud överreagerade, 

som borde ha lagt fokus på Olympia istället – och varför “hon” gör åskådaren obekväm.   

(van den Oever 2010, 196).   

 

Hon har senare kommit att omvärdera sina tankar kring Freuds essä och skriver att Nathaniel 

fetischerar Olympia, denna mekaniskt perfekta “kvinna” som inte har ett skrämmande “sår”. 

Genom detta skapas ett slags substitut för den kvinnliga kroppen. Därför kan den mekaniska, 

kvinnliga kroppen bli en del av analysen när vi pratar om det kusliga. (van den Oever 2010, 

196).   
 

Film-filosofen Weber poängterade att Freud inte riktigt kunde definiera exakt vad som det 

kusliga innebär, men att det inte är Freuds fel – utan det har att göra med komplexiteten 

i termen. Weber säger även att det inte går att definiera det kusliga som ett slags “objekt” eller 

“föremål”. Utan att det som definierar det kusliga är omöjligheten att stirra på det:   
 

“Straight in the eyes, as it were. Peeling and paring away its external layers to get at the 

conceptual kernel within and yet unable to ever eliminate the (growing) shadow of doubt – all 

this indicates that even if the uncanny is not conceived as an irreducibly subjective sentiment, 

its objective structure cannot be determined solely in thematic terms”   
 

Det kusliga kräver egentligen inte en definition, utan snarare en slags formell struktur som 

kräver att “läsa in”. Webers arbete kring det kusliga, i kontrast mot Freud, fokuserar på 

läsandet och textualiteten, än just konceptuella resultat. (Bernstein 2003, 1112).    
 

Det kusliga är inte ett klarlagt koncept där en tydligen definition kan tillämpas, därför är det 

svårt att identifiera exakt vad som är kusligt. Men det betyder inte heller att det kusliga är 

helt ogreppbart där ingen slags tillämpning går att placera. (Bernstein 2003, 1113).   
 

Den tyske filosofen Martin Heidegger presenterar tankar om relationen mellan ord, någonting 

som kan vara användbart när kopplingen mellan heimlich och unheimlich undersöks i Freuds 

essä. Heidegger poängterar att förvirringen och kopplingen mellan motsatser kan 

namnges utan att positionera subjektet. Detsamma går att säga om det kusliga som inte har ett 
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essentiellt “kärnvärde”, samtidigt som begreppet innefattar en mängd med litterära och 

historiska texter. (Bernstein 2003, 1116).   
 

Diskursen kring det kusliga förstör illusionen om en slags stabil position för subjektet, en 

slags avgörande betydelse. Diskursen pekar mot en ändlighet kring tänkande, och Weber 

klargör det i Uncanny Thinking där han sätter en distinktion på vad som finns där, och vad 

som inte finns. Frånvarande och närvarande kan inte helt separeras från varandra. (Bernstein 

2003, 1136).   
 

Det kusliga är en term som vi upplever är svår att bena ut, och definiera exakt vad dess 

innebörd är – och specifikt inom just film. Men om vi tar i beaktning vad både Freud 

och Mulvey har skrivit om det kusliga går det att klargöra att det är en term som lämpar sig 

för analys av fiktionella verk, och i detta fall film.  

 

Både Inland Empire och Beyond the Black Rainbow är enligt oss filmer som framkallar något 

typ av obehag som förstärks av deras respektive estetik. Inland Empire med sina extrema 

närbilder och märkliga val av kompositioner och ljussättning (eller brist av), och Beyond the 

Black Rainbow med en estetik som gör det svårt att avgöra vad som faktiskt sker på riktigt – 

och inte.   

  

Det finns scener i Beyond the Black Rainbow som innehåller karaktärer som upplevs som 

mänskliga ur vissa avseenden – men det är någonting som känns “dött” och “frånvarande”, 

vilket gör att det kusliga är en användbar term. Filmen innehåller även en rad med extrema 

närbilder på ögon, och då de har “klippts” bort från ansiktet blir de nästintill monsterlika 

och kusliga i sitt uttryck.    

  

Det kusliga kommer tolkas in i sammanhang där det finns någonting som är bekant men i ett 

sammanhang som är främmande. Teorin kommer även kompletteras med uncanny valley för 

att bli en mer konkret punkt att kunna diskutera kring.  
 

5.2 Uncanny Valley   
Det var under sjuttiotalet som den japanska ingenjören Masahiro Mori myntade termen 

uncanny valley, som beskriver fenomenet som uppstår när robotar får ett mänskligt utseende, 

samt att de tar efter människans beteende. När robotar går från att vara väldigt olika oss 
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människor till att bli mänskligare ändras vårt psykologiska tänk kring dem, genom att vi blir 

mer empatiskt inställda till robotarna. Och när en robot tillslut är så pass lik en människa att 

det inte går att urskilja dem ser vi dem som människor. (Nettle 2018, 200).   

Men det finns ett slags mellanrum där vi ser robotarna som mänskliga, men att det är något 

slags drag som sticker ut som gör att deras artificiella “väsen” lyser igenom. Och det är just 

det här gapet som benämns som uncanny valley – som gör att vi upplever robotarna 

som kusliga. Uncanny valley var från början alltså ett begrepp som innefattade det kusliga i 

robotar som nästan liknade oss själva, men det har blivit ett mer generellt fenomen. 

(Nettle 2018, 200–201).   

  

David Nettle skriver om den mänskliga hjärnan och hur den kan välja att tolka olika saker i 

världen som inte producerar någon form av varningssignal alls. Om du exempelvis ser en katt 

skickas det ingen varningssignal till hjärnan, men ser du en katt med människoliknande drag 

kan det upplevas som kusligt då hjärnan inte riktigt uppfattar vad som sker. (Nettle 2018, 

201).    

  
Denna katt illustrerar tydligt kusliga drag,   

med sitt människoliknande ansikte.  
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Människan ogillar incitament vars varningssignaler inte kan kokas ner till en överkomlig nivå. 

Dessa incitament är kluriga för oss, och svåra att greppa. Du måste nöja dig med en slags 

lägre nivå av representation av delar av incitamentet. En slags varning. (Nettle 2018, 201).   
 

Begreppet uncanny valley blir en viktig del i detta arbete då filmerna som analyseras dels är 

surrealistiska och arbetar mycket med att framkalla obehagskänslor, men också mer konkret 

för att en del sekvenser i framförallt Inland Empire innehåller extrema närbilder på ansikten, 

som är filmade med vidvinkelobjektiv. Detta gör att vi upplever dem som “deformerade” och 

“konstiga”. Det finns även närbilder på suddiga ansikten, där det knappt går att urskilja vad 

som faktiskt visas.   

  

Vi vet att det är en människa som porträtteras, men någonting känns kusligt – därför blir 

begreppet uncanny valley relevant i arbetet. Uncanny Valley är först och främst ett begrepp 

som tillämpas på robotar, och framförallt på robotar som är så pass avancerade att de nästan 

ser ut – och beter sig som människor. Men det finns fortfarande en aspekt som gör att dem 

sticker ut, vilket gör dem kusliga. Det finns aspekter i Beyond the Black Rainbow som direkt 

skulle kunna klassificeras som uncanny valley, framförallt en sekvens med en “kvinna” som 

konfronterar huvudkaraktären i den andra akten.    

  

Denna teori kommer användas primärt för när degraderingen i fotot påverkar hur mycket 

information vi kan läsa in i ansikten som är i bild. Det kan te sig genom exempelvis 

förställningar av perspektiv eller genom pålagda effekter i bilden. Vid dessa tillfällen kommer 

det tolkas som om estetiken bidrar till att skapa en olustig känsla. Teorin kommer fungera 

symbiotiskt med Freuds det kusliga.  

  

5.3 Främmandegöring   
Den ryska formalisten Viktor Shlovsky skrev i sin artikel Art as Technique från 1917 om hur 

författare använder språk på ett visst sätt för att få läsaren att tänka om gällande uppfattningen 

av vissa akter eller objekt. Han lägger fram ett utdrag ur Tolstoys Shame! (1895) och förklarar 

hur Tolstoy illustrerar hur märklig akten av att piska någon som straff är genom att beskriva 

akten utan att nämna den vid namn. Shlovsky menar att detta gör att läsaren kan ta ett steg 

tillbaka och tänka över sina förutfattade meningar om vad den sortens tortyr innebär.   
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Vidare har Daniel P. Gunn skrivit om Shlovskys begrepp “defamiliarization” eller 

svenskans “främmandegöring”. Han menar att för att en konstnär aktivt ska skapa en känsla 

av främmandegöring ska hen aktivt producera någonting utanför konstformens regelverk. 

Alltså att gå emot de etablerade metoderna för att skapa mening. Shlovsky har använt ordet 

“habitualization” som motsatsen till främmandegöring. Tanken är att habitualization är när 

man är så pass van vid någonting att man inte tänker på informationen man tar in.    

Shlovsky använder exemplet att främmandegöring används för att göra stenen stenig, för i 

vanliga fall tänker man inte på en stens attributer. Gunn menar då att om konst uppenbarar sig 

på ett förutsägbart sätt blir det inte en genuin upplevelse och att konstens roll är att bryta upp 

vardagen, inte vara en del av den. (Gunn 1984, 29)  

  

Främmandegöring finns i flera olika former och har skrivits om av flertal teoretiker som rör 

sig över flera konstformer. Bertolt Brecht har till exempel skrivit om “verfremdung” som är 

den tyska översättningen av främmandegöring. Brecht skrev mest om hur främmandegöring 

kunde användas inom teater för att förmedla politiska budskap, primärt socialistiska. 

(Kennedy 2003, 622). 
 

Brecht beskrev främmandegöring som ett redskap för att komma förbi den samhällsbetingade 

strukturen som är skyddad av våra egna vanor (habitualization). Redskapet fungerade då 

genom att skildra ett ämne som vi känner igen genom en lins som gör ämnet obekant. 

(Kennedy 2003, 622). Då likt hur Tolstoj beskrev akten av att piska någon i Shame!.  

  

En intressant aspekt av främmandegöring som kan ha stor relevans i uppsatsen är dess 

påverkan på stilbrott. Specifikt påverkan på stil som bryter mot det vanliga. Det finns en 

diakronisk utveckling genom filmhistorien där filmskapare lär sig nya tekniker av varandra, 

och vissa former och tekniker kanoniseras medan vissa glöms bort. Detta bidrar till 

“habitualization” hos åskådarna då det som visas i TV skildras på ett uniformt sätt. Att bryta 

mot denna stilen skapar således en form av främmandegöring vilket påverkar åskådarskapet. 

Det finns även konstnärer som har stor förståelse för främmandegöring och kan använda 

denna sorts förvrängning för att bryta vanan och bryta “habitualization” för att istället skapa 

främmandegöring. (Kessler 2010, 63).    
 

Det som beskrivs av dem går hand i hand med det arbetet ska undersöka. Hur förvrängning av 

formen påverkar verket – att förstå främmandegöring och applicera det på det utvalda 
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materialet kan ge en inblick i varför denna sorts estetik används och hur den skiljer sig från 

mer hyper-högupplöst estetik. Teorin kommer appliceras så att estetik som starkt bryter mot 

konventioner etablerade genom den diakroniska filmutvecklingen kommer ses som någonting 

som uppmärksammar filmformen och får tittaren att bli en aktiv åskådare och granska verket 

noggrannare.  

  

5.4 Degradering   
Med degradering avses foto som har möjlighet att spelas in i högupplöst bildkvalitet men att 

det finns ett val i att inte göra bilden så hyper-högupplöst som möjligt. Den hyper-

högupplösta estetiken blir således någonting som aktivt väljs bort av filmskaparna. 

Degradering i det avseendet kan åstadkommas på många sätt.   

  

Ett tydligt exempel på degradering är i filmen Lady Bird (Gerwig, 2017) som är inspelad på 

en modern Alexa digitalkamera. Det inspelade materialet degraderades sedan genom att det 

lades på ett brusfilter genom hela filmen, vilket tog bort den hyper-högupplösta aspekten av 

bildspråket men i sin tur skapade en annan estetik med andra berättartekniska dimensioner. 

Målet var att få filmen att kännas som ett minne och därför valdes denna sorts degradering. 

(O’Falt 2017).  

  

Degradering är inte någonting som bara förekommer i efterproduktionen utan är alla val som 

tas för att röra sig bort från den hyper-högupplösta estetiken. Exempelvis kan tekniska val 

innan en inspelning räknas som degradering; val av äldre och sämre kamera eller att filma en 

scen med “lens whacking” är tydliga indikationer på att filmen innehåller degradering. 

Någonting som att hela bilden är ur fokus är också ett klart exempel på degradering.   

  

För att sammanfatta innebär degradering alla estetiska val som gör att verket rör sig ifrån 

den hyper-högupplösta estetiken. Ambitionen är att degradering och främmandegöring ska 

komplettera varandra i diskussionen av filmerna vilket kan klargöra och förtydliga värdet av 

denna sortens estetik.    
 

6. Analys   
 
6.1 Beyond the Black Rainbow   
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Beyond the Black Rainbow etablerar tidigt sin degraderade estetik genom att börja filmen med 

en fiktiv reklamsnutt för ett företag som filmen centrerar sig kring. Reklamen har 

bildförhållande 1:1, vilket förbereder åskådaren på filmens estetik. Bildförhållandet visas 

inte så att bilden är hela vägen ut i kanterna av skärmen som i till exempel Mommy (Dolan, 

2014), istället är bilden alldeles för liten för skärmen och ligger onaturligt men centrerat. 

Anledningen till varför den inte fyller ut hela bilden är att den ligger innanför bildförhållandet 

för widescreen, 2.35:1 som resten av filmen är. I sekvensen finns det ett estetiskt val att 

använda ett ytterst ovanligt bildförhållande bokstavligen inom ramarna för ett ytterst vanligt 

bildförhållande.    

  

Det etableras i reklamen att filmen utspelar sig 1983, vilket gör att filmens retrostil kommer 

fram naturligt ur ett narrativt syfte. Stilmässigt ter det sig genom att reklamen har en stor 

mängd grynighet samt repor på filmen. Repor på filmen är någonting som inte kan 

förekomma utan processering i den digitala åldern och därför är det 

uppmärksamhetsväckande, även om Beyond the Black Rainbow är inspelad på film.    

Efter reklamen är över går bildförhållandet över till 2.35:1 och det första som visas är en 

extrem närbild på ett öga. Bilden är så pass brusig att det knappt går att urskilja vad som är i 

bild. Troligtvis är bilden en stillbild som har zoomats in digitalt så pass mycket att man 

kan urskilja pixlarna i bilden utan större ansträngning.   

  

Publiken får heller inte se vem ögat tillhör, vilket kan bidra till en kuslighets-känsla genom att 

det inte finns någon bekräftelse på mänskligheten bakom ögats ägare. Utifrån det som visas i 

bild skulle ögat kunna tillhöra en varelse. Vilket är någonting som Laura Mulvey pratar om. 

(van den Oever 2010, 196).     

  

Återkommande i filmen är även användandet av slowmotion. Det som skiljer denna films 

slowmotion från vanlig är att denna inte är filmad i högre bildfrekvens än de vanliga 

sekvenserna, troligtvis i 24 bilder per sekund vilket är standarden i USA.  Vilket gör att 

sekvenserna i slowmotion. blir hackiga i varierande grad, vissa mer vissa mindre beroende på 

hur mycket de har saktat ner materialet i efterproduktionen. Resultatet av det, och 

anledningen till att det känns hackigt, är att samma bild visas i flera ”bilder” istället för att 

visa 24 olika bilder under en sekund. Detta pekar på att filmskaparna antingen inte visste att 

de ville ha det nedsänkt förrän i klippningen eller att de gjorde ett medvetet val att degradera 

materialet och göra någonting så okonventionellt att göra sitt eget material hackigt i den 
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slutgiltiga produkten.  Denna hackiga estetiken skapar främmandegöring och publiken blir 

påmind om att de tittar på en film. Det hackiga rör sig bort från det etablerade hyper-

högupplösta då den bryter ner flödet av bilder som skapar illusionen av rörelse, det 

uppmärksammar själva mekanismerna inom film då de har degraderat materialet bortom den 

gränsen att det spelas upp som branschen har etablerat att det ska, i 24 bilder per sekund.    

  

Det finns en sekvens i filmen där det är flertalet närbilder på statiska objekt och även kameran 

är statisk. Det finns ingen rörlighet i bilden. Trots det har filmskaparna valt att spela upp dessa 

närbilder i slowmotion. och sättet som man ser det på är genom bruset i bilden som rör sig 

långsammare än annars. Om de ville undvika denna estetik med långsamt brus över bilden 

skulle de kunna använda en stillbild alternativt ha spelat upp det i 24 bilder i sekunden. Det 

finns också en möjlighet att klippen är spelade i normal hastighet men att det pålagda brus-

filtret som lades på i postproduktionen har saktats ner. Vilket har gjort att det ser ut som om 

klippen är i slowmotion. Exakt hur det tekniskt har gått till är svårt att besvara men oavsett 

finns det andra valmöjligheter som skulle vara närmare en hyper-högupplöst estetik.    

  

Denna sorts effekt är mycket ovanlig, den drar till sig mycket uppmärksamhet och belyser 

även den degraderade aspekten av bildspråket. Det är ett tydligt exempel på att 

skapa främmandegöring i relation till det publiken är vana vid att se. Att motsätta sig den 

diakroniska utvecklingen av film och helt bryta mot normerna för att skapa en viss känsla. 

Klippets betydelse i narrativet är ganska oväsentlig, det är bara en statisk närbild. Det är den 

hackiga “brus-effekten” som är stjärnan i denna bild och skapar denna känsla. Utan den hade 

det bara varit en statisk bild eller en stillbild.   

  

Den manliga huvudkaraktären Barry Nyle skildras återkommande i filmen i hög skärpa i 

dialogscener med Elena. Elena visas då ofta genom ett brusfilter. Bruset förvränger hennes 

ansikte vilket skapar en uncanny valley-effekt då den mänskliga aspekten blir svårare att nå – 

vilket ställs i direkt kontrast till hur Barry visas. Exakt hur bruset har framställts är svårt att 

avgöra, om det är gjort i kameran eller om det är gjort i postproduktion. Någonting som man 

kan fastställa dock är att i Elenas bilder är det mycket ljust, vilket är fördelaktigt om man har 

som mål att filma någonting med så lite brus som möjligt.  
 

Att se en så ljus bild vara så pass brusig är ingenting som åskådare är vana vid då brus brukar 

vara en konsekvens av mörka inspelningsförhållanden. Denna ovanliga effekt är intressant av 
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flera skäl. Först och främst understryker dialogsekvensen hur degradering kan användas 

parallellt med fotorealistisk estetik genom att det klipps mellan de två, då varje karaktär i 

scenen får en egen estetik. Det är ett val som gravt påverkar publikens relation till 

rollfigurerna, här är det tydligt att denna stil är mer av ett berättartekniskt val än vad det är ett 

ytligt val.  Det påverkar även publikens inlevelse i scenen då man efter varje klipp 

måste vänja sig vid den nya estetiken.   

  

Denna sorts klippning mellan två karaktärer som pratar med varandra men med helt olika 

stilar gör att det varierar hur man ser rollfigurerna. Elena som är täckt av brus får som sagt ett 

förvrängt ansikte, vilket enligt Freud då kan ses som kusligt, och enligt Shlovsky gör att vi 

mer uppmärksammar de mänskliga aspekterna av ansiktet - att vi granskar det noggrannare. 

Denna främmandegörings-effekt blir som en förstärkning av det kusliga; det fungerar som ett 

imperativ att granska det som för oss är kusligt.    

  

Här finns även ett typexempel på hur främmandegöring skapas genom att förvränga 

åskådarens förväntningar för hur någonting skildras. Att se bildbrus i en bild som är så pass 

ljus som denna är någonting som i stort sett inte finns i andra filmer. Utveckling av film har 

etablerat att brus generellt inte är åtråvärt och eftersom scenens förutsättningar gör att 

filmskaparna måste anstränga sig för att skapa brus blir det någon sorts paradox hos åskådaren 

då man presenteras med någonting som inte riktigt går ihop. Vilket är den höga nivån av brus 

i relation till ljusförhållandet i scenen.    

  

Freud hade beskrivit detta som kusligt då det tar någonting som är familjärt (brus) och sätter 

det i en kontext som är ovanlig (ljusa inspelningsförhållanden). Det blir som en ekvation i 

hjärnan som publiken måste göra lösa.   

  

Beyond the Black Rainbow innehåller flera kusliga aspekter som inte rör bruset i fotot. Precis 

som i Inland Empire finns det sekvenser som visar upp “deformerade” ansikten. Ett exempel 

på detta är en “tillbakablicks-scen” där huvudkaraktären Barry genomgår sin “förvandling”.   

  

Det är svårt att avgöra vad som faktiskt sker med karaktären mer än att han återföds som en 

ny typ av varelse. Scenen inleds med att visa upp ett nästintill helt vitt rum med ett, vad vi kan 

anta, människoansikte som föreställer överläkaren i faciliteten där Barry arbetar. Det går 

knappt att urskilja honom, mer än att vi ser kontrasten av håret och ögonen mot den vita 
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bakgrunden. Vidare i scenen får vi se hur överläkaren inleder ett samtal med Barry. Båda 

deras ansikten är kraftigt överexponerade. Resultaten av överexponeringen är att det, även 

med stor ansträngning, inte riktigt går att urskilja de mänskliga dragen i deras ansikten.   

  

Barry sjunker sedan ner i en “bassäng” av någon typ av vätska. Det sista han ser innan 

vätskan omfamnar honom är ett kvinnoansikte – eller ögonen och håret av ett huvud, som 

liknar en kvinna. Hela denna sekvens är lite av ett stilbrott jämfört med andra delar i filmen på 

det sättet att den introducerar en helt ny estetik med den överexponerade, vita (eller ljusa) 

bakgrunden. Det skapar en främmandegörings-effekt mitt i filmen, som bidrar till att skapa en 

slags kuslig stämning då de mänskliga karaktärerna förvrids och delar av deras mänskliga 

drag upphör att existera. Vidare är detta ett exempel på surrealism i filmen, vi kan inte med 

säkerhet avgöra om det som sker är på riktigt eller om det är en typ av dröm.  

  

En scen som ytterligare visar upp kusliga effekter är när Elena ska fly från faciliteten, och 

stöter på vad som närmast kan beskrivas som en slags enorm varelse med ett bebis-ansikte. 

Kroppen är uppenbarligen inte i proportion till ansiktet som är väldigt lite, samt att dragen är 

mer “bebis-liknande”. Det är inte riktigt en människa, men inte riktigt ett monster heller. De 

stora, blå ögonen ser skräckinjagande ut – samtidigt som de är likgiltiga. Det är en varelse 

som blivit “sammanfogad” av olika saker, men då vi ändå kan ana mänskligheten i 

dess uttryck framstår den som kuslig.  

  

Beyond the Black Rainbow har flertalet okonventionella övergångar mellan scener – som i 

många fall innefattar en typ av dubbelexponering. Att en karaktär “smälter” in i sin egen 

gestalt mellan olika scener. Detta är en typ av främmandegöring, då denna typ av övergång 

inte är särskilt vanlig.   

  

Efter att Elena har flytt ut i naturen övergår filmens foto till att bli mer “realistiskt” 

eller hyper-högupplöst. Vi upplever inte samma mängd av brus, och den degraderade känslan 

är inte alls lika stark. Det är som om Cosmatos har försökt separera två olika 

sinnesstämningar hos Elena genom estetiken utifrån var hon befinner sig. Det förekommer 

dock ett par repor på bilden. Vi är av uppfattningen att det mer liknar en person som ristat 

eller dragit ett föremål på filmremsan (då Beyond the Black Rainbow är inspelad med en 

analog kamera). Denna repa, samt några andra mindre repor, förekommer under upprepade 

tillfällen i de sista scenerna.   



29 
 

  

De är mycket svåra att upptäcka då de bara stannar i en bildruta. Den största repan är dock så 

pass stor att den påverkar bilden på ett kraftigt sätt. Repan ser inte ut som ett misstag, utan 

snarare ett avsiktligt val, främst med tanke på den specifika formen. Det är nästan som att den 

har konturerna av en mänsklig torso, med ett huvud i profil. Repor i filmer är generellt 

inte någonting ovanligt, någonting som är ovanligt dock är repor med tydligt definierade linjer 

som utformar någonting speciellt; därför finns det skäl att tro att denna repa inte var något 

misstag över huvud taget.  

  

Repan stannar bara i en bildruta. Det förekommer mindre, liknande repor genom de sista tio minuterna av 

filmen. 

  

Denna repa skapar en tydlig främmandegörande effekt. Den är så stor och specifik att man 

som åskådare blir medveten om vad man tittar på, den uppmärksammar tekniken bakom 

filmen. Dessa främmandegörande effekter är återkommande i filmen, de kommer ofta i 

intervaller; som om Cosmatos försöker hålla främmandegöringen vid liv och undvika 

“habitualization”. 

  

6.2 Inland Empire   
Direkt i anslaget till Inland Empire uppmärksammas analoga medier då filmen börjar med en 

närbild på en LP-spelare i svartvitt. Även det svartvita är ett estetiskt val som inte är hyper-

högupplöst. Två karaktärer introduceras i det svartvita anslaget. De har någon sorts oskärpa-

effekt över deras ansikten vilket gör att man inte kan se hur de ser ut.    
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Detta estetiska val i att dölja bildkvaliteten understryks vidare genom att det senare är en 

närbild på ett av de digitalt “maskerade” ansiktena. Detta är en tydlig referens till det 

formalistiska i att degradera materialet då en närbild generellt använd för att förtydliga eller 

förstärka; här försvinner den generella regeln då det som förtydligas bara gör det mer diffust.   

  

Denna sekvens skapar en typ av kuslig effekt då vi som åskådare vet, eller kan anta, att det 

faktiskt är människor som porträtteras då vi sett deras ansikte och kroppar några sekunder 

tidigare. Men när den digitala “maskeringen” tillämpas på ansiktena förvrids karaktärerna om 

det skapas en effekt som tydligt visar på någonting vi känner igen, samtidigt som det finns 

aspekter som är kusliga och “avvikande”.   
 

Filmen innehåller även flertal andra meta-referenser till filmskapande och filmkonsten. Till 

exempel finns det en scen i filmen då en karaktär tittar på en scen som utspelar sig senare i 

filmen. Hon kollar även på någon sorts sitcom med kaniner som spelas av Laura Harring, 

Naomi Watts och Scott Coffey, som senast samarbetade med Lynch i Mulholland Drive.   

  

Publiken får dock aldrig se deras ansikten, här finns det även ett lager av degradering i och 

med att deras kändisskap och stjärnstatus spelas ner samt deras skådespel är begränsat genom 

att de inte får spela med sina ansikten och deras innebörd i filmen är högst otydlig. Detta är 

inte någonting som detta arbete har som mål att undersöka men det är en intressant sidnot som 

understryker medvetenheten hos Lynch att spela ner aspekter av filmen. Det finns även 

aspekter kring det kusliga då vi vet att det är riktiga personer under dräkterna – och att de 

beter sig på ett märkligt och stelt sätt.  

  

Denna sitcom-sekvens återkommer ett antal gånger i filmen. Det är en sådan sitcom som är 

centrerad runt soffan i mitten av rummet. En intressant aspekt som skiljer de scenerna från 

riktiga sitcoms, förutom kanindräkterna, är ett de är belysta nerifrån och från sidan. Generellt 

är sitcoms belysta ovanifrån, det är därför det inte finns några tak i sitcoms - för att det är där 

lamporna finns. I Lynchs sitcom finns det inte heller något tak men det finns hårda skuggor på 

väggar och golv för att ljussättningen skiljer sig avsevärt från hur liknande scener i andra verk 

brukar vara uppbyggda. Det är ett typexempel på hur främmandegöring skapas genom en 

avvikande form, strukturen av sitcoms är inpräntade i våra hjärnor och denna sorts stilbrott 

gör en stor påverkan på åskådarna. Det pekar även på en medvetenhet gällande hur Lynch kan 

leka med förutfattade meningar för att framkalla främmandegöring hos åskådaren.  
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Eftersom Inland Empire är filmad på en, med både dagens och dåtidens mått, billig 

digitalkamera ser mycket av filmen platt ut. Det saknas ett djup i bilden. Ett tydligt exempel 

på det är i en av filmens tidigare scener då Laura Derns karaktärs, Nikki/Susans, nya granne 

ska hälsa på henne. Då får vi följa grannen utomhus. Färgerna i den scenen ser bra ut, 

men gradingen påverkar ljuset i bilden. Det är tydligt att bildens högdagrar är ljusa men det 

finns inget mörker i skuggorna. Kameran har även svårt att plocka upp ljus på ett naturligt 

eller mer vanligt förekommande sätt då det blir någon sorts digitala artefakter som ter sig som 

vita streck över ljuset.   

  

Det finns en liknande sekvens i filmens andra akt där Nikki/Susan befinner sig i bakgård med 

sin man och hans vänner. Denna scen illustrerar tydligt det “dokumentära” fotot som vi 

beskrivit tidigare i arbetet. Färgerna blöder in i varandra, och det saknas tydliga kontraster 

mellan objekt och subjekt i bilden. Det kan exempelvis vara svårt att urskilja Nikki/Susan från 

bakgrunden, då de nästan smälter samman.   

  

Med största sannolikhet är detta ett resultat av valet av kamera under inspelningen, som 

inte riktigt kan hantera denna typ av miljö att filma i. Det kan även vara svårt att avgöra vad 

som är i fokus och inte med tanke på att bilden är en aning suddig.  

  

Som en generell regel i filmen sitter fokuset aldrig där det “borde” vara. Om en karaktär 

pratar i närbild är fokuset oftast på någonting i bakgrunden. Filmen innehåller en stor mängd 

sådana aspekter som är rent ovanliga. Karaktärer är oftast i närbild och ur fokus när de har 

repliker i filmen, de är också oftast avskurna i toppen av bilden. Det vill säga att det aldrig 

finns någon luft över deras huvuden. Utöver det är de nästan centrerade i bild, men 

inte riktigt. Ansikten ligger oftast någonstans mellan det gyllene snittet och bildens mitt.  

  

Ljussättningen i filmen är till synes knaper. Det finns många scener som är mörka och 

inte verkar vara alls belysta, det leder till en stor mängd brus då kameran Lynch använde 

inte verkar fungera särskilt bra i förhållandet med lite ljus. Det finns tre undantag till denna 

trend av ljussättning. I tre olika scener används en, till synes, icke-diegetisk ljuskälla för att 

belysa karaktärer, det är en handhållen ficklampa som rör sig autonomt från kameran. 

Ficklampan rör sig fritt i scener för att belysa de narrativt signifikanta delarna. Till exempel 

den som har repliker. Ett extremt tillfälle är när Nikki/Susan går utomhus på natten och det är 
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becksvart. Då belyses hon av en ficklampa, hon går närmare kameran och ficklampan vilket 

gör att hennes ansikte till slut blir så överexponerat att man inte kan urskilja några detaljer i 

hennes ansikte.    

  

Det är många bilder i filmen som är rent överexponerade, det är för många för att nämna alla. 

Ett talande exempel på detta är i en scen med Nikki/Susan där hon sitter på golvet mot en 

vägg i helbild. Solen skiner rakt igenom ett fönster på henne vilket gör att hon är 

överexponerad från hakan och nedåt, solen skiner bara i den delen av bilden som hon sitter.  

 

Detta är ett tydligt exempel på den degraderade estetiken då det skulle vara enkelt att lösa så 

att Laura Dern kan sitta någon annanstans i rummet eller att kanske täcka för fönstret och 

förhindra överexponeringen; men Lynch valde medvetet att placera henne rakt i ljuskällan 

som inte är särskilt stor.  

  

Det finns en scen i sista akten i Inland Empire där en av filmens antagonister (om det nu finns 

en sådan) möter på Nikki/Susan i en korridor. Nikki/Susan skjuter honom flertalet gånger, och 

kameran visar en överexponerad närbild på antagonistens ansikte. Det går knappt att urskilja 

detaljer i ansiktet, vilket gör att han framstår som “monsterlik”, och icke mänsklig. Kameran 

byter perspektiv och visar Nikki/Susans reaktion. Hennes ansikte är istället underexponerat, 

och hennes hudton är rödaktig – nästan på gränsen till att se “sotig” ut. Även här är det svårt 

att urskilja detaljer, dock så sticker uppspärrade ögonen ut, som lämnar ett kusligt avtryck. Vi 

vet att det är Nikki/Susan, men hon är så pass förvriden att hon knappt är igenkännbar.   
  

Sekvensen fortsätter med att återigen visa upp en överexponerad närbild på antagonisten – för 

att några sekunder senare förvridas helt och hållet då en stillbild plötsligt klipps in och 

placeras över personens ansikte. Denna stillbild är en av de mest kusliga i filmen, då den på 

ett tydligt sätt visar upp ett mänskligt ansikte (stillbilden). Vi kan urskilja flera detaljer; ögon, 

näsa och mun. Samtidigt som ansiktet är helt platt, med tanke på att det är en faktisk stillbild. 

Det är svårt att avgöra, men det ser nästan ut som att det är Nikki/Susans ansikte som har 

placerats ovanför antagonisten, samt att någon typ av “förvrängnings-effekt” har tillämpats 

mellan de båda ansiktena – för att skapa en slags hybrid. En hybrid som i allra största grad rör 

sig i riket som kallas uncanny valley. Kameran “zoomar” in på detta ansikte, för att sedan byta 

till en närbild på en pistol som avfyrar ett skott. Denna bild är även helt ur fokus. Här 

framkallar ansiktet en tydlig kuslig känsla genom att ta någonting som är familjärt för oss 
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(Nikki/Susans ansikte) och placera det i sammanhanget av någonting som är främmande för 

oss (antagonisten). 
 

En stillbild placeras ovanpå antagonistens ansikte för att skapa en typ av kuslig effekt. 

  

Kameran visar sedan Nikki/Susans reaktion efter att hon har skjutit antagonisten. Det är ett 

typ av grodperspektiv som visar upp hennes ansikte nedifrån. Vinkeln upplevs som obehaglig 

och visar knappt hennes ögon.  

  

Slutligen får vi se en sista bild på antagonisten, vars ansikte just nu är en enda stor röra. Det är 

inte längre mänskligt, och ögonen har helt ersatts med svarta hål. Dock så är det inte enbart en 

stillbild längre, utan det förekommer rörliga vattendroppar som slingrar sig längst med 

ansiktet. Ur munnen rinner det även någon typ av vätska som ser ut som blod. Mannen har 

blivit ett monster, och det är svårt att avgöra om det fortfarande är en människa bakom den 

“monsterlika masken”.  

  

En ytterligare aspekt av Inland Empire är att filmen faktiskt handlar om skapandet av en film. 

Nikki/Susan är en skådespelare som hela tiden rör sig mellan dröm och verklighet, och det 

kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt är en del av inspelningen – och vad som sker i 

hennes fantasi. Denna aspekt av filmen gör att vi vid flertalet tillfällen skymtar “riktiga”, 

analoga filmkameror. Kameror av den typ som David Lynch kan ha använt sig av under 
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inspelningen av hans tidigare filmer och TV-serier. Med tanke på att hans långfilmer och 

Twin Peaks inte är inspelade på en DV-kamera.  
 

Det fungerar som en slags meta-kommentar, och en stark kontrast till DV-kameran som 

användes i Inland Empire. En sekvens i den sista akten illustrerar hur Nikki/Susan ligger 

döende på en trottoar mitt i Los Angeles. Scenen består av en lång dialog mellan karaktärer 

som knappt bryr sig om Nikki/Susan, som ytterligare stärker dröm-aspekten i filmen. I slutet 

av scenen rör sig kameran bakåt för att visa upp en större filmkamera, som sitter fastmonterad 

på en kran som sedan gör samma rörelse som den faktiska kameran gjorde. Det 

uppmärksammar filmformen och skapar främmandegöring.   

  

Detta grepp förekommer flertalet gånger i filmer. Det bidrar både till de surrealistiska 

aspekterna i filmen, då det kan vara svårt att avgöra om Nikki/Susan är på en filminspelning. 

eller om det är en typ av drömsekvens. Samtidigt som det blir en typ av metakommentar, och 

en kontrast mellan det disiga fotot som vi som åskådare upplever i Inland Empire – och hur 

filmen skulle kunna ha sett ut om den var inspelad på en mer avancerad kamera än DV-

kameran som användes.  

  

Inland Empire arbetar mycket med slowmotion, som i många fall inte riktigt fyller någon 

större funktion, mer än att skapa en känsla av främmandegöring. Ett exempel på detta är i 

filmens första akt då huvudkaraktärerna har medverkat i en talk-show. Efteråt följer en 

sekvens i loungen där Devon/Billy pratar med sina anställda. Scenen avslutas med en 

hackig inzoomning på Devon/Billys ansikte som sedan övergår i slowmotion. Effekten varar 

bara i en sekund. Det blir sedan en hård klippning på en kvinnas hår – hela sekvensen är 

handhållen och subjektet är inte i fokus.  

  

En annan scen i slowmotion är sexscenen mellan Nikki/Susan och Billy/Devon. Den 

innehåller även ett par sekunder där ingen rollfigur är i fokus, samt att film-bruset är påtagligt. 

Det förstärks ytterligare med att scenen är dåligt belyst, och ett slags blått filter är pålagt. 

Ungefär 30 sekunder in i scenen övergår den i slowmotion i ett par bildrutor – bruset blir då 

extremt tydligt och det skapas artefakter som blir väldigt framträdande. Slowmotion-effekten 

fyller enligt inte oss något syfte för varken narrativet eller estetiken, utan det blir snarare ett 

slags störande moment i scenen. 
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7. Diskussion   
 
Eftersom Inland Empire är inspelad på en DV-kamera är den filmad i 29.97 bilder i sekunden. 

Då filmen skulle spelas på biograf behövde den konverteras till 24 bilder i sekunden. En 

sådan process är inte enkelt då om man endast tar bort de extra bildrutorna blir bilden hackig. 

För att undvika det var det ett labb som fixade filmen så att den kunde spelas i 24 bilder per 

sekund utan att den blev hackig. (Kadner 2007). Det är viktigt att belysa detta val då det finns 

en viss aspekt av degradering även här, att ändra omständigheterna från inspelningen i 

efterhand genom att ta bort information i bilden.    

  

En aspekt som kännetecknar David Lynch enligt oss är hans förmåga att implementera 

kusliga eller uncanny valley-effekter i sina verk. Den senaste säsongen av Twin Peaks 

innehåller ansikten som deformeras, eller på något sätt förvrids och tappar sin mänsklighet. 

Ibland väljer han att klippa in stillbilder på rörliga bilder, för att förstärka den kusliga 

effekten.   

  

Regissören Panos Cosmatos har i flertal intervjuer pratat om den visuella estetiken 

i Beyond the Black Rainbow. Filmen har beskrivits av många som retrofuturistisk, vilket 

såklart är ett oxymoron och kräver en del förklaring. Produktionsdesignen i filmen innehåller 

drag av 70 och 80-tals science fiction-filmer. Den förutspår framtiden utifrån de 

utgångspunkterna som fanns då, med exempelvis gamla CRT-skärmar som redan med 2010-

talets mått är en föråldrad teknologi. Produktionsdesignen är inte det enda som 

drar uppmärksamhet som någonting som pekar på en förkärlek till den äldre tekniken. Filmen 

är inspelad på en Panavision filmkamera, mer specifikt en Panavision GII kamera med 2-perf 

35mm film. Användningen av 2-perf förekom för att det var billigare och det var det enda 

alternativet de hade tillgängligt för att spela in filmen på film. (Macinnis 2012).   

  

Det är dock intressant att se 2-perf ur ett historiskt perspektiv, då det inte var uppskattat när 

det utvecklades och användes på 60-talet. Ett exempel på det är Roger Eberts recension 

av Counterpoint (Nelson,1968) där han beskyller Universal för att de var snåla som inte ville 

lägga pengarna på “bättre” bildkvalitet. (Ebert, 1968).  
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Under inspelningen av Inland Empire använde sig ju David Lynch av en Sony PD-150, som 

var en relativt billig och simpel digital kamera. Som vi skrivit tidigare i arbetet valde han 

kameran för att den var portabel, jämfört med kameror som han använt av sig innan.  

Laura Mulvey pratar om kusliga aspekter kan föras fram när en ny typ av teknologi 

introduceras för en konstnär. Om vi ser den nya kameran som en ny typ av pensel för Lynch, 

går det att dra tydliga paralleller till varför en stor del av Inland Empire upplevs som kuslig. 

Estetiken, som till stor del är ett resultat av kamerans begränsning skapar kusliga ansikten. 

Framförallt i närbilder. Det märks även att autofokus-funktionen på kameran inte alltid hänger 

med – vilket gör att flertalet sekvenser i filmen är ur fokus.   

  

Vi som åskådare känner ju igen karaktärerna, och deras drag. Men det skapas ett mellanrum 

då vi inte riktigt kan urskilja alla detaljer eller när detaljerna i ansikten blir förvrängda av de 

valda objektiven. Det är unheimliche. I en del scener får vi se extrema närbilder på ansikten, 

som sedan i postproduktionen har behandlats med något typ av “suddighets-filter” – som gör 

att det bara är en grå massa istället för ett ansikte. Blanda detta med den främmandegörande 

effekten som estetiken bidrar till skapas en märklig blandning av det kusliga samt ett aktivt 

granskande av det kusliga.  

  

Det finns en tydlig koppling mellan filmerna och i hur det porträtterar sin kuslighet. 

De kusliga i Inland Empire framgår ofta i närbilder, och i hur David Lynch vrider på 

konventioner i hur en närbild ska se ut. Det blir alltså en slags främmandegöring när vi tror vi 

vet hur en närbild ska se ut på ett ansikte – men istället visas någonting helt annat upp. 

Laura Mulvey skriver om hur närbilder förvränger en skala på ett objekt eller subjekt, vilket 

leder till skapandet av en kuslig effekt. En närbild på ett par människoögon är inte direkt 

människoögon, om den exempelvis tas ut ur en kontext – utan de kan ofta likna monsterögon. 

Närbilder på ögon är någonting som Beyond the Black Rainbow arbetar mycket med. Vissa 

scener “dissolvas” med ögon mellan olika karaktärer för att smälta dem samman.   
 

Den starkaste manifestationen av kuslighet är dock direkt kopplat till degraderingen av 

estetiken. Brusigheten i filmernas foto, och i vissa fall suddigheten i Inland Empire, är 

aspekter som tillsammans skapar en kuslig stämning. Inland Empire har en ljussättning som 

inte känns naturlig, färger “blöder” och skapar ett allmänt degraderad intryck. Vilket i sin tur 

leder till att karaktärer får ett olustigt uttryck, inte minst i de mörka scenerna som är dåligt, 

om ens alls belysta. Den starkaste aspekten av kuslighet i Beyond the Black Rainbow rör 
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grynigheten, som är filmens allra starkaste tecken på visuell degradering. Det finns ett fåtal 

sekvenser som nästintill helt saknar filmbrus, men annars är en stor del av filmen täckt av 

brus. Det bidrar till att skapa ett slags liv i de statiska bilderna, samt att det kan göra att objekt 

eller subjekt inte är lika tydliga.  

 

Vi kan även koppla det till David Lynchs tankar om att ej högupplöst och krispig bild kan 

lämna ett utrymme för drömmar. Vi är av uppfattningen att Beyond the Black 

Rainbow inte hade fungerat på samma sätt utan denna form av degradering som filmbrus 

medför. De mörka scenerna i filmen lämnar ett större utrymme för fantasin, precis som Inland 

Empire.  

  

Det är inte alltid som filmerna innehåller kusliga aspekter, men de scenerna jobbar mycket 

med att hålla igång främmandegörandet. I analysen lyfte vi fram den statiska bilden som är 

uppspelad i slowmotion genom att bruset rörde sig långsamt. Det är ett tydligt exempel, som 

vi nämnde har inte objektet i bilden någon större narrativ betydelse. Det är bruset som är 

meningen med bilden, när man precis känner att man har vant sig vid estetiken och ens 

“habitualization” sparkar igång blir en direkt utmanad av Cosmatos genom denna sorts bild. 

Det fungerar som en påminnelse om vad man faktiskt tittar på.   

  

Det finns en stor grad teknisk nostalgi i Beyond the Black Rainbow, Cosmatos har nämnt hur 

han drömde upp estetiken när han stod i videobutiker som liten och studerade omslagen på 

filmerna han var för ung för att se. Han beskriver att stilen till Beyond the Black Rainbow är 

påverkad av filmer som han inte har sett men genom hur han tror att de kan ha sett ut. Han har 

beskrivit det som att han ville göra en film som är en föreställning av en äldre film som 

inte existerar. (Brown, 2012).  

  

Som den tidigare forskningen diskuterade finns det mycket diskussion gällande nostalgi inom 

den degraderade estetiken. Till exempel Ellen Caoduro menade att degradering i stor grad är 

en fetishering av retro-estetik samt att det kapitaliserar på detta. Mellan dessa två filmer finns 

det en stor grad variation i hur de tar anspråk på retroaspekten av degradering.  

 

Beyond the Black Rainbow lägger avsevärt mycket mer fokus på den genom att den innehåller 

foto-aspekter som hör hemma i den äldre arenan – som brus och repor. Det finns också stora 

narrativa skäl till varför Beyond the Black Rainbow ska vara mer förankrad i tiden då den 
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utspelar sig på 80-talet. Inland Empire har inte någon sådan tydlig koppling till en viss tid och 

verkar heller inte ha något större intresse av att emulera en specifik tidsålder, både i 

produktionsdesign och foto.   

  

Det kanske inte rör sig om samma typ av tekniska nostalgi i fallet Inland Empire, men Lynch 

har i en intervju sagt att DV-kameran på ett sätt påminner honom om film på trettiotalet – i 

den mån att begränsningen i kameran som användes under inspelningen lämnade utrymme för 

“drömmar”. Med drömmar menar han att en bild som inte är hyper-högupplöst (eller 

skarp) får åskådaren att fantisera, och drömma om det som inte riktigt syns i bild. Det digitala 

formatet var för Lynch ett helt nytt sätt att producera film, så i vissa avseenden är det 

motsägelsefullt att kalla filmen för nostalgisk – men det finns aspekter där Lynch kopplar 

samman filmen med hur film såg ut på trettiotalet. Även om Lynch kanske inte kapitaliserar 

på fetisheringen av nostalgi verkar det som om stilen av filmen är nostalgisk för honom.  

  

Tidigare i texten diskuterade vi hur found footage-genren använder degradering för att sälja 

en känsla av autenticitet, vare sig det gäller övervakningskameror i Paranormal Activity eller 

överspelade VHS-band i WNUF Halloween Special. Utifrån analyserna finns det inga tecken 

på att Inland Empire och Beyond the Black Rainbow har några intentioner gällande att försöka 

sälja illusionen att händelserna i denna film har utspelat sig på riktigt. Det kanske låter 

självklart men det är viktigt att etablera hur dessa filmer skiljer sig från andra filmer med den 

degraderade estetiken.   

  

Det finns tydliga samband mellan de två filmerna i användandet av stilbrott. Återkommande i 

båda två används till exempel nedsaktade “dissolves” som scenövergångar, detta händer ofta 

över bilder på ansikten i båda filmerna. Det är intressant att det, inom dessa avvikande filmer, 

finns en gemensam visuell grammatik. Eftersom filmerna också i viss mån delar ton pekar 

detta starkt på att denna sorts visuella degradering kan användas och används som ett 

berättarverktyg för att komma åt en viss sinnesstämning hos publiken.   

  

Med teorin att främmandegöring kan förekomma genom stilbrott mot den kanoniserade stilen 

finns det mycket att packa upp inom dessa filmer. Det antyder också att det finns en viss 

“ekonomi” kring hur denna främmandegöring kan användas. Likt hur Steyerl diskuterade 

värdet av fula bilder i relation till bildhierarkin. Hon hävdade att dåliga bilder inte har fått 

något etablerat värde och därför sätts åt sidan. Det finns ett tydligt argument här för att det är 
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just därför de används av Lynch och Cosmatos. På grund av att dåliga bilder inte har använts 

och fått ett etablerat värde kan de användas som ett verktyg för att komma åt 

främmandegöring - men bara för att de inte används. Verktyget tappar sitt värde om 

marknaden av dåliga bilder blir för stor och effekten kanoniseras. 

  

Man kan alltså diskutera denna stils effektivitet utifrån användningen av den i ren kvantitet. 

Här finns det en parallell mellan dessa två filmer och found footage-genren. Det tog inte lång 

tid för branschen att inse att det fanns pengar att tjäna på found footage filmer vilket 

översaturerade marknaden och konsumenterna blev varse om “lögnen” gällande filmerna. En 

sådan översaturering påverkar även filmstudier. Som Laura Mulvey yttrade sig om 

gällande teknisk utveckling och att filmformens utveckling påverkar hur man går tillbaka och 

ser konstverk med “moderna ögon”. Till exempel kan någon 2019 aldrig se på The 

Blair Witch Project med samma perspektiv som någon gjorde då den kom för 20 år sedan.   

  

Utifrån premisserna vi har etablerat, att estetiken bidrar till främmandegöring, kan vi även 

konstatera att en digital restaurering av dessa filmer skulle drastiskt påverka inte bara 

filmernas innehåll utan även åskådarens respons på innehållet. Med restaurering avser vi att 

till exempel ta bort repor eller reducera mängden brus i bilden.   

  

8. Avslutande sammanfattning 
 
Studien har visat att det finns berättartekniska skäl till varför den degraderade stilen kan 

användas. Vi har visat på flertal likheter mellan filmerna som skapar en kuslig känsla genom 

estetiken. Samt hur filmmakarna kan, genom främmandegöring, göra åskådaren granskande 

och se konsten aktivt. Som Shlovsky menade att konst ska vara, det ska bryta upp vardagen. 

Genom att blanda dessa kusliga element med den främmandegörande stilen skapas en 

blandning av dessa två sinnestillstånd vilket gör att man aktivt granskar det som är kusligt.  

  

Resultatet pekar också på att denna berättarteknik är en begränsad vara genom 

hur främmandegöring fungerar i relation till den diakroniska utvecklingen. 

Om främmandegöringen skapas genom att estetiken är ovanlig, kan vi då säkert konstatera att 

om denna stil skulle fortsätta utvecklas och bli vanlig skulle den tappa sin slagkraftighet 

gällande främmandegöring. Det betyder dock inte att den inte har andra aspekter som kan 

vara åtråvärda för en publik och det är utanför arbetets omfattning att besvara om det finns.   
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Vi hade som mål att undersöka berättartekniska aspekter som rör det degraderade fotot i 

respektive film, och på vilka sätt delar av filmerna upplevs som kusliga. I vår analys 

presenterade vi scener där dessa aspekter är som mest framträdande. Det degraderade fotot 

bidrar till att förvränga människor, och göra dem till någonting som dels är mänskligt, men 

också någonting annat. Bruset i bilden, scener där färger smälter samman, närbilder på 

suddiga ansikten (och ansikten med mycket brus) skapar en slags kuslig stämning.   

Genom att använda oss av de teoretiska begreppen som rör det kusliga, uncanny valley och 

främmandegöring har vi byggt upp en förståelse kring hur Beyond the Black Rainbow och 

Inland Empire arbetar fram sin degraderade estetik, och hur det får oss att uppleva det som 

sker i bild. 

 

Degradering av en films foto är ett högst relevant ämne idag i en värld där en stor del av 

filmerna som produceras spelas in digitalt. I detta arbete kan vi konstatera att det med relativt 

enkla medel går att förställa och förändra aspekter i filmen för att få fram en specifik typ av 

känsla. Vi har tittat på filmer som i vår mening till viss del arbetar inom genren surrealism, 

men självklart förekommer degradering i andra genrer. Genom att använda sig exempelvis en 

mindre avancerad kamera kan du få fram en särskild estetik beroende på vilken begränsning, 

eller fördel, en viss typ av teknik kan föra med sig. Vi har även sett att användandet av brus 

kan helt och hållet förändra en bild och responsen på innehållet. Detta är en teknik som går att 

använda sig av på flera olika sätt, beroende på vad som ska förmedlas.  

  

Det är inte helt otänkbart att degradering av fotot på en film kommer att bli ett vedertaget 

grepp i framtiden. Det räcker med att titta på hur filmskapare i Hollywood idag alltmer 

använder sig av analog inspelningsutrustning, kanske inte nödvändigtvis för att skapa en 

degraderad känsla. Men för att framhäva nostalgi och en strävan om att gå emot de hyper-

högupplösta bilderna som enligt oss dominerar en stor del av filmmarknaden. 

 

Vidare forskning skulle kunna bygga vidare på bredare aspekter kring degradering, och 

inte just inom genren surrealism. Och mer specifikt varför det börjar bli alltmer vanligt med 

framförallt brus-filter i en digital era. Det skulle säkerligen gå att knyta an till någon typ av 

nostalgi, där åskådaren vill drömma sig tillbaka till en svunnen tid där fysikalitet kring olika 

medier spelar en större roll – istället för kod i en dator. Vi har endast undersökt en liten del av 
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ämne, med två stycken smala filmer – och ett mer omfattande arbete som täcker en större del 

av filmindustrin skulle säkerligen kunna ut fler aspekter  
 

 

 

Källor  

Litteratur  
Lydenberg Robin (1997). Freud’s Uncanny Narratives. USA: 

Modern Language Association.  

  

Moine Raphaëlle & Taminaux Pierre (2006). From Surrealist Cinema to Surrealism in 

Cinema: Does a Surrealist Genre Exist in Film? USA: Yale University Press.  

  

Jerslev Anne (2012). The post-perspectival: screens and time in David Lynch's Inland 

Empire. UK: Routledge.  

  

Lowstein Adam (2007). The Surrealism of the Photographic Image: Bazin,   

Barthes, and the Digital Sweet Hereafter. USA: University of Texas Press.  

  

Bernstein Susan (2003). It Walks: The Ambulatory Uncanny. USA: The John 

Hopkins University Press.  

  

Nettle Daniel (2018). Hanging on to the Edges: Essays on Science, Society and 

the Academic Life. UK: Open Book Publishers.  

  

Freud Sigmund (1919). The Uncanny. Översatt av Alix Strachey (2015).   

Kanada: Psychoanalytic Electronic Publishing.  

  

Van den Oever Annie (2010). (Utdrag: Conversation with Laura Mulvey). Ostrannenie: On 

"Strangeness" and the Moving Image. The History, Reception, 

and Relevance of a Concept. Nederländerna: Amsterdam University Press.  



42 
 

  

Kessler Frank (2010). (Utdrag: Ostranenie, Innovation, and Media  

History). Ostrannenie: On "Strangeness" and the Moving Image. The History, Reception, 

and Relevance of a Concept. Nederländerna: Amsterdam University Press.  

  

Schrey Dominik (2014). Analogue nostalgia and the aesthetics of Digital Remediation. UK: 

Palgrave Macmillan. 

 

Marks Laura (2002). Sensuous Theory and Multisensory Media.  

USA: University of Minnesota Press.  

  

Baschiera Stefano & Caoduro Elena (2015). Retro, faux-vintage, 

and anachronism: When cinema looks back. UK: European Journal of Media Studies.   

  

Caoduro Elena (2014). Photo Filter Apps: Understanding Analogue Nostalgia in the New 

Media Ecology. UK: Networking Knowledge: 

Journal of the MeCCSA Postgraduate Network.  

   

Kennedy Dennis (2003). The Oxford Companion to Theatre and Performance.   

UK: Oxford University Press.  

  

MacTaggart Allister (2010). Film Paintings of David 

Lynch: Challenging Film Theory. UK: Intellect Books.  

  

Chataeu Dominique (2018). Stories. (Utdrag: The 

Film That Dreams: About David Lynch’s Twin Peaks Season 3).  

  

Kristoffer Noheden (2017). Surrealism, Cinema, and the Search for a New Myth. Sverige: 

Palgrave Macmiillan.   

  

Carrol Nathan (2005). The Velvet Light Trap. Nummer 56. 

(Artikel). USA: University of Texas Press.  

  



43 
 

Baron Jaimie (2014). The Archive Effect: Found Footage and 

the Audiovisual Experience of History. Storbritannien. Routledge.   

 

 

Internetlänkar   
Bordwell David (2016). The Eyes of Orson Welles.  

http://www.davidbordwell.net/blog/category/directors-welles/ (Hämtad 30/10 - 2018).    

  

Kadner Noah (2007). Lynch goes digital with Inland Empire.  

https://theasc.com/ac_magazine/April2007/PostFocus/page1.html (Hämtad 7/1 - 2019).  

  

MacInnis Allan (2012). Beyond the Black Rainbow: Interview with Norm Li.  

http://alienatedinvancouver.blogspot.com/2012/06/norm-li-interview-beyond-black-

rainbow.html (Hämtad 7/1 2019).  

  

63rd Venice Film Festival (u.å).  

https://web.archive.org/web/20060929113732/http://www.labiennale.org/en/cinema/festival/p

rogram/en/14369.html (Hämtad 7/1 2019).  

  

63rd Venice Film Festival (u.å).  

https://web.archive.org/web/20060929113745/http://www.labiennale.org/en/cinema/festival/p

rogram/en/14372.html (Hämtad 7/1 2019).  

  

Lynch David (2010). Intervju ett – Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=pjtnOCfuPVQ&fbclid=IwAR06qJCry_4jSGa8xANbOjit

c6yKIDWVbuxy_nV21T4dILZs3zpaOk1msiE (Hämtad 7/1 - 2019).  

  

Lynch David (2010). Intervju två – 

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Och4bzh8ke4&fbclid=IwAR2FVfX_9yqmE0u_

jotJU19 (Hämtad 7/1 - 2019).  

  

Morrow Brendan (2016). How WNUF Halloween Special Flawlessly Encapsulates the 

Spirit of the Season.  

http://www.davidbordwell.net/blog/category/directors-welles/
https://theasc.com/ac_magazine/April2007/PostFocus/page1.html
http://alienatedinvancouver.blogspot.com/2012/06/norm-li-interview-beyond-black-rainbow.html
http://alienatedinvancouver.blogspot.com/2012/06/norm-li-interview-beyond-black-rainbow.html
https://web.archive.org/web/20060929113732/http:/www.labiennale.org/en/cinema/festival/program/en/14369.html
https://web.archive.org/web/20060929113732/http:/www.labiennale.org/en/cinema/festival/program/en/14369.html
https://web.archive.org/web/20060929113745/http:/www.labiennale.org/en/cinema/festival/program/en/14372.html
https://web.archive.org/web/20060929113745/http:/www.labiennale.org/en/cinema/festival/program/en/14372.html
https://www.youtube.com/watch?v=pjtnOCfuPVQ&fbclid=IwAR06qJCry_4jSGa8xANbOjitc6yKIDWVbuxy_nV21T4dILZs3zpaOk1msiE
https://www.youtube.com/watch?v=pjtnOCfuPVQ&fbclid=IwAR06qJCry_4jSGa8xANbOjitc6yKIDWVbuxy_nV21T4dILZs3zpaOk1msiE
https://www.youtube.com/watch?v=Och4bzh8ke4&fbclid=IwAR2FVfX_9yqmE0u_jotJU19MWCK5chH9hwZBcQqMJe8pMbLC3OGDQ1ZszNA
https://www.youtube.com/watch?v=Och4bzh8ke4&fbclid=IwAR2FVfX_9yqmE0u_jotJU19MWCK5chH9hwZBcQqMJe8pMbLC3OGDQ1ZszNA


44 
 

https://bloody-disgusting.com/editorials/3411380/wnuf-halloween-special-flawlessly-

encapsulates-spirit-season/ (Hämtad 8/1 - 2019).   

Brown Phil (2012). Interview: Beyond the Black Rainbow Director Panos Cosmatos.  

https://thatshelf.com/interview-beyond-the-black-rainbow-director-panos-cosmatos/ (Hämtad 

9/1 2019).  

  

O’Falt Chris (2017). How Greta Gerwig’s Brilliant Use of Colors Turned ‘Lady Bird’ Into an 

Emotional Nostalgia Trip.  

https://www.indiewire.com/2017/12/lady-bird-greta-gerwig-color-sam-levy-

1201907175/ (Hämtad 10/1 2019)  

  

Ebert Roger (u.å). Counterpoint Review.  

https://www.rogerebert.com/reviews/counterpoint-1968 (Hämtad 11/1 2019)  

  

AFC (2018). Cinematographer Benjamin Loeb Discusses his work on “Mandy”, by Panos 

Cosmatos.  

https://www.afcinema.com/Cinematographer-Benjamin-Loeb-discusses-his-work-on-Mandy-

by-Panos-Cosmatos.html?lang=fr (Hämtad 11/1 2019)  

  

Steyrl Hito (2009). In Defence of the Poor Image. Online-journal.  

https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/ (Hämtad 12/1 2019)  

  

Omnämnda filmer  
Un Chien Andalau (Buñuel, 1928)  

L’age D’or (Buñuel 1930)  

Citizen Kane (Welles, 1941)  

Counterpoint (Douglas, 1968)  

The Blair Witch Project (Myrich & Sánchez, 1999)  

Mulholland Drive (Lynch, 2001)  

Children of Men (Cuarón, 2006)  

Inland Empire (Lynch, 2006)  

The Devil Wears Prada (Frankell, 2006)  

The Queen (Frears, 2006)  

https://bloody-disgusting.com/editorials/3411380/wnuf-halloween-special-flawlessly-encapsulates-spirit-season/
https://bloody-disgusting.com/editorials/3411380/wnuf-halloween-special-flawlessly-encapsulates-spirit-season/
https://thatshelf.com/interview-beyond-the-black-rainbow-director-panos-cosmatos/
https://www.indiewire.com/2017/12/lady-bird-greta-gerwig-color-sam-levy-1201907175/
https://www.indiewire.com/2017/12/lady-bird-greta-gerwig-color-sam-levy-1201907175/
https://www.rogerebert.com/reviews/counterpoint-1968
https://www.afcinema.com/Cinematographer-Benjamin-Loeb-discusses-his-work-on-Mandy-by-Panos-Cosmatos.html?lang=fr
https://www.afcinema.com/Cinematographer-Benjamin-Loeb-discusses-his-work-on-Mandy-by-Panos-Cosmatos.html?lang=fr
https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/


45 
 

REC (Balagueró, Plaza, 2007)  

Paranormal Activity (Peli, 2007)  

Beyond the Black Rainbow (Cosmatos, 2010)  

WNUF Halloween Special (LaMartina, 2013)  

Mommy (Dolan, 2014)  

Lady Bird (Gerwig, 2017)  

Twin Peaks: The Return (Showtime, 2017)  

Mandy (Cosmatos, 2018)  

 

 

 

 
 

 


	1. Inledning
	1.1 Forskningsproblem och syfte
	1.2 Bakgrund
	1.3 Surrealism
	1.4 Disposition
	2. Tidigare forskning
	3. Metod
	3.1 Metodproblem
	4. Material
	4.1 Beskrivning av filmernas narrativ
	4.2 Materialproblem
	5. Teoretiska utgångspunkter
	5.1 Det kusliga enligt Freud
	5.2 Uncanny Valley
	5.3 Främmandegöring
	5.4 Degradering
	6. Analys
	6.1 Beyond the Black Rainbow
	6.2 Inland Empire
	7. Diskussion
	8. Avslutande sammanfattning

	Källor
	Litteratur
	Internetlänkar
	Omnämnda filmer


