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lEDER

Det animerede ORDET
Kan en rusten, brun kranbil tale med jysk dialekt? Kan en gammel, sur 
mand få sit hus til at flyve ved hjælp af  hundredvis af  balloner? Kan fire 
små skoledrenge med store, runde øjne gang på gang redde verden fra 
trusler som terrorisme, dræberrobotter og Tom Cruise?

Ja da! Hvis du er animationsfigur, kan det hele lade sig gøre. Du behøver 
nemlig ikke lade dig begrænse af  kedelige ting som tyngdekraft, naturlove - 
og almindelig sund logik. I animationens verden kan alt ske. Og derfor kan 
animationsfilmens tegnende streger skabe nye, fantastiske universer, som 
seeren kan lade sig forføre og belære af  på en helt anderledes måde, end 
kameraets optagelser kan.

Dette nummer af  Ordet er dedikeret til den animerede verden, og du, 
kære læser, kan se frem til artikler om husligt anlagte disneyprinsesser og 
motion capture, få et vue ud over animationsfilmens udvikling fra sorthvide 
dinosaurer til voldspsykopatiske husdyr, og gnide dig i hænderne over en 
sviner mod The Academy Awards, der åbenbart er for fine til at nominere 
tegnede væsner.

Der er sket store udskiftninger i redaktionen siden sidste udgivelse, og 
vi kan denne gang byde velkommen til hele ni nye redaktører. På næste 
side kan du se, hvordan hele redaktionen tager sig ud, når vi kaster os ud i 
hjemmetegnede selvportrætter.

Så snør din orange anorak stramt om hovedet, sæt dit meterhøje blå hår, tag 
din talende hund ved hånden, og følg med os ind i tegnefilmens eventyrlige 
og enestående verden. 

Af  Julie Lund Mikkelsen, BA. film- og medievidenskab
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Af  Christine Hovg aard Jensen, BA i 
dansk og kulturformidling, stud. mag. 
Medievidenskab

I Danmark og i resten af  den vestlige 
verden har vi efterhånden fået øjnene 
op for den japanske manga og 
anime. Den japanske udgave af  hhv. 
tegneserier og animerede film har 
fået en plads i tv, biograflærredet og 
på hylderne i boghandleren. Også på 
de danske museer er der blevet plads 
japansk populærkultur, eksempelvis 
udstillingen ”Manga! Japanske 
billeder” på kunstmuseet Louisiana i 
2008. Men hvad fortryller os sådan 
ved disse tegneserier og tegnefilm, 
når vi selv har så stort et udvalg, bl.a. 
fra tegneserienationer som Belgien 
og ikke mindst USA? 

Mytiske symboler
Myter er med til at skabe symboler, 
som, når de er sat sammen i 
forskellige systemer, gør, at vi kan 
genkende et mønster. Mennesket 
har en tendens til at kategorisere og 
kan godt lide når der er lidt orden 
i tingene, hvilket også går igen i det 
filmiske og det animerede medie.   
Det filmiske medie er en gengivelse 
af  den virkelige verden og derfor 
også præget af  symbolik, stereotyper 
og klicheer, der giver tilskueren 
nøglen til filmen og forståelsen. 
Et tydeligt eksempel på dette ses i 
den traditionelle Hollywoodfilm, 
som er bygget skematisk op ved 
hjælp af  genre og fortællemodel. 
Kategoriseringen af  film i genrer giver 
publikum en forventningsramme 
(der optræder fx ikke aliens i den 
klassiske western) – og filmens 
bagmænd sikrer dermed, at tilskueren 
får indfriet deres forventninger 
i et genkendeligt univers og 
ikke kræver billetpengene retur.  
Alle i Japan læser manga under deres 
lange togture eller underholder 
børnene med anime i hjemmet. 

Ja, manga og anime er faktisk 
ophøjet til en kunstformer og er 
ikke henvist til en skamfuld plads 
i populærkulturens børneafdeling, 
som de fx er herhjemme i Danmark. 
Manga og anime hænger i øvrigt 
uadskilleligt sammen, da manga er 
det oprindelige medie, og anime 
ofte er lavet på forlæg af  manga.  

I Japan er genreinddeling ligeså 
udtalt som i Vesten, hvis ikke mere. 
Særligt inden for anime og manga 
er genre meget benyttet og bliver 
brugt helt målrettet til at ramme de 
rigtige købedygtige grupper. Manga 
og anime er ofte særligt opdelt, og 
genrens navn indikerer en bestemt 

form for fokus, tematik, karakter og 
narrativ, som oftest også er alders- 
og kønsopdelt. Mange af  de genrer, 
vi kender i vesten, bruges også i 
Japan, men selvom den overordnede 
genre fx kan være science fiction, 
så er der en masse undergenrer, 
der tager mere specifikt hensyn til 
målgruppen. For eksempel er der to 
kategorier, Shōnen til unge drenge 
og shōjo til unge piger, der er 
målrettet aldersgruppen 12-18-årige. 
Inden for disse to rammer er der 
klart udstukne regler og derfor også 
en forventning hos tilskueren om en 
bestemt type fortælling. 

 Den visuelle fortælling
Genreopdelingerne er altså 
endnu mere udbygget i Japansk 
sammenhæng. Men paradoksalt 
nok er præmissen i den animerede 
verden, at der ingen grænser er 
som i vores kødelige verden. Dette 

er virkelig noget som de japanske 
animatorer og anime-skabere har 
taget til sig, hvilket de fantastisk 
fortællinger, væsener og verdener 
vidner om. Ifølge professor Susan J. 
Napier er den særlige fortællemåde 
i de lange mangabøger grundlaget 
for den særlige, stil der ses i både 
manga og anime. Fortællingen får 
lov til at udvikle sig over mange 
sider og har været med til at skabe 
det særlige udtryk. Eksempelvis kan 
man i nogle scener bruge lang tid på 
at gengive det samme ansigtsudtryk 
i flere ryk eller set fra flere sider, 
fx ved at dele skærmen op.  
En væsentlig forskel fra vestlig 
animation er, at japansk animation er 
meget mere visuelt orienteret, hvor 

vestlig animation har en større fokus 
på dialog. Men dette er ikke den 
eneste forskel. Figurerne er meget 
anderledes designet, ofte med store 
blinkende øjne og farverige frisurer 
og beklædning, men uden udprægede 
japanske eller asiatiske træk. Også 
lange sekvenser med landskaber og 
location shots med blide hviskende 
soundtracks er almindelige.    
I følge den japanske kommentator 
Oshii er det vigtig at forstå, at 
anime i stedet for direkte at afspejle 
det japanske samfund tilbyder en 
alternativ verden for det japanske 
publikum (og det udenlandske). En 
provokerende udtalelse fra den ansete 
japanske instruktør Hayao Miyazaki 
understreger dette, når han siger, 

at ”japanere hader deres ansigter”. 
Men bortset fra figurernes mangel 
på lighed med japanere, indeholder 
størstedelen af  anime forskellige 
referencer til det japanske samfund i 
form af  æstetik, miljø, locations eller 
historiske referencerammer.

Miyazaki og den tabte uskyld
Lige netop Hayao Miyazaki er en 
instruktør, producer, filmstudieejer, 
museumsindehaver etc. som de fleste 
danske måske ikke kender navnet på, 
men hvis filmtitler bestemt vil få en 
klokke til at ringe. Hans Studio Ghibli 
står bl.a. bag film som Kiki – den lille 
heks (1989), Prinsesse Mononoke 
(1997), Chihiro og heksene (2001), 
Det levende slot (2004) og Ponyo 
på klippen ved havet (2008). 
Hayao Miyazaki arbejder ofte med 
parallelle universer og muligheden 
for at opløse grænserne mellem 
virkelighed og magiske hændelser. 
Et gennemgående fænomen i mange 
af  hans film er fx, at karaktererne 
på et eller andet tidspunkt oplever 
evnen til at flyve, eller blive fløjet 
af  utænkelige indretninger eller dyr.   
I følge Napier er det almindeligt 
kendt, at Miyazaki har et etisk 
projekt, som han forsøger 
manifesteret i sine narrativer, 
karakterer og helt særlige animation. 
Bagved de eventyrlige og fantastiske 

universer ligger der et didaktisk 
element om at belære om værdier 
og vise en ”anden verden” (Napier 
2005). Dette kommer især til udtryk i 
hans detaljerede og ofte utopiske og 
harmoniske landskaber og miljøer. 
Endvidere er det særligt fremhævet 
i hans karakterer, som adskiller 
sig betydeligt fra normen i anime.  
Miyazaki opfattes ofte som 
nostalgisk og bagudskuende i den 
tid han fremstiller. Især fordi hans 
universer ofte udspiller sig i landligt 

utopiske omgivelser, hvor moderne 
bekvemmelighed og teknologi ikke 
er en del af  hverdagen. Selv siger 
han, at det ikke er tilfældet, men 
nærmere ”... at det er en appel til, 
hvad vi har tabt” (Napier 2005). Og 
måske et forsøg på at vende tilbage? 
Måske er Miyazakis universer og 
smukke historier i nogle tilfælde 
en kobling til det japanske udtryk 
”mono no aware”: Det er følelsen 
af, at ægte og overvældende skønhed 
kun kan opstå hos mennesket ved 
erkendelsen af, at skønheden netop 

hayao miyazaki 
– i faNTasiENs TjENEsTE

Med flyvende sMåpiger, overdiMensionerede 
babyer, der pludselig bliver til Mus, og en 
helt særlig blanding af østens Magi og 
fortidens europa har hayao Miyazaki sat 
japansk tegnefilM på verdenskortet.

“manga og anime er ofte 
særligt opdelt, og genrens 
navn indikerer en bestemt 

form for fokus, tematik, 

“Eksempelvis kan man 
i nogle scener bruge 

lang tid på at gengive det 
samme ansigtsudtryk 
i flere ryk eller set fra 

flere sider, fx ved at dele 
skærmen op. ”

“Deres formål er ikke 
at se kønne ud og kigge 

drømmende efter skolens 
fodboldhelt”
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er en flygtig og ikke en konstant størrelse (Louisiana 
Revy, 49. årgang 2008). 
 
Handlekraftige ungmøer
Miyazaki er berømt for sine fantastisk detaljerede 
fantasiverdener og for hans helt særlige udlægning af  
den gængse shōjo-karakter. Shōjo-karaktererne er som 
regel meget pigede, har klassiske feminine dyder og 
evner og er kønne og yndige. Men Miyazaki har større 
ambitioner på sine kvindelige protagonisters vegne. Han 
lader pigerne vokse, modnes og opnå større indsigt. 
Dette sker ved, at de sættes i situationer, der er ulig 
deres normale liv, og at de herved møder udfordringer, 
der kræver handling og mod. Deres formål er ikke at se 
kønne ud og kigge drømmende efter skolens fodboldhelt. 
Miyazakis karakterer er modige og handlekraftige 

og tør at tage en udfordring op for at kæmpe for 
det, de tror på. De venter ikke på at der er nogen der 
kommer og redder dem, men vælger selv at tage affære.  
De er dog sjældent helt ene om kampen, men har måske 
en jævnaldrende eller en form for følgesvend at støtte 
sig til. Oftest er de uden voksen vejledning; enten er de 
forældreløse, eller også er forældrene fraværende. En 
kvindelig karakter, som dén Miyazaki benytter sig af, er 
noget helt unikt i japansk sammenhæng. De kvindelige 
protagonisters ”... aktive uafhængighed er usædvanlig i 
de fleste eventyr, især i Japan, hvor aktive protagonister 
næsten udelukkende er mandlige.” (Napier 2005). 
Med sine anderledes og ukonventionelle universer og 
afvigende kvindelige protagonister tvinger Miyazaki os 
”... til at fremmedgøre os selv over for hvad vi tager for 
givet, og åbner op for nye muligheder for, hvad vi kan 
være.”(Napier 2005). Mayazaki kender ingen grænser 
og forsøger at åbne tilskuerens øjne og frigøre hende 
fra forventninger og normer med sine fantastiske 
fortællinger.
 

 

Skrevet af  Sean Berndorff-Nybo

I næsten hele animationsfilmens 
historie, fra de tidligste stop-motion-
forsøg i slutningen af  1800-tallet til de 
nyeste, digitalt animerede Pixar-film, 
har én ting været gældende: Det, vi 
ser, er ikke en direkte repræsentation 
af  virkeligheden. Det har på mange 
måder været dens største force, da 
den på den måde har haft en niche 
i forhold til den almindelige realfilm. 
Den har kunnet tilbyde seeren en 
virkelighedsflugt og noget fantastisk. 
Og da forventningerne til realitet 
ikke er til stede, har genren helt 
undgået, at folk har klandret den 
for at være urealistisk, da den per 
definition er det.
Men i takt med den digitale æra og 
den stigende brug af  special effects 
er der sket en kraftig ændring i, hvad 
man nu på film kan kalde realistisk, 
og grænserne er efterhånden blevet 
særdeles udviskede. Filmskaberne 
har til alle tider prøvet at forny 
filmmediet og har da også tidligere 
prøvet at eksperimentere ved at 

blande realfilm og animationsfilm, 
mest markant med Who Framed 
Roger Rabbit (1988), hvor faktiske 
skuespillere interagerer med 
animerede karakterer. 
De sidste ti år har dog budt på en ny 
hybrid mellem de to filmformer, hvor 
man får animation til at ligne realfilm 
og vice versa. Det har i realfilmen især 
drejet sig om enkelte karakterer, som 
Gollum i Ringenes Herre-triologien 
(2001-03), King Kong i filmen af  
samme navn (2005) og na’vierne i 
Avatar (2009). I animationsfilmen er 
der til gengæld begyndt en tendens, 
hvor karaktererne simpelthen ligner 
og agerer som faktiske personer, og 
hvor miljøet på mange måder ser 
realistisk ud. Denne type film har især 

Litteratur
-Michael Juul Holm og Mette Marcus (redigeret af), 
MANGA! Japanske billeder, Louisianas Revy, 49. årgang 
nr. 2, oktober 2008
-Peter Schepelern, Film og Genre, Gyldendal, Gylling, 
Danmark 1981 
-Susan J. Napier, Anime, from Akira to Howl’s Mooving 
Castle – Experiencing Contemporary Japanese 
Animation, Palgrave Macmillian, NY, New York, 2005 
-Thomas Schatz, Hollywood Genres, Formulas, 
Filmmaking and the Studio System, New York 1981, 
Random House 

“i følge den japanske 
kommentator oshii er det vigtig 

at forstå, at anime i stedet for 
direkte at afspejle det japanske 
samfund tilbyder en alternativ 

verden for det japanske 
publikum”

NåR aNimaTioN ligNER 
viRkElighED

RoToscopiNg
 moTioN capTuRE&

Artiklen er bygget på skribentens bachelorprojekt fra 2009, 
Analyse af  tematiske og stilistiske træk i japansk anime, Akira 
og Spirited away - undersøgelse og sammenholdning af  vestlig og 
japansk genreforståelse. 

aniMationsfilM har traditionelt set altid 
virket tegnede og ikke virkelige, Men genneM de 
seneste ti år er der koMMet en del filM, der har 
eksperiMenteret Med at danne hybrider MelleM den 
traditionelle aniMationsfilM og realfilMen.

gjort brug af  to forskellige metoder: 
motion capture, hvor skuespilleres 
bevægelser bliver optaget og overført 
til digitalt animerede fremstillinger - 
og rotoscoping, hvor hvert filmet 
frame bliver animeret.

Robert Zemecki – kongen af  
motion capture 
Instruktøren Robert Zemeckis har 
især været foregangsmand inden for 
motion capture-animation og har sat 
det på verdenskortet. Dette skete 
først og fremmest med hans film The 
Polar Express (2004), hvor motion 
capture bliver brugt til at skabe 
fotorealistisk animation og også 
tillader Tom Hanks at spille adskillige 
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(2009), der muliggjorde at man kunne se det direkte 
animerede produkt på en skærm under filmningen.
Det lykkedes efter længere forhandlinger at finde 
finansiering til to Tintin-film med mulighed for en 
tredje, hvis de første to klarede sig godt økonomisk. 
Den anden film vil blive instrueret af  Jackson efter 
færdiggørelsen af  de to Hobbitten-film.
The Adventures of  Tintin (2011) fik premiere i slutningen 
af  oktober i Europa, Latinamerika og Indien og åbnede 
lovende med en topplacering i 17 ud af  19 lande og en 
rekord i Frankrig som den største åbning for en ikke-
sequel. Filmen er desuden i vidt omfang blevet rost af  
kritikere. Den får premiere i USA den 23. december 
2011, så det kan endnu ikke siges, om Tintin kan være 
redningsmanden for motion capture-animation.
Det er desuden første gang, at en amerikansk storfilm 
får premiere internationalt, før den kommer på det 
amerikanske marked. Grunden til dette har dog været, 
at Spielberg har ønsket at filmen skulle opnå hype på 
det europæiske marked først, hvor Tintin er bedre 
kendt, og dermed få de bedste betingelser for succes.
Motion capture er reddet lidt endnu, i hvert fald indtil 
den anden Tintin-film får premiere. Det helt store 
spørgsmål er dog, om motion capture-animation kan 
overleve uden store navne som Spielberg og Jackson, 
og om det bare er et spørgsmål om tid, før den vil lide 
samme skæbne, som rotoscoping ser ud til at have 
gjort, eller om folk efterhånden vil begynde at tage den 
realistiske animation til sig.

efter digitaliseringen. Således tog det 50 animatorer 
500 timer for hvert minuts film. Af  filmens budget på 
7 millioner dollars gik 5 af  dem på postproduktionen. 
Filmen indtjente selv kun 4 millioner dollars.
En usikker fremtid
Den realistiske animationsfilm stod dermed i slutningen 
af  00’erne i en situation, hvor publikum ikke tog den 
til sig og var dermed på randen af  komplet fallit. Både 
Linklater og Zemeckis begyndte så småt at vende deres 
fokus tilbage på realfilmen og uden de bærende kræfter, 
hvem skulle nu tage over?
Ind på scenen træder to instruktører fra en uventet kant. 
Instruktøren Steven Spielberg var i starten af  80’erne 
blevet en ivrig fan af  Tintin-tegneserierne, som han 
var stødt på efter at en anmeldelse havde sammenlignet 
Raiders of  the Lost Ark (1981) med Tintin. Spielberg 
opkøbte på det tidspunkt retten til en filmatisering af  
Tintin og opbyggede et samarbejde med forfatteren 
Hergé, men ved dennes pludselige død gik projektet i sig 
selv, og rettighederne gik til anden side.
I takt med den nye udvikling af  motion capture-animation 
i starten af  år 2000 fik Spielberg dog igen øjnene op for 
potentialet ved at lave Tintin med netop denne teknik. 
Han indledte et samarbejde med instruktøren Peter 
Jackson, der med sit firma, Weta Digital, hyppigt havde 
arbejdet med motion capture i realfilm.
Andy Serkis, manden bag Gollum og King Kong, som 
med rette bliver kaldt kongen af  motion capture-acting, 
blev hurtigt castet i rollen som Kaptajn Haddock. 
Produktionen skred dog først for alvor fremad, efter at 
et nyt stykke teknik kom frem, udviklet til filmen Avatar 

realfilm til animation. Rotoscoping 
havde eksisteret i lang tid fra de 
tidligste Disney-spillefilm, men 
dog i et mindre omfang. Denne 
nye proces gjorde det dog muligt 
for Linklater at skabe den første 
animationsspillefilm, hvor hvert 
eneste frame var direkte animeret fra 
filmet materiale.
Processen gav filmen Waking Life 
(2001) et helt unikt udtryk, da alle 
linjer kommer til at virke rystede, 
når Interpolated Rotoscoping 
bliver brugt. Linklater havde dog 
tænkt dette ind i filmens visuelle 
univers ved at lade filmen fremstå 
som og omhandle drømme. Dette 
tog han også videre i sin næste 
animationsfilm, en science fiction-
film ved navn A Scanner Darkly 
(2006), der med adskillige kendte på 
rollelisten – Keanu Reeves, Robert 
Downey Jr. og Winona Ryder – 
vakte opsigt.
Filmens hovedperson er en 
undercover-betjent, der ved sit 
forsøg på at optrævle en lokal 
narkoring, selv bliver mere og mere 
afhængig af  stoffer og udvikler en 
destabiliserende paranoia, hvilket 
også giver sig til udtryk på den 
visuelle side.
Rotoscoping bliver på den måde 
brugt til at give et meget subjektivt, 
realistisk præg og har en nærmest 
malerisk effekt, men med stærkt 
fokus på, at det er faktiske mennesker, 
det drejer sig om. Filmenes indhold 
appellerer også til et voksent 
publikum og kan også ses som et led 
i tendensen af  animationsfilm for 
voksne.
Filmene var dog stadig langt 
fra billige at lave på trods af  de 
besparelser, der kunne opnås ved 
at bruge Rotoshop. Blandt andet 
behøvede man ikke at stille perfekt 
lys op. Ej heller skulle man være 
bange for, at produktionsudstyr var i 
vejen, da man simpelthen bare kunne 
undgå at animere det. Der skulle 
nemlig stadig bruges et stort hold 
animatorer til at færdiggøre filmen 
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digitale karakterer. Filmen trodsede 
stærk kritik – nogle mente, børnenes 
øjne virkede livløse og skræmmende 
– og blev en økonomisk succes, da 
den var den første animationsfilm, 
der blev vist i IMAX 3D.
Zemeckis udbedrede en del af  
teknikken og kom i 2007 med filmen 
Beowulf, der viste en klar forbedring. 
Hvor The Polar Express i høj grad 
var en børnefilm grænsende til 
sukkersød julefortælling, appellerede 
Beowulf med bar hud og voldsom 
action til et mere voksent publikum 
og var dermed en mere moden type 
animationsfilm, men den kastede 
ikke nogen større økonomisk succes 
af  sig.
Zemeckis’ firma, ImageMovers 
Digital, kom i denne årrække også 
til at stå for en række andre motion 
capture-animationsfilm som Monster 
House (2006), der med sin Oscar-
nominering i animationskategorien 
skabte heftig debat om, hvad 
animation kunne og burde betyde. 
Det førte også til, at Pixar-filmen 
Ratatouille (2007) i rulleteksterne 
blev proklameret som ”100% Pure 
Animation – No Motion Capture!”. 
Selv om Zemeckis’ tredje motion 
capture-animationsfilm, A Christmas 

Carol (2009), var en moderat succes, 
blev ImageMovers Digital i 2011 
lukket af  moderfirmaet Disney, 
efter at filmen Mars Needs Moms fra 
samme år kun indtjente en fjerdedel 
af  sine omkostninger på 150 
millioner dollars. Dette medførte 
også, at Zemeckis planlagte motion 
capture-projekter, bl.a. et remake af  
Beatles’ Yellow Submarine fra 1968, 
blev permanent skrinlagt.

En drøm eller et trip
Samtidig med at Zemeckis udviklede 
animationsfilmen i en mere 
fotorealistisk retning, tog en anden 
anerkendt instruktør et initiativ i den 
modsatte retning. Indieinstruktøren, 
Richard Linklater, stødte på en ny 
metode til at skabe animationsfilm, 
der tog udgangspunkt i en gammel 
teknik, men som med den digitale 
æras indtræden, havde fået nyt liv 
i form af  et program ved navn 
Rotoshop, kreeret af  animatoren 
og computerprogrammøren Bob 
Sabiston.
Teknikken var Interpolated 
Rotoscoping, der gjorde det 
produktionsmæssigt lettere – 
og dermed mere økonomisk 
hensigtsmæssigt – at forvandle 

moTioN capTuRE

• Motion capture beskriver den proces, hvor man optager 
bevægelse og oversætter dem til fotorealistiske, digitale modeller.

• Det bruges i vidt omfang til at simulere realfilmens 
udseende.

• Når man også optager deciderede skuespilleres 
ansigtsmimik, taler man desuden om Performance Capture. 
Dette gøres i et rum med særlige motion capture-kameraer, der 
er ca. otte meter brede og lange og ca. fire meter høje.

• Den typiske produktion gør brug af  omtrent 250 
kameraer, der alle peger på det samme.

• Skuespillerne er iført en tætsiddende dragt med 70 
punkter, placeret forskellige steder på kroppen, og 100 punkter 
er placeret i ansigtet.

• Kameraerne udsender lys, der reflekterer på punkterne, 
som kameraerne opfanger og overfører til en computer, som 
danner et digitalt 3D-koordinatsystem.

• Sets, kostumer og baggrunde bliver derefter digitalt 
skulptureret på computeren.

• Rotoscoping er en animationsteknik, hvor man 
duplikerer en realfilm til animation.

• Dette er oprindeligt blevet gjort ved at animere hvert 
eneste frame ved at projektere billedet på et frostet glaspanel og 
gentegne streg for streg.

• Ofte vil linjerne på en animationsfilm, der bruger 
rotoscopingteknikken, ryste unaturligt, hvilket man betegner 
som, at linjerne ”koger”.

• I nyere tid er der også opstået en digital teknik, der 
kaldes ”interpoleret rotoscoping”, hvor store dele af  filmen 
kan transformeres direkte til animeret materiale via et 
softwareprogram som Rotoshop.

 RoToscopiNg

fortsættes på næste side...
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Hvad er det, der får os til at elske 
de gamle Disneyklassikere? Svaret 
er ganske enkelt: Deres æstetik. Men 
hvad sker der, når Disney vender 
sine rødder ryggen? Læs med i denne 
personlige, bittersøde kronik om 
Disneys høje halvfemsere og Pixars 
indmarch, der betød enden på magien.

Af  Camilla Dannevig Hansen 

”Vores tid er eventyrets tid,” sagde H.C. Andersen for over 
hundrede år siden, og han havde ret. Vi bliver aldrig trætte 
af  de endeløse episke fortællinger om mod, kærlighed og 
frygt, der skal overvindes. Som barn i 1990’erne sad vi på 
første række til alle de fantastiske eventyr, som Walt Disney 
kunne producere; klassikere som ’Skønheden & Udyret’, 
’Løvernes Konge’ og ’Den Lille Havfrue’ dannede rammen 
om et fabelunivers, der ikke kendte sin mage nogen andre 
steder. Disneys varemærke blev tegnefilmenes stil; flotte 
baggrunde med dybde og mystik og karakterer, der virkede 
todimensionelle, men altid fangede følelsen af  at være fra en 
eventyrlig verden.  

CGI og hverdagseventyret

Den verden var et relikvie for mange børn af  den årgang; 
noget, der ikke måtte eller kunne ændres på. Denne lykke 
blev en forholdsvis kort fornøjelse. I 1995 lavede Disney 
’Toy Story’ i samarbejde med det dengang forholdsvis lille 
firma PIXAR. Filmen var med sin meget koncentrerede 

brug af  CGI (Computer Generated Images) et stort 
teknologisk skridt fremad, men samtidig et æstetisk skridt 
tilbage for de fremtidige Disney produktioner. Den i høj 
grad tredimensionelle verden fra ’Toy Story’ havde et 
ganske andet udtryk end det, de tidligere Disneyfilm havde 
præsenteret. Karaktererne så meget livagtige ud og var i flere 
tilfælde ”levende”, fordi hele plottet udspillede sig i vores 
verden, som vi kender den til hverdag. Eventyrelementet 
i ’Toy Story’ var tilføjet i form af  legetøj, det var lige så 
levende som menneskene. Måske har dette eventyr været 
med til at fremme den anden bølge af  3D fanatisme, som 
stadig hærger (og måske endda peaker) i skrivende stund? 

PIXAR som en del af  familien Disney

Den realisme, der har bredt sig til animationsfilm, skaber 
nye muligheder, men er samtidig et tilbagetog for den 
magi og mystik, der længe har været en del af  tegnefilmens 
eventyr. Efter ’Toy Story’ fulgte blandt andet ’Toy Story 
2’, ’Monsters Inc.’, ’Find Nemo’ og ’De Utrolige’, hvis 
historier alle bærer præg af  realisme, der er blevet skabt 
ud fra computerteknologier snarere end håndtegning. 
Filmenes succes fik Disney til i 2006 at opkøbe store 

filmEksEmplER 
på DE
TEkNikkER2

...fortsat fra forige side...

moTioN capTuRE  RoToscopiNg

ThE polaR ExpREss 
(2004) 
Instruktør: Robert Zemeckis

Alle menneskelige karakterer i denne film var 
animeret via performance capture. Filmen var den 
første animerede film til at blive vist i IMAX 3D og 
blev en finansiel succes. Zemeckis’ senere motion 
capture-animationsfilm har dog ikke kunnet levere 
samme resultater. Mest bemærkelsesværdig er Mars 
Needs Moms (2011), der kun indtjente en fjerdedel 
af  omkostningerne.

siNbaD: bEyoND ThE vEil 
of misTs (2000)
instruktør: evan ricks

Den første spillefilm til udelukkende at gøre brug 
af  motion capture. Med et budget på 30 millioner 
dollars er det den dyreste direkte-til-video-film 
nogensinde.

ThE aDvENTuREs of 
TiNTiN (2011) 
instruktør: steven spielberg

Denne film er det nyeste skud på stammen, der gør 
brug af  en motion capture-teknikken udviklet til 
Avatar (2009), der gør det muligt at se det direkte 

animerede resultat under filmoptagelserne.

ciNDERElla (1950)
Instruktører: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, 
Hamilton Luske

Den første spillefilm, der var fuldstændig filmet i 
realfilm, før den blev animeret. Disney havde dog 
allerede forsøgt sig med denne proces i enkelte 
scener i Snow White and the Seven Dwarfs (1937).

ThE loRD of ThE RiNgs 
(1978)
Instruktør: Ralph Bakshi

Filmen er den første til at bruge frame 
by frame håndtegnet animation af  filmet 
materiale som et stiludtryk. Instruktøren, 
Bakshi, havde eksperimenteret med samme 
teknik i sin første film Wizards (1977), pga. 
de store produktionsbesparelser, den gav. 

WakiNg lifE (2001) 
Instruktør: Richard Linklater 

Den første spillefilm til udelukkende at bruge 
interpolated rotoscoping, hvor computer spiller en 
stor del af  animeringsprocessen. Linklater brugte 
senere den samme teknik til A Scanner Darkly 
(2006). Ingen af  disse blev nogen finansiel succes, 
men begge har opnået stor kultstatus.

TabET af 
  DEn æsTETiskE
  DisnEymagi

“klassikere som ’skønheden & udyret’, 
’løvernes konge’ og ’Den lille havfrue’ 

dannede rammen om et fabelunivers, 
der ikke kendte sin mage nogen andre 

steder.”
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Af  Cécile Anna-Camille Zimmermann 

Hvad kan tegnefilm, som andre 
audiovisuelle medier ikke kan? Svaret 
ligger blandt andet i tegnefilmens 
unikke komiske potentiale. Det 
er sjovt i en tegnefilm, når figurer 
får køkkenvasken i hovedet eller 
bliver mast pandekageflade. Modsat 
filmens fotografering, der tydeligt 
skildrer det filmede, er tegnefilm 
et helt igennem artificielt produkt. 
Det er sjovt, fordi det ikke er 
realistisk. I kraft af  sin artificielle 
natur har tegnefilm kunnet forholde 
sig frit til den virkelige verden og 
ignorere fysiske love, det sociale 
opførselskodeks og normer for 
filmstil og fortælleteknik. Således 
kan en kat, der lige før var fladmast, 
pludselig blive pumpet op til en 
ballon, flyve væk og som konsekvens 
sidde fast i et træ. Dette er nøglen 
til tegnefilmens komik: Bruddet 
med virkeligheden. Gang på gang 
gør tegnefilm det umulige muligt. 

Tegnefilmens uendelige muligheder 
har ført til snart sagt alle former 
for komik. Men hvordan begyndte 
komikken i amerikanske tegnefilm, 
og hvordan udviklede den sig? 

Fra dinosaur til Disney

Tegnefilmens første mesterværk 
var ’Gertie the Dinosaur’(1914). 
Allerede her var tegnefilmens to 
naturlove klare: Det skal være sjovt, 
og det skal foregå i et fantastisk 
univers. I 1919 kom to nyskabende 
tegnefilmsserier til. ’Out of  the 
Inkwell’ og ’Felix the Cat’. Begge 
serier spiller på det selvrefleksive. I 
’Out of  the Inkwell’ materialiserer 
klovnen Koko sig ud af  et blækhus, 

og katten Felix kan forvandle sin 
hale til konkrete genstande. Disse 
brud med naturlovene understreger, 
at det blot er tegnet.  

I 1920-1930’erne var Disney 
frontløberen. Disney begyndte at 
udnytte lydfilmens muligheder, 
og gennembruddet kom med 
’Steamboat Willie’(1928), som gjorde 
hovedrolleindehaveren Mickey 
Mouse til en kæmpe succes. For det 
første fordi Mickey-karakteren var 
en stærk personlighed, men filmens 
komik kom hovedsageligt fra brugen 
af  Mickey Mousing, der er en 
synkronisering af  baggrundsmusik 
og billede: Som når Mickey falder 
ned af  en trappe til en passende 
dunke-dunk-dunk lyd. Det har en 
komisk effekt. Yderligere komisk er 
de pålagte stemmer. Fra starten af  
1930’erne opererede Disney med to 
slags korte tegnefilm:  

1. Silly Symphonies: Bruger Mickey 
Mousing til primært fysisk komik, 
og historierne er tit i forvejen kendte 
og moralsk belærende og fortælles til 
tider gennem rim og sange.  

2. Karaktertegnefilm: Fokuserer 
på karaktererne. Den første var 
Mickey Mouse, men Anders And, 
Fedtmule og Pluto blev føjet til. 
Karakterernes menneskelige træk, 
fysisk og personlighedsmæssigt, 
gør figurerne afholdt af  publikum. 
Fysisk komik og Mickey Mousing 
indgår, men komikken opstiller 
også genkendelige situationer, som 
for eksempel Anders Ands forhold 
til sine nevøer og de dertilhørende 

CGI som klimaks frem for en 
konstant

Det er jo ikke fordi, gamle Disney 
ikke kan erklære sig for fri for CGI 
– det har altid medvirket til vigtige 
scener i de store klassikere.  Dette 

ses for eksempel i ’Løvernes Konge’ 
under Mufasas død, da gnuerne 
vælter ind i dalen, hvor kameraet 
udfører en telescoping på Simbas 
reaktion. Også Skønheden & 
Udyret bruger CGI i balscenen ved 
loftsekvensen med det snurrende 
kamera. Men der er en enorm forskel 
i den måde, teknologien bruges 
på i en film som ’Toy Story’ og de 
originale Disneyfilm. 

En film, der udelukkende bygger 
på computergenererede karakterer, 
kan sikkert mætte en reality-sulten 
biografgænger, men den kan aldrig 
rigtig mætte en Disneyfan, der har 
oplevet vingesuset fra en Klokker, 
der springer ned af  stenspir eller 
den følsomme 2D-æstetik fra en 
syngende havfrue. Så kære Disney: 
Kom tilbage med alle jeres fantastiske 
håndanimationer! Lad CGI være 
til klimaks i stedet for en konstant. 
Og lad ikke ’Prinsessen & Frøen’ 
blive jeres sidste, ægte, håndtegnede 
Disneymagi!

                                                                                                  

Kærlig Hilsen en ægte Disneyfan

død og angst. Nu er der ’Hannah 
Montana’ og ’Cheetah Girls’, for 
ikke at nævne de andre hundrede 
programmer, som masseproduceres 
for at indtjene penge til dyre 
computeranimatorer og andre 
teknologiske landevindinger. Helt 
ærligt Disney, er det virkelig det, 
I ønsker, der skal ske med vores 
allesammens Disneymagi? 

Skønheden og Udyret: VHS 
frem for DVD

Lad os tage udgangspunkt i en god 
gammel tegnefilm, som stort set 
alle har set mindst én gang i deres 
barndom: ’Skønheden & Udyret’. 

Den fantastiske VHS-film fra 1991 
starter med en dyster sekvens, hvor 
en god fe, forklædt som en gammel 
tiggerkone, søger om ly for stormen 
på et slot hos en ung prins. Prinsen 
afviser feens ønske, hvorefter en 
montage af  kirkemosaikker viser hans 
forvandling til et grusomt uhyre med 
kløer og skarpe tænder. Under hele 
sekvenser er skoven uden om slottet 
mørk og mystisk, på grund af  de 
dunkle farvers uigennemskuelighed, 
der giver hele toningen et uhyggeligt 
skær. Inden filmen blev sendt 
ud på DVD i ”special edition”, 
har Disney ladet den gå igennem 
computerregulering, og resultatet 
blev følgende: Sekvensen er nu holdt 
i lysere toner, hvor alle nuancer i 
den dunkle skov kan ses, generelt 
er stemningen meget… glitrende. 
Øv! Hele følelsen af  Disneys mere 
uhyggelige eventyr bliver langsomt 
tilintetgjort af  moderne kræfter, på 
grund af  en kommercialisering af  
det, der engang var fantastisk. 

dele af  PIXARs aktier, og således 
blev firmaets imponerende talent 
inden for computeranimation 
tilføjet til familien Disneys store 
talentportefølje. I eftertiden blev 
der ivrigt produceret film med 
CGI, men størstedelen blev ikke 
nær så succesfulde som de tidligere 
animationsfilm – snarere omvendt. 
Ikke mange husker tegnefilm som 
’Chicken Little’, ’Min skøre familie 

Robinson’ eller ’Bolt’. Var problemet 
med filmene manuskripterne eller 
markedsfør ingskampagnerne? 
Nej, Disney er faktisk kun blevet 
bedre til at promovere sig selv og 
sine produkter siden 1990erne. 
Problemet er i sin ganske enkelthed, 
at det tredimensionelle look ikke 
klæder Disneys magiske verden – og 
måske heller aldrig kommer til det. 

Konflikten mellem teknologi 
og æstetik ligger ikke kun i det 
realistiske 3D-eventyrunivers, som 
Disney har satset på de sidste ti år. 
Den store kommercialisering, som 
selskabet har gennemgået samtidig 
med udvidelsen af  kanaler og 
anerkendelsen af  produktbranding, 
bærer også sin skyld. I begyndelsen 
var der moraler og fortællinger, der 
ikke lagde skjul på aspekter som 

komikkENs REjsE

I animationens univers er alt muligt! Følg her med 
på en rejse gennem den amerikanske tegnefilms 
komik lige fra dinosauren Gertie til Buzz Lightyear

“Den i høj grad 
tredimensionelle verden 
fra ’Toy story’ havde et 

ganske andet udtryk 
end det, de tidligere 

Disneyfilm havde 
præsenteret.” “En film, der 

udelukkende bygger på 
computergenererede 

karakterer, kan sikkert 
mætte en reality-sulten 

biografgænger, men den 
kan aldrig rigtig mætte en 

Disney fan.”

“i begyndelsen var der 
moraler og fortællinger, 
der ikke lagde skjul på 

aspekter som død og 
angst. Nu er der ’hannah 

montana’ og ’cheetah 
girls’.”

i DET umuligE

“således kan en kat, der 
lige før var fladmast, 

pludselig blive pumpet 
op til en ballon.”



parodier på Disney. Eksempelvis 
’A Corny Concerto’(1943), der 
er en parodi på Disneys lange og 
ambitiøse ’Fantasia’(1940). Gennem 
parodierne låner og lader W.B. sig 
inspirere fra Disney, men definerer 
sig samtidigt som et alternativ. 

Tv-mediets indflydelse

Med tv’ets indtog i slutningen af  
1940’erne, endte tegnefilmens 
guldalder. Biograferne havde ikke 
længere det samme behov for 

tegnefilm, og derfor døde den 
klassiske syv-minutters tegnefilm fra 
Disney, Warner Brothers og MGM.  

Tv’ets tegneserieafdelinger led under 
nedskæringer i 1950’erne på grund af  
økonomisk nedgang i filmindustrien. 
MGM’s animationsafdeling lukkede 
helt i 1957 og stoppede dermed ’Tom 
og Jerry’-serien. Seriens skabere, 
J. Hanna og W. Barbera, flyttede til 
tv-mediet og oplevede der en ny 
guldalder. De stod for 1960’ernes 
mest populære tegneserier, f.eks. 
’The Flinstones’(1960-66) og 

personlighed. Snurre Snup har kun 
den ene drift og det ene formål at 
drille jægeren Elmer Fjot. Chase-
tegnefilm (læs: tegnefilm om jægeren 
og den jagtede) som ’Snurre Snup’ er 
typisk for W.B.  

Hvor Disney bruger sine figurers 
svage sider komisk uden at være 
ondskabsfulde, udstiller og håner W.B. 
deres figurers dumheder.  Ligesom 
nogle af  de allerførste tegnefilm 
benytter Disney og W.B. begge 
metakomik ved for eksempel at lade 
figurerne henvende sig til publikum. 
W.B. videreudvikler tendensen ved at 
lade figurerne gribe ind i selve den 
filmiske proces, som når Daffy Duck 
i ’Duck Amuck’(1953) skændes med 
sin skaber, fordi denne blandt andet 
giver Daffy forkerte kostumer på.  

W.B.’s tegnefilm både distancerer 
sig fra og forholder sig til Disney. 
Gennem intertekstualitet gør 
W.B. grin med Disneys figurer og 
produktioner. En del film er direkte 

b ø r n e o p d r a g e l s e s m æ s s i g e 
problematikker, som kan tiltale 
voksne seere.  

Det amoralske alternativ 

I 1940’erne fik Disney konkurrence 
i form af  Warner Brothers (W.B.) og 
MGM, der udviklede en ny type korte 
tegnefilm. Deres var frækkere, sjovere 
og mere voldelige. Modsat Disney 
var historierne ikke belærende, men 
i stedet fyldt af  amoralske figurer. 
Ofte er historierne mere plotsvage, 
eftersom de er meget gagbaserede, 
hvilket øger tempoet i filmene. 

W. B.’s persongalleri omfattede blandt 
andre Snurre Snup og Daffy Duck. 
Disse figurer har færre menneskelige 
træk end Disneys og er derfor sværere 
for publikum at identificere sig med, 
men det er uden betydning, eftersom 
W.B.’s historier som nævnt er mere 
gagbaserede. Det er figurernes drift, 
der fører historien frem, ikke deres 

’Scooby-Doo’ (1969-1986). Hanna 
og Barberas tv-serier fokuserede på 
komik gennem fortælling og dialog 
modsat den klassiske MGM og W.B. 
tradition for ekstrem vold og chase-
tegneserier. Dialogens nye dominans 
hang sammen med tv-tegneseriernes 
tilpasning til tv-mediet gennem 
en kopiering af  formen fra tidens 
sitcoms. Desuden krævede tv-
mediet, at tegneserierne skulle være 
billige at producere, og derfor blev 
de ikke i lige så høj komisk eller 
teknisk kvalitet som de klassiske fra 
Disney, MGM og W.B.  

Animeret white trash

’The Simpsons’(1989) startede 
en ny tendens, hvor satiren på 
det amerikanske samfund, og 
populærkultur var den primære 
komik med stor brug af  
intertekstuelle referencer. Satiren 
over det amerikanske samfund 
går igen i ’Beavis and Butt-
Head’(1993-97), der er en satire 
på Amerikas white-trash og deres 
afhængighed af  tv-mediet, og South 
Park (1997), der overskrider tabuer 
med politisk ukorrekthed. Alle tre 
serier har en bevidst grim visuel stil. 
Gennem en slags grimhedens æstetik 
understreges seriernes satire. Den 
grimme æstetik er i skarp kontrast 
til Disney, der ved siden af  fremstår 

som tam og politisk korrekt.  

Disney fik dog et comeback i slut-
1980’erne og starten af  1990’erne 
med film som ’Den lille havfrue’ 
(1989) og ’Aladdin’ (1992). Disneys 
nye komik blev hurtigere, sjovere 
og mere opfindsom og med mere 
metakomik. For eksempel når Genie 
i ’Aladdin’ får Pinocchios hoved og 
tilhørende voksende næse. 

Endeløs komik

I løbet af  1990’erne kommer 
computeranimerede film for 
alvor til, og Disney møder 
konkurrence. Disney samarbejder 
med computeranimationsselskabet 
Pixar, hvis komik ligger i at vise 
hverdagens objekter opføre sig 
som personer. Et eksempel er ’Toy 
Story’(1995), hvor legetøjet er 
levende. Komikken består af  fysiske 
gags, men det hovedsageligt komiske 
ligger i karaktertegningen. Pixars 
film har en bred appel, idet de ud 
over børnevenlige tematikker ofte 
indeholder mild satire over det 

moderne liv. 

En konkurrent til Pixar er 
Dreamworks, der med film 
som ’Shrek’(2001) benytter en 
sofistikeret intertekstualitet, 
der tydeligt er tiltænkt voksne 
seere. ’Shrek’ er en parodi på 
Disney; både visuelt og tematisk. 
Computeranimationsfilmene har nu 
helt taget over, og de traditionelt 
animerede tegnefilm overlever 
kun gennem Cartoon Network og 
Disney Sjov. Heldigvis findes en 
masse traditionelle tegnefilm på 
DVD, så fortvivl ej – de endeløse 
komiske glæder, der er udviklet i den 
amerikanske tegnefilm, kan nydes 
om og om igen.  

  

Kilde: 
Juhl, Lena og Seidelin, Christopher: 
”Et univers uden grænser, komikkens 
udvikling i den amerikanske 
tegnefilm”, Kosmorama nr.235 
(sommer 2005). København: Dansk 
Filminstitut.

“hvor Disney bruger 
sine figurers svage 

sider komisk uden at 
være ondskabsfulde, 

udstiller og håner 

“Den grimme æstetik 
er i skarp kontrast til 
Disney, der ved siden 

af fremstår som tam og 
politisk korrekt.”
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Af  Freja Obbekær Vesterløkke, stud. 
mag. i Filmvidenskab

Dokumentarfilm er underlagt en 
række forventninger og krav, når det 
gælder redelighed og sandfærdighed. 
De skal fortælles os noget om 
virkeligheden. Noget autentisk – 
og i jagten på det autentiske og 
sande har man længe efterstræbt 
fuldstændig objektivitet i troen på, 
at det garanterer autenticiteten. 
1960’ernes dokumentarbevægelse 
‘Direct cinema’ har længe dannet 
grundlag for en konsensus om, 
at man i dokumentarfilm aldrig 
kunne iscenesætte noget foran 
kameraet, men altid skulle bestræbe 
sig på udelukkende at observere 
og fange begivenhederne i deres 
naturlige forløb, sådan som de 
ville være foregået, hvis der ikke 
havde været et kamerahold til 
stede. Men faktum er, at der altid 
er et kamerahold til stede – og at 
enhver dokumentarfilminstruktør 
foretager en række valg og fravalg og 
uundgåeligt bruger af  klipning, valg 
af  vinkler og narrative forløb. 

Den animerede dokumentar 
derimod gør op med hævdelsen om 
objektivitet, da den aldrig vil kunne 
klandres for at prøve at skjule dens 
brug af  virkemidler. Den er altid 
hundrede procent konstrueret. 
Ifølge filmteoretikeren Paul Ward 
er dokumentargenren i dag i 

konstant udvikling, og det eneste 
uforanderlige, man kan sige om en 
dokumentar, er, at det er en form, 
der kommer med en (sandheds)
påstand om den virkelige verden 
eller virkelige mennesker. Det er 
formen, påstanden er sat ind i, der 
varierer og udvikler sig.

Skibsforlis og løgnhistorier
Den animerede dokumentar er ikke 
nogen ny opfindelse. Der findes 
eksempler helt tilbage til 1918 med 
den korte stumfilm The Sinking of  
the Lusitania af  Winsor McCay, der 
gennem animationer rekonstruerer 
og visualiserer fakta omkring et 
skibsforlis a la Titanic: Det usynkelige 
skib, der går ned med mand og mus 

på sin jomfrurejse.
 I nyere tid har svenske Jonas Odell 
har instrueret flere animerede 
dokumentarfilm, heriblandt Aldrig 
som första gången! fra 2006, hvor 
forskellige mennesker beretter om 
deres første seksuelle oplevelser med 
en animeret billedside og Lögner fra 
2008, som er tre sande løgnhistorier 
– dokumentariske interviews af  
mennesker, der har viklet sig ind 
i en løgn, der har reddet dem i 
sidste øjeblik eller har haft store 
konsekvenser.
 På den autentiske lydside i den 
gribende kortfilm Slaver af  Hanna 
Heilborn og David Aronowitsch fra 
2008 hører vi de to søskende, Abouk 
på ni år og Machiek på 15 år, med 

forpinte stemmer fortælle om deres 
oplevelser som slaver i det sydlige 
Sudan, optaget under et interview 
i Stockholm i 2003. Den smukke, 
animerede billedside visualiserer 
børnenes grufulde oplevelser, fra 
de bliver kidnappet og ser deres 
forældre blive dræbt, til de forsøger 
at stikke af  og bliver tortureret.
 Fælles for især de nyere animerede 
dokumentarfilm er, at de udforsker 
sider af  virkeligheden, der ikke 
er umiddelbart tilgængelige. 
Vrangforestillinger, fantasi, drømme 
og erindring – de er en del af  
virkeligheden, men kan ikke opleves 
direkte eller optages med et kamera. 
Gennem animationen kan disse 
subjektive tanker, følelser eller 
drømme blive virkelige for andre.

En udforskning af  
erindringen
I åbningsscenen i den første og 
banebrydende feature længde 
animerede dokumentarfilm Waltz 
with Bashir (2008) løber 26 
blodhunde frådende og gøende 
rundt i tomme gader og leder efter 
nogen. De er onde og vil have hævn. 
Men de er heldigvis ikke virkelige – i 
hvert fald ikke i fysisk forstand. De 
er en del af  et mareridt, der kommer 
igen og igen. Et krigstraume. 
Instruktøren, Ari Folman, der 
også selv er hovedkarakteren, 
har fortrængt krigens rædsler og 
forsøger at genkalde sig massakrerne 
i Sabra og Shatila ved at opsøge sine 
gamle soldaterkammerater. Vi går på 
udforskning i soldaterkammeraternes 
erindring af  samme begivenhed 
gennem animationerne, men 
deres erindringer er i flere tilfælde 
divergerende – nogle mener ikke at 

have været sammen med de andre 
soldater i vandkanten, da granaterne 
faldt, andre kan uden tøven bevidne, 
at de samme soldater var til stede. 
Fælles for dem er at begivenhederne 
står i et uvirkeligt skær – og 
tematikken i filmen er netop at 
udforske menneskets erindring og 
fortrængning.

Den postmoderne relativitet
I den postmoderne tidsalder er 
den overvejende opfattelse, at 
den endelige skaber af  betydning 
i et givent værk sker i publikum 
– betydning er en socialt og 
kulturelt bestemt konstruktion. 
Filmteoretikeren Paul Wells mener, at 
denne relativistiske opfattelse, på et 
generelt plan, inviterer filmskaberen 
til at fralægge sig socialt ansvar, 
men at den animerede dokumentar 
giver nogle konkrete redskaber til at 
imødegå denne tendens. I kraft af  
sin indlysende kunstighed sættes den 
skabende kunstner i centrum igen, 
så han/hun både kautionerer for de 
skildrede hændelser og tager synligt 
ejerskab af  fortolkningens form - og 
dermed påtager sig et personligt og 
socialt ansvar. Ari Folman har haft 
total kontrol over det visuelle udtryk 
i Waltz with Bashir i modsætning til 
”almindelige” dokumentarer – og 
han er derfor implicit en tydeligere 
afsender, der kan holdes til ansvar 
for de påstande om virkeligheden, 
han opsætter. 
Den animerede dokumentar 
rummer altså en mulighed for at 
vise det, der ellers er svært eller 
ligefrem umuligt at vise i ikke-
animerede dokumentarfilm og kan 
skildre de mindre tilgængelige sider 
af  virkeligheden. Vi kan komme 

DEN aNimEREDE DokumENTaR:     
 DET EvigE paRaDoks

Inden for dokumentarfilmteori er det et paradoks, at 
selve mediet står i vejen for at nå den virkelighed, 
dokumentaren prøver at formidle. Den animerede 
dokumentar fremhæver dette  paradoks, idet dens 
kunstige natur springer i øjnene og opfordrer 
modtageren til at reflektere over formen og meningen 
med den.

”Representing the real in an unreal way: 
the contradictory nature of  animated 
documentaries” 

- Paul Ward, filmteoretiker

Kilder:
Paul Ward: ‘Documentary - The Margins of  
Reality’, 2005, Wallflower Press, London, 1. 
udgave. 

Paul Wells:’Leve den animerede dokumentar’, 
Kosmorama - Tidsskrift for Filmkunst og 
Filmkultur, nr. 242, Det Danske Filminstitut.

“Den animerede 
dokumentar derimod gør 

op med hævdelsen om 
objektivitet, da den aldrig 
vil kunne klandres for at 
prøve at skjule dens brug 

af virkemidler”

“gennem animationen 
kan disse subjektive 
tanker, følelser eller 

drømme blive virkelige 
for andre”

ind i hovedet på et andet menneske 
og opleve visualiseringer af  tanker, 
mareridt og erindring gennem det 
animerede univers. Men derfor 
kommer det også nærmest som 
et chok i slutningen af  Waltz with 
Bashir, da der klippes til live-action-
materiale med grædende kvinder og 
myrdede børn, der ligger i bunkevis. 
Tågen er lettet, og instruktørens 
hukommelse vendt tilbage. Han 
kan nu tydeligt huske massakrerne, 
og samtidig understreger billederne 
filmens relation til virkeligheden. 
Seeren havde nok ellers næsten glemt 
den rå ‘virkelighed’ – og ville egentlig 
helst blive i det ‘fiktive’, animerede 
univers!

“Den animerede 
dokumentar rummer 

en mulighed for at vise 
det, der ellers er svært 
eller ligefrem umuligt 

at vise i ikke-animerede 
dokumentarfilm”
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Af  Asta Koch og Sophie D’Souza 

”I love Mickey Mouse more than any woman I have 
ever known,” sagde Walt Disney, og alligevel har 
Disney-koncernen lagt navn til et utal af  kvindelige 
hovedrolleindehavere. I Disneys øjne er den animerede 
verden et fristed, hvorigennem det evige barnesind kan 
udleve sine drømme. Netop drømmen er grundlag og 
drivkraft for Disneys mange kvindelige karakterer, hvis 
fascinationsevne spænder over generationer. Dog kan der 
spores en markant udvikling i indholdet af  denne drøm, 
og hvordan denne indfries hos de forskellige personer. 
Artiklen vil se på udviklingen af  den klassiske mandlige 
og kvindelige Disney-karakter med udgangspunkt i 
tesen, at der kan spores to tidsbundne tendenser.  

Her kommer mutter med kost og spand

I 1937 med Snehvide og de syv små dværge stiftede 
omverdenen bekendtskab med den første Disney-
prinsesse og det magiske univers, hun begik sig i. 
Snehvide var indbegrebet af  datidens kvindeideal; 
moderlig og særdeles velvant i køkkenet. Herudover 
var hun underskøn, hvilket gjorde hende yderligere 
beundringsværdig. Hendes mandlige modstykke var ikke 
en videre fyldig karakter, han fungerede blot som en 
løsning på hendes drøm om evig lykke. Prince Charming, 
som han så bekvemt hedder, repræsenterede datidens 
mand, da han kunne forsørge at beskytte sin kvinde. 
Over for en sådan manderolle gøres kvinden hjælpeløs. 
Kvindens skrøbelighed illustreres ved, at den onde 

pRiNsEssEN på DEN

Engang var Disneys prinsesser mest optagede af at holde huset pænt 
for syv fremmede mænd og vente på Drømmeprinsen. Men med 
tiden har de udviklet sig til at blive handlekraftige og selvstændige 
powerkvinder.

hviDE hEsT

dronning let kan skade hende, når hun er uden mandlig 
beskyttelse. Det medfører, at hun altid skal frelses af  en 
mandlig karakter, her i form af  jægeren, dværgene eller 
Drømmeprinsen.  

Filmens præmis og Snehvides drøm fremstår eksplicit i 
dette citat fra den ikoniske sang ”Someday my Prince 
Will Come”: ”And away to his castle we’ll go/to be 
happy forever I know.”  Som både titel og tekst påpeger, 
manifesteres drømmen i en mand. Eventyrmyten 
muliggøres, hvilket udpensles, idet prinsen kommer 
ridende på den hvide hest.  Vigtigt er det at bemærke, at 
Snehvide forholder sig passivt til sin drøm gennem hele 
filmen: ”What do you do when things go wrong? Oh! 
You sing a song”. Her eksemplificeres Snehvides tilgang 
til livets problemer; hun ser bort fra dem og håber på, at 
de vil blive løst fra anden side. Hun venter på, at prinsen 
skal finde hende og dermed indfri hendes drøm.  Således 
reduceres Snehvide til en passiv kvinde, der kun kan 
eksistere i sit forhold til en mand. 

With a little help from my animal friends

Snehvide blev startskuddet til en lang tradition af  
Disney-prinsesser. Den næste i rækken, Askepot 
(1950), havde premiere i husmoderens æra. Askepot 
er, ligesom Snehvide, smuk, kærlig og husligt anlagt. 
Ligeledes deler de drømmen om evig kærlighed. Den 
kvindelige hovedrolle er igen en refleksion af  samtidens 

idealkvinde, husmoderen. Det er værd at bemærke en 
lille ændring i hendes tilgang til generel problemløsning. 
Da hun får mulighed for at komme til bal på slottet, 
arbejder Askepot aktivt for at opnå sin drøm. Dog er 
det bemærkelsesværdigt, at det ikke lykkedes. I sidste 
ende modtager hun hjælp fra sin fe-gudmor og sine 
dyrevenner. Endnu engang fremstår kvinden som 
uselvstændig. Troen på det magiske, filmens præmis, er 
nøglen til at indfri drømmen, som det ses i sangen ”A 
Dream is a Wish Your Heart Makes”. Drømmen er dog 
kun, som i Snehvide, realiserbar med hjælp fra en mand. 

Helt frem til 1980erne udvikler kvinderollen sig stort set 
ikke. Hun er stedfast i sin drøm, men passiv. Manden 
spiller kun en lille, men dog altafgørende rolle, da han 
repræsenterer den eneste flugtvej. Kvindens lykke er 
afhængig af  en mand. Denne karakteristik omfatter også 
Tornerose (1959) og til en vis grad Den lille havfrue 
(1989).  

Mulan reder ikke håret, Mulan redder folket

I 1990erne introducerede Disney opgraderede prinsesse- 
og prinsekarakterer. Kvindefigurerne gik fra at være 
naive piger til selvstændigt tænkende og handlekraftige 
kvinder med klart definerede mål, der går ud over det 
gamle ideal om prinsen på den hvide hest.  

Et eksempel er filmen Mulan (1998). Mulan, filmens 
heltinde, trodser i sin søgen efter sit egentlige jeg 
traditionerne og redder hele det kinesiske folk. Det 

nye kvindeideal skinner igennem. Mulan må vælge 
mellem familiens ære og sine egne drømme. Problemet 
iscenesættes i sangen ”Reflection”: ”Somehow I cannot 
hide/ who I am, though I’ve tried./ When will my 
reflection show who I am inside” Ved at modsætte sig 
det mandsdominerede samfunds traditioner og gå sine 
egne veje indser Mulan endegyldigt sin egen værdi og 
kan hyldes, som hun er. Kejseren udtrykker det billedligt: 
”The flower that blooms in adversity is the most rare and 
beautiful.”. De gamle traditioner støtter filmens mandlige 
karakter, Shang, den traditionsbundne hærfører. Men da 
Mulan viser sit værd, tvinges han til at anerkende kvindens 
værdi for samfundet. Udviklingen af  begge personers 
verdensopfattelser står i skarp kontrast til de tidligere 
Disneyfilm, men viser sig også at være altafgørende, da 
drømmen ikke havde været realiserbar foruden.  

Lignende karakteristika kan findes i film som 
”Pocahontas” (1995) og ”The Princess and the Frog” 
(2009). Kvindernes fremtidsdrøm er ikke længere 
afhængig af  mandlig støtte. Ligeledes er den øjeblikkelige 
kærlighed ikke så fremtrædende. Tværtimod er den 
overvejende blevet udskiftet med en gensidig irritation. 
Ofte er hovedpersonerne hinandens modsætninger, 
der først indser kærligheden mellem dem, efter de har 
gennemgået en udvikling. Forholdet fremstår nu mere 
troværdigt og virkelighedsnært i forhold til tidligere. I takt 
med at kvinderollen er blevet handlekraftig, har hendes 
mandlige modpart fået mere taletid. Særligt markant er 
manderollens skridt fra at være en navnløs drømmeprins 
til en karakter med egne mål. 

De klassiske Disneyprinser og -prinsesser har udviklet sig, 
så de afspejler nutidens menneskeopfattelse, men trods 
udviklingen skal det alligevel påpeges, at de stadigvæk 
stammer fra den samme Disneytradition, der startede i 
Snehvide, hvor gængse kristne værdier som fromhed og 
næstekærlighed værdsættes mere end noget andet.  

“således reduceres snehvide til en 
passiv kvinde, der kun kan eksistere 

i sit forhold til en mand.”

“De klassiske Disneyprinser 
og -prinsesser har udviklet 
sig, så de afspejler nutidens 

menneskeopfattelse”
“Netop drømmen er grundlag 

og drivkraft for Disneys mange 
kvindelige karakterer, hvis 

fascinationsevne spænder over 
generationer.”
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Nøøj, det’ altså ikk’ for børn
At animation nødvendigvis er komisk er en opfattelse, som 
klart dementeres af  film som ”When the Wind Blows”, 
en dystopisk fortælling om et ældre ægtepars langsomme 
død i kølvandet på en atomangreb på England, ”Akira”, 
animéklassikeren om genmodificerede rockerbander 
i et postapokalyptisk Tokyo, ”Grave of  the Fireflies”, 
Isao Takahatas selvbiografiske tragedie om livet i et 
krigsplaget Japan under 2. Verdenskrig, og ”Waking Life”, 
Richard Linklaters navlebeskuende og lommefilosofiske 
vignette over livets store spørgsmål. Dette er ikke en 
uproblematisk opremsning, men det vender jeg tilbage til 
senere.   Tager vi den i første omgang for gode varer ser 
vi, at animationsfilm ikke nødvendigvis henvender sig til 
børn (hvis nogen da skulle være i tvivl om det) – men 
det gør de ofte alligevel, (hvis andre skulle være i tvivl 
om dét).  

Børnevenligheden markedsføres  
Eksempelvis er franske Sidney Chumets ”Trillingerne 
fra Belleville” og sidste års ”Illusionisten” det tætteste 
vi hidtil er kommet på ’animation for voksne’ ved 
Oscaruddelingerne. Begge har et tydeligt komisk præg og 
er både i biografen og på dvd forsøgt solgt som børnefilm. 
I førnævnte liste er kun ”Grave of  the Fireflies” 
decideret humorforladt, men blev alligevel vist for 
5-årige som double feature med den japanske instruktør 
Miyazakis ”Min nabo Totoro”, mens mange ville mene 
at ”Waking Life” slet ikke er en animationsfilm, da den 
benytter sig af  rotoscoping, tegning over allerede optaget 
film, frem for traditionel animation. Når størstedelen af  
animationsfilm – i al fald de vestlige – bliver markedsført 
som børnefilm, er det fordi det giver mening ud 
fra indholdet. Når ikke blot marketingkampagnerne, 
men også filmskaberne holder de mindste for øje, 
giver det mening at tale om børnevenlighed som et 
genretræk ved animationsfilmen.   Eller i al fald ved 
tegnefilmen, for animation er et meget bredt felt hvis 
grænser er løst definerede. Animation er ret basalt at 

skabe en illusion om at livløse objekter – hvad enten 
det er modellervoks, tegninger eller computermodeller 
– bevæger sig af  sig selv. Altså skaber man, frem 
for blot at gengive, bevægelse. De teknikker, vi i 
dag benytter under navnet animationsfilm – stop-
motion, cel animation (tegnede film), CGI-animation 
og deslige – bruges alle snarere til ’børnefilm’ end til 
’voksenunderholdning’, hvis jeg må få lov at bruge så 
kontroversielle betegnelser, og det er der en grund til. 
Animation gengiver ikke verden, som vi ser den. Hvor et 
kamera viser os ’den virkelige verden’ giver animationen 
os en forestillet verden, og vi forventer eskapisme 
snarere end sandfærdighed. Det er da også slående, at de 
effekttekniske forbedringer, animationen har skabt, så 
godt som altid anvendes i eskapistiske film. Flodbølger 
af  kæmpemyrer hører til hos Steven Spielberg, ikke Mike 
Leigh. 

Forstyrrende teknologi eller barnlig magi 
Det er i hvert fald et traditionelt argument, og det er det 
samme, vi hører, når det påstås, at 3D hører hjemme 
i animations- og eventyrfilm; fordi teknologien gør 
opmærksom på sig selv, kan den ikke anvendes uden at 
bortlede opmærksomhed fra historien, eller i det mindste 
uden at få den til at føles mindre ’virkelig’. Hvilket gør dem 
ideelle til børnefilm: Børnehistorier har altid involveret 
sjove karikaturer og forsimplede historier. Tegnefilm 
kunne videreføre arven fra illustrerede børnebøger og – 
ikke mindst – avisstriberne, der var blomstret op i samme 
periode.   Det tidligst kendte eksempel på en tegnefilm 
bærer den sigende titel Humorous Phases of  Funny 
Faces, og dermed var grundstenen lagt til animation 

 Da The Academy of  Motion Picture Arts and Sciences 
i år 2000 offentliggjorde oprettelsen af  en selvstændig 
kategori til animerede film, var det både en velsignelse 
og en forbandelse for animationsfilmskabere: På den ene 
side betød oprettelsen af  en selvstændig kategori øget 
fokus på, mere promovering af  og et lukrativt brand 
til de nominerede film – på den anden side betød det 
en cementering af  opfattelsen af  animation som en 
genre for sig, der ikke kan konkurrere på lige fod med 
live-actionfilm. Der er ikke langt til den udskældte 
fejlantagelse om animationsfilm, at de mest er for 
børn.   En antagelse der dog ikke er foruden en vis 
berettigelse. Den ubestridt mest velkendte producent 
og distributør af  animationsfilm byggede sit imperium 
på sjove, talende dyr. Walt Disneys figurgalleri, udbredt 
gennem kort- og spillefilm, tv- og tegneserier, er ikke blot 
ikoniske 80 år efter deres fødsel; de hører stadig til i den 
absolutte top af  verdens mest velkendte brands. Onkel 
Walts navn er blevet synonymt med hans foretrukne 
medie i en sådan grad at også den komiske tone i hans 
film tages for givet i andre animationsfilm.   

usERiøsT
Af  Niels Jakob Kyhl Jørgensen, stud. Film- og medievidenskab

“Det eneste fællestræk ved 
animation er, at man ikke forveksler 
det med virkeligheden. og ærligt talt 

– avatar?”
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DE oNDsiNDEDE sTREgER
Jafar (aladdin) 
Alene det luskede fipskæg, som passende kan snos 
om fingrene, når der udtænkes skumle planer, er 
nok til at sende dette høje hyl af  en mand, helt op 
blandt superskurkenes tunge drenge. 

Gagamel (Smølferne): 
Hvem kan i virkeligheden fortænke denne lurvede, 
munkelignende, lille størrelse i at ville mase en 
smølf  med sin skosål i ny og næ. Ærlig talt, vi har 
vel allesammen tænkt tanken?   

Dick Dastardly (Stop den brevdue)
Dette er en mand, hvis hvinende tynde charletan-
moustache bare skriger ”SKURK”. Og af  
selvsamme grund, var han pokkers svær ikke at 
holde med, når han uge efter uge skreg ”Stop den 
brevduuue” og ilede afsted i sit ældgamle tyskerfly.    

Lotso (Toy Story 3)
Blød og sød er, hvad man umiddelbart tænker om 
denne lyserøde bamse, som med lethed kunne have 
beboet ens børneværelse. Intet kunne dog være 
længere fra sandheden. Lotso, som i skræmmende 
grad ligner en forvokset Care Bear, er i virkeligheden 
legetøjets iskolde svar på Don Corleone. Gys!      

Ursula (Den lille havfrue):
Når en kæmpe kvinde stiger op fra havets oprørte 
dyb, og brølende bekender at ”Nu er jeg hersker over 
alle have, bølgerne lyder mit mindste bud” alt imens hun 
knalder en blækspruttearm på størrelse med en 
træstamme ned i vandoverfladen, er det nok til at 
sende et gys igennem de fleste. 
Åh Ursula, du kunne sgu dit kram.  

Cruella Deville (101 Dalamatiner)
Dette udmavrede gespenst af  en kvinde er en 
fryd for øjet i al sin cigaretrygende, drinkstyllende, 
pelsbærende politisk ukorrekthed. ”Mad men” i 
tegnefilmsformat – intet mindre!

Ramses (Prinsen af  Egypten)
Ramses er, i modsætning til hans kollegaer på denne 
liste, en dejlig tvetydig skurk. Det er ikke helt fint 
i kanten, at han vil holde Israelerne som slaver, 
men alligevel er det svært at stå for hans sårede 
hundeøjne, når han finder ud af  Moses, hans bror, 
pludselig er imod ham. Det er også lige værd at 
nævne, at Team-Moses bruger metoder som drab 
på uskyldige førstefødte, og hvem er det så egentlig, 
der er de virkelige skurke?

Oogie Boogie (The nightmare before 
christmas)
Teknisk set er denne herre jo en stop-motion 
karakter og ikke animeret, men når ens krop består 
af  en kartoffelsæk fyldt med alverdens ulækreste 
kryb, og man kan skrive ”har neglet julemanden til en 
roulette og skudt til måls efter ham” på sit CV, så er man 
simpelthen for sej til ikke at blive beæret med en 
andenplads på skurkelisten over alle skurkelister.  

Montgomery Burns (The Simpsons)
Mine damer og herre, tag godt imod listens 
nummer 1: Montgomery Burns, blandt venner 
kaldet Monty. Denne leverplettede 104 årige skurk, 
som uden at blinke sender bidske rottweilere efter 
småkagesælgende spejderpiger, er intet mindre end 
bestialsk.  
Men en skurk der bruger ord, som ”Fiddlesticks”, 
”Sergent darn it”, og ikke mindst det helt igennem 
fabelagtige ”Exxxxcellent”, må man jo bare elske.   

Stewie Griffin (Family Guy)
Findes der noget mere modbydeligt end onde 
børn? Nej. Og Stewie Griffin er, med sine 
halvlukkede øjne og udspekulerede planer om at 
overtage verden, noget nær det mest vidunderligt 
nederdrægtige der findes. 
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som primært komisk forankret. Den første tegnefilm 
med Mickey Mouse byggede på Buster Keaton-
klassikeren Steamboat Bill, Jr., og skønt andre film har 
forsøgt sig med mere dybdegående historiefortælling 
har ingen overvundet den overordnede stigmatisering af  
animation som barnlig eskapisme.

 Ham Oscar er sgu svær at overbevise 
 Det er denne stigmatisering, der er det egentlige problem. 
Animation i sig selv er jo hverken det ene eller det andet, 
men det er en kulturel forordning, at vi opfatter det som 
mindre lødigt end live-action – mere romantiseret og 
urealistisk. Hvilket naturligvis primært er et problem i 
Vesten – mangakulturen er en helt, helt anden. Når 
animationsfilm opfattes på denne måde er det meget 
svært at lokke folk til at se eksempler, der fjerner sig fra 
denne stereotype – og da film er et kommercielt medie, 
bliver der følgelig ikke produceret mange afhoppere.   Set 
i det lys er en separat Oscarkategori måske ikke så 
unfair alligevel. Hvis filmene er henvendt børn, kan 
man forestille sig at de har svært ved at konkurrere med 
højkulturelle Hollywood-dramaer (hvis det da ikke er 
en selvmodsigelse...), men hvis vi antager, at animation 
er en genre, hvilket man ellers ikke normalt skal gøre 
uden indvendinger, hvad skulle så gøre dem underlødige 
i forhold til live-action? Og hvis det er børnefaktoren, der 
giver udslaget, hvorfor så ikke slet og ret kalde kategorien 
”Det’ for børn”?   Og det ærgerlige svar på dette spørgsmål 
er jo slet og ret, at en sådan kategori også ville tiltale 
mange af  Akademiets medlemmer. Jo flere film man kan 
få skubbet ud i en sidekategori, desto færre konkurrenter 
er der til hovedprisen, og animationsfilmen var i årene op 
til udskillelsen nået til en ny guldalder med primært 
Pixar som producent af  regulært belønningsværdig 
fortællekunst. Som formand for Akademiet havde 

selveste Gregory Peck i 60’erne presset på for at få en 
Disneyfilm (specifikt ”Junglebogen”) nomineret til 
kategorien ”Bedste Film”, og projektet lykkedes endelig 
i 1992, da ”Skønheden og Udyret” blev den første 
animationsfilm i hovedkonkurrencen. Med udsigt til gode 
og stadigt bedre film på vej fra Pixar, valgte man endelig 
at sende animationsfilmen ud i kulden – som man i øvrigt 
tidligere havde gjort det med dokumentaren.   

Ud i kulden med Tarantino og periodedramaer!
Burde man ikke gøre det samme med actionfilm, 
periodedramaer og Tarantinofilm med alle 
selvstændige genrer, hvis konventioner gør dem svært 
sammenlignelige? Og animationsfilm er jo slet ikke en 
genre – de har ingen faste fællestræk, ud over en billedside 
man ikke forveksler med den virkelige verden. Og ærligt 
talt: Avatar? Der faktisk var kvalificeret til en nomination 
som bedste animationsfilm før en skærpelse af  reglerne 
sidste år udelukkede ikke blot James Cameron, men også 
Spielbergs ”Tintin” og Robert Zemeckis’ ”A Christmas 
Carol” fordi Akademiet ikke anerkender motion 
capture.   Der er ikke mere grund til, at animationsfilm 
skulle have en separat kategori end til at sort-hvid film 
skulle det, for lighederne mellem hver enkelt film er – 
skønt markedet dikterer, at de som udgangspunkt bør 
være børnevenlige – mindre synlige end forskellene. Når 
de alligevel har fået det, er det dels fordi studierne ikke 
ønsker konkurrencen – og dels fordi animationsfilm 
fortsat er populære nok til at trække et publikum uden en 
Oscarnomination. At det alligevel er lykkedes Pixar hele 
to gange at få en film nomineret i hovedkonkurrencen 
vidner ikke blot om deres dygtighed, men også om 
at synet på animation som useriøst er ved at være 
forældet. Heldigvis.

“animationsfilm henvender sig 
ikke nødvendigvis til børn – men det 

gør de ofte alligevel”

“flodbølger af kæmpemyrer hører 
til hos steven spielberg, ikke mike 

leigh”
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Af  Anne Dandanell Rønne-Nielsen

Hovedpersonen i ”Up” er 78-årige 
Carl, som netop er blevet alene 
efter sin kone Ellies død. De levede 
et langt og lykkeligt liv sammen og 
havde en fælles drøm om at tage til 
Paradise Falls i Sydamerika. Disse 
planer blev desværre aldrig til noget, 
og det lykkedes dem heller ikke at få 
det barn, de drømte om. 
Carl, som er efterladt ensom og 
gnaven, beslutter sig dog for at gøre 
et sidste forsøg på at opfylde sin 
kones drøm - at komme til Paradise 
Falls. Ved hjælp af  tusindvis af  
balloner fastgjort til taget flyver han 
ud på eventyr i sit hus. Han opdager 
dog hurtigt, at han har en blind 
passager med ombord - den 8-årige 
spejderdreng Russell. 
Det umage par ankommer til 
Sydamerika og havner hurtigt 
i både komiske situationer og 
stor fare i mødet med en talende 
hunde, en sjælden fugl og den onde 
opdagelsesrejsende Charles Muntz. 

Den klassiske historie fortalt 
på en ny måde
”Up” er en rørende film med et 
klassisk tema om to meget forskellige 

mennesker, der mødes og gennem 
en fælles mission knytter bånd og 
udvikler sig som mennesker. Carl 
lærer i løbet af  filmen, at han må 
slippe sin fortid, og at han, på trods 
af  at have mistet sin elskede, stadig 
har mulighed for at være noget for 
et andet menneske – nemlig Russell, 
der mangler en faderfigur. 

I sin grundfortælling adskiller 
”Up” sig ikke fra så mange andre 
film, hverken de tegnede eller ikke-
tegnede. Når den river os med 
alligevel, skyldes det filmens mange 
geniale fortælleteknikker. 

For eksempel er de første ti minutter 
af  filmen en montage med udvalgte 
episoder fra Carls lange liv sammen 
med Ellie. Montagen er en effektiv 
måde at fortælle en lang historie 
på kort tid. Der er ingen dialog, 
kun musik og billeder, men man 
er alligevel ikke i tvivl om, hvad 
de to karakterer tænker og føler. 
Fx er der mange klip, der viser, 

hvor meget Carl og Ellie holder 
af  hinanden, som da man ser dem 
bygge hus sammen, sætte håndaftryk 
på postkassen, og når de sidder 
sammen i hver sin lænestol og læser 
– hånd i hånd. Parret drømmer om 
at få et barn sammen, og dette bliver 
også fortalt udelukkende via billeder. 
Dette vises ved, at man ser dem 
ligge sammen i græsset og kigge op 
i himlen. Ellie peger op på skyerne, 
og de former sig til en masse babyer. 
Carl kigger hengivent på Ellie, og 
de nikker begge ivrigt. I næste klip 
ser man dem indrette børneværelse, 
men det viser sig så ikke at være 
muligt for dem at få et barn. Dette 
portrætteres igennem en scene, hvor 
de er hos lægen, og Ellie sidder og 
græder, samtidig med at musikken 
er skiftet til mol. Herefter ses Ellie 
sidde i haven og være ked af  det. Carl 
går ud til hende og lægger hendes 
eventyrbog i skødet på hende, og vi 
forstår, at han foreslår, at de får et 
nyt mål i livet – at tage på eventyr 
sammen. 

Gentagelser som 
fortælleteknik
I montagen benytter instruktøren 
sig af  en række gentagelser for at 
fortælle historien. Fx ser man Carl 
og Ellie på skovtur som unge. Ellie 

skynder sig op ad en bakke med Carl luntende af  sted 
efter sig. Af  dette forstår vi, at Ellie er den energiske og 
initiativrige i forholdet, så da vi senere ser parret gå op 
af  den samme bakke, nu med Ellie som den langsomme, 
ved vi, at der er noget galt - hun er ved at dø. I næste 
klip ser vi Ellie på hospitalet, og en ballon svæver hen til 
hende med en seddel bundet fast, ligesom Ellie sendte en 
tilsvarende ballon til Carl, da han havde brækket armen 
som barn. Ballonerne bliver et af  de mange symboler 
på båndet mellem Carl og Ellie. Vi ser mange balloner i 
filmen - Carl er ballonsælger, og det er også balloner, der 
senere bærer hans hus til Paradise Falls. 

Symbolerne i filmen er vigtige, de er med til at fortælle 
om Carls og Ellies forhold, deres håb og drømme. Man 
ser flere klip af  dem sidde hånd i hånd i hver sin lænestol, 
og da Carl senere sidder alene og kigger på den tomme 
lænestol ved siden af  sig, forstår vi, at han savner sin 
kone. De fysiske symboler på Ellie og deres liv sammen 
(lænestolen, eventyrbogen, postkassen, flyvebrillerne 
osv.) er vigtige for Carl, fordi de husker ham på, hvad der 
er hans sidste mission i livet – at opfylde Ellies drøm om 
at tage til Sydamerika. Men symbolerne er også med til 
at holde ham fast, og det er først, da han tømmer sit hus 
for alle tingene (selv lænestolene og billedet af  Ellie), at 
han har gjort sig helt fri af  fortiden og har mod til helt 
at kaste sig ud i eventyret og redde Russell fra den onde 
Charles Muntz.

Tegnefilmens fortællemæssige friheder
”Up” handler om at følge sine drømme, være modig når 
det gælder og holde, hvad man lover. Disse temaer er 

almenmenneskelige, og da de allerede bliver præsenteret i 
montagen i filmens start, er man øjeblikkeligt revet med. 
”Up” er en tegnefilm, og selvom den handler om 
mennesker frem for dyr eller genstande, som det før er 
set i Pixars film, er der en række elementer, som intet har 
med virkeligheden at gøre. For eksempel at en gammel 
mand kan trække et helt hus ved en snor, at Charles 
Muntz pludselig er jævnaldrende med Carl, selvom han 
var mindst 20 år ældre i starten af  filmen, og at hunde 
kan tale ved hjælp af  et teknisk halsbånd. Men alle disse 
kunstneriske friheder accepterer vi som publikum, 
fordi det er detaljer i en ellers fremragende historie. Og 
netop fordi det er en tegnefilm, kan den tillade sig at 
sætte realismen ud af  spil, uden at det svækker den gode 
fortælling. 

p i x a R
For at opfylde sin døde kones største 
ønske, begiver Carl sig ud på en 
farefuld færd ledsaget af en talende 
hund, en spørgelysten dreng og sit hus, 
der svæver ved hjælp af tusindvis af 
balloner.

NåR NyE højDER

“fordi det er en 
tegnefilm, kan den 
tillade sig at sætte 

realismen ud af spil.”

“Når den river os med, skyldes 
det filmens mange geniale 

fortælleteknikker.”
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Af  Amanda Maria Stokholm James, stud. Film- og 
medievidenskab

Jeg indrømmer gerne: Jeg er ikke helt sikker på, hvad 
det er, jeg har meldt mig til. Men den 11.-13. november 
skal jeg til det såkaldte ’J-popcon’, Danmarks største 
konference (eller ’con’) for japansk popkultur. Jeg blev 
lokket af  min veninde, der sidste år selv deltog. Hun 
lovede, at jeg måtte komme i fuld udklædning, og siden 
jeg er svært glad for kostumer, var jeg nemt overtalt. 
Jeg indså dog hurtigt efter at have købt billetter, at jeg faktisk 
ikke havde nogen anelse om, hvad jeg havde meldt mig til…  

Automatvåbnet må du lade blive derhjemme!
På hjemmesiden j-popcon.dk fandt jeg dog hurtigt ud af, 
at min veninde hvert fald ikke havde løjet, da hun sagde, 
at udklædning var velset. Et af  hovedarrangementerne 
på con’en er deres ’cosplayshow-konkurrence’. Ordet 
’cosplay’ er en sammentrækning af  ’costume’ og 
’roleplay’: Man er altså ikke bare klædt ud – man skal 
også agere karakteren. Og det er ikke hvad som helst, 
man klæder sig ud som. Pokémoner, kostskolekostumer, 
ninjavåben og piger med pink hår, der af  uforklarlige 
grunde svinger med gulerødder, er efter sigende ikke 
unormale syn på j-popcons.

Cosplayshow-konkurrencen er ikke bare spas. Der er 
en lang række regler, der skal overholdes, og ikke alle 
giver det mest beroligende indtryk for nybegyndere. 
Eksempelvis understreges det kraftigt på hjemmesiden, 
at blankvåben ikke er tilladt (også selvom det er i 
skeden!), ligeledes er skydevåben forbudt, og hvis du 
allerede har lagt din nunchaku i tasken, kan du godt 
fiske den op igen. Man må dog godt have træsværd 
med, men det må så max være to meter langt og veje 
10kg…

I cosplayshow-konkurrencen optræder man alene eller i 
grupper med sangnumre, korte scener eller sketches, og 
der bliver stillet både lys- og lydeffekter samt kulisser 
til rådighed. Siden J’et i J-popcon jo står for ’japansk’ 

er det påbudt, at de karakterer, man cosplayer, skal 
være fra en anime (japansk tegnefilm), manga (japansk 
tegneserier) eller fra et japansk videospil, og man skal 
selvfølgelig lave sit kostume selv. Hovedpræmien er 
en billet til World Cosplay Summit i Japan, som ifølge 
arrangøren af  konferencen, Niels Mathiesen, er en slags 
verdensmesterskab i cosplay. Ud over konkurrence-
cosplay, er det ret velanset bare generelt at møde op i 
kostume til ’hall cosplay’. Dette er klart den gruppe jeg 
falder ind under, for let’s face it: Jeg er stadig en noob 
på det her område!

På speeddate som homo-pokémon
På connen er der også en del arrangementer for 
dem, der møder op i cosplay (men ikke nødvendigvis 
konkurrerer). Der er blandt andet en event der kaldes 
”In character speeddate”, hvor man, som navnet 

j-popcoN 

Ordets skribent Amanda skal snart på konference for 
japansk populærkultur. Men kan det passe, at de alle 
sammen har orange hår? Og kan man score, når man 
er en pokémon, hvis eneste ord er ’mudkip’?

–  hvaD haR jEg Dog 
kasTET mig uD i?

antyder, skal speeddate som den karakterer, man er 
klædt ud som. Min veninde (hende der fik mig lokket 
ind i det her rod) var med til det sidste år, og hun 
kunne fortælle, at man bl.a. fik præmier for ’bedste par’. 
Specielt de par, hvor begge personer cosplayede som 
drenge var meget populære. 
Størstedelen af  dem, der kommer til j-popcon er nu 
også piger, og blandt piger er en genre der hedder 
’yaoi’ eller ’shonen-ai’ meget populær. Genren dækker 
over mangaer og animes hvor hovedfokusset er et 
homoseksuelt forhold mellem to mænd. ’Shonen-ai’ 
er den milde og/eller skjulte forelskelse, mens ’yaoi’ 
er det åbenlyse forhold mellem to mænd. Der findes 
selvfølgelig også en genre for homoseksuelle forhold 
mellem kvinder. Den hedder ’yuri’ og er væsentligt 
mere populær hos mænd.
Men for at komme tilbage til ”In character speeddate”, 
hvilket min veninde klart synes, jeg skal prøve. Jeg 
er lidt… lad os sige ’tøvende’. For jeg skal cosplay’e 
som en pokémon. Og allerede her forestiller jeg mig 
de lange og dybe samtaler, jeg vil få som min karakter, 
Mudkip, der, som så mange andre pokémoner, kun kan 
sige sit eget navn. Måske skulle jeg påstå, at jeg var en 
mudkip af  hankøn… Jah, jeg bliver sikkert populær. 
 
I udklædt fællesskab
Popularitet er i øvrigt ikke det vigtigste på en 
j-popcon. Arrangøren Niels Mathiesen mener især at 
konferencen bruges for et fristed for de mange anime- 
og mangainteresserede, hvor de kan dele deres interesse 
uden skæve sideblikke. 
Til trods for at manga og anime i stadig højere grad 
bliver mere og mere udbredt i mainstreamkulturen, er 
der stadig mange, der føler sig alene med interessen. 
Blåt hår og kattemaske er ikke nødvendigvis dét, der 
giver flest venner i skolegården, men på j-popconnen 
får man mulighed for at dyrke sin indre pokémon 
med andre japan-entusiaster. Cosplayet er endnu en 
udstrækning af  dette fællesskab: Når man cosplayer, kan 
man agere lige, som man har lyst til. Man er beskyttet 
af  sin udklædning, og for mange bliver kostumet netop 
nøglen til en anden verden, hvor skøre ting sker, og 
hvor gode venskaber kan opstå. For der er jo som 
bekendt ikke noget, der kan starte en samtale, som et 
kinky pikachu-outfit.

 
Ninjaskattejagt og origami
Foruden cosplay-konkurrence og speed date regner jeg 
med at skulle på ”Ninja Scavenger Hunt”, kaste mig ud 
i sumobrydning i sumodragter, danse som en pokémon 
til (ikke-alkoholisk) natklub med japansk musik og lave 
origami i den japanske ambassades workshop. Til dem, 
der har sparet SU sammen og dukker op med en fyldt 
tegnebog, vil der også være et stort forhandlerrum, 
hvor man kan købe parykker og kostumer, mangaer 
og animes og tonsvis af  merchandise. Og alt det, jeg 
har nævnt her, er kun en brøkdel af, hvad der foregår. 
J-popcon nok skal blive sjovt og vildt – eller hvert fald 
fyldt med sære mennesker Man kan købe billetter til 
hele weekenden eller bare til en enkelt dag. Så farv dit 
hår lilla, tak en gulerod på hovedet, og tilbring en dag 
i Japan. Jeg vil hvert fald være der som pokémonen 
Mudkip (det er mig den blå med en finne oven på 
hovedet). Amanda over and out. Mudkip.
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VIND 2 biografbilletter!

Send din besvarelse til konkurrence@ordet.net 
og deltag i konkurrencen om to biografbilletter, 
der venligst er doneret af Grand Teatret.

Af Peter Schepelern

 lektor på AFM

sidst drejede det sig om emnet kRig

1) Russisk roulette i bambushytten. Hvor mange skud er der i pistolen i sidste omgang? Vi taler selvfølgelig 
The Deer Hunter – og der er tre skud i skyderen.

2) Krigens sidste dage. Han knækker en blyant i raseri. Hvilken person – og hvilken skuespiller? Hitler – og 
Bruno Ganz i Der Untergang.

3) Slaget på isen i 1242. Musikken fra denne scene blev brugt i anden film. Hvilken? Pasolinis Matthæusevangeliet 
bruger musik fra Ejzensjtjens Aleksandr Nevskij.

4) En flok amerikanske soldater i Nordfrankrig under Anden Verdenskrig. En af  dem citerer Tennyson. 
Hvilken film? Saving Private Ryan – og linjerne lyder: ”Theirs not to reason why,  Theirs but to do and die.”

Og nu til temaet internettet:

1)Strengt taget er det før internettet er en egentlig realitet, men i denne film er den unge computernørd i 
stand til at hacke sig ind på skolens computer og give veninden en bedre karakter. Hvilken film?

2) En mand og en kvinde, der egentligt ikke bryder sig om hinanden, forelsker sig anonymt via e-mail. 
Hvilken film?

3) Kvindelig computerspecialist får stjålet sin identitet af  en hacker og bliver også eftersøgt for mord. Hvem 
spillede hovedrollen?

4) Han måtte flygte fra det mere eller mindre paradisiske parallelunivers. Men til sidst får han en e-mail hilsen 
fra den franske veninde. Hvad hedder filmen – og hvad hed veninden??

? ?
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Bøger om 
film
og kultur
 

The Animation 
Book
 
Kit Laybourne 

The Animation Book reviews the fun-
damentals of animation, tells where 
to find equipment and supplies, 
shows how to use all the popular 
animation techniques and software 
programmes and tells beginners and 
more advanced animators how to 
complete projects. 

Crown Publications - 448 s.

199 kr

Instant 
City@Roskilde 
Festival

Gitte Marling & Hans Kiib 

Instant City@Roskilde festival handler 
om Roskilde Festival, Danmarks 
største midlertidige by. Bogen 
præsenterer festivalens koncepter og 
værdigrundlag.

Aalborg Universitetsforlag - 406 s.

375 kr

Sams Teach 
Yourself iTunes in 
10 minutes
Brad Miser

A clear, super quick, easy-to-under-
stand guide to the brand-new iTunes 
10.  Fast access to instructions for 
every common task, plus reliable, 
concise answers to the most widely 
asked questions.

Sams Publishing- 230 s.

139 kr

American History 
Goes to the 
Movies
W. Bryan Rommel-Ruiz

In American History Goes to the Mov-
ies, W. Bryan Rommel-Ruiz shows 
how popular representations of 
historic events shape the way audi-
ences understand the history of the 
United States.

Routledge- 296 s.

245 kr

Academic Books - KUA 
Njalsgade 80 - 2300 København S
www.akademiskonline.dk


