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Indledning
”Disneys [ejer af Marvel Entertainment] store satsning på en sort superheltefilm er en
milepæl, ikke bare for franchisen, men også for hele genren.” (Madsen 2018, Ekko). Således lyder anmeldelsen af Marvels Black Panther fra Filmmagasinet Ekko. Denne begejstring for Marvel Cinematic Universes (fremover refereret til som MCU) film fra februar 2018 deles verden over, hvor den i biografindtægter sammenlagt har tjent 1,34 milliarder dollars (boxofficemojo.com). En stor andel af denne succes kan antageligvis tillægges det, at Black Panther er den første superheltefilm i MCU, hvor man ser en sort
skuespiller i hovedrollen. Men dertil er det også en superheltefilm, hvor handlingen er
centreret omkring det fiktive land Wakanda på det afrikanske kontinent. Af den grund har
filmen sandsynligvis også en særlig appel til afroamerikanere, men i det hele taget også
til mennesker verden over med afrikansk afstamning. I forlængelse af dette kan man også
diskutere, om begejstringen for MCU’s nye film faktisk er sagligt begrundet eller rider
på en bølge af hype og mediedækning af organisationen Black Lives Matter og en kunstnerisk strømning ved navn afrofuturisme.
Det er netop filmen Black Panther og modtagelsen af denne film, der vil være min case i
denne opgave. Jeg vil undersøge MCU og franchisens kronologi samt Marvels opportunistiske evner til at behandle aktuelle temaer i deres i høj grad populærkulturelle produkter. Jeg vil finde ud af, hvordan Black Panther passer ind i dette univers, men også hvordan Black Panther som karakter og selvstændig film skiller sig ud fra de tidligere film og
serier, som MCU har produceret. Dette vil jeg blandt andet gøre ved hjælp af Henry Jenkins teori om transmedial storytelling. Dertil vil jeg lave en tekst- og genreanalyse for at
undersøge, om Black Panther falder ind under den traditionelle superheltegenre, eller om
den er nyskabende og en milepæl for genren, som nævnt i opgavens indledende citat.
Derudover vil jeg komme ind på den kulturelle kontekst, som filmen er et produkt af og
hvordan den paralleliserer sig med historien om det militære politiske parti Black Panther
Party fra 1966.
Det er også den kulturelle kontekst, som jeg vil behandle i min undersøgelse af Black
Panthers modtagelse og hertil benytte teori om nationalidentitet for at undersøge, om
mennesker af afrikansk afstamning kan have en særlig relation til denne film.
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Slutteligt vil jeg også kommentere på den politiske kontekst, filmen indgår i, og den
samfundskritik den skaber, ved at eksplicitere en kritik af den nationalistiske tendens, der
har været aktuel i vestens lande de seneste år.

Black Panther i Marvel Cinematic Universe
Black Panther er den 18. spillefilm, der blev udgivet af den ekstremt succesfulde filmfranchise Marvel Cinematic Universe. På bare 10 år har MCU produceret 19 spillefilm
og har ifølge det amerikanske Box Office indtil videre indtjent 16,7 milliarder dollars for
deres filmfranchise på verdensplan (boxofficemojo.com). Det gør MCU til den mest indbringende filmfranchise nogensinde.
En af grundende til, at Marvel oplever denne succes kan antageligvis skyldes, at de formår
at forbinde alle film og karakterer i et samlet univers eller fiktionsverden, så deres historier overlapper og kulminerer med hinanden. Dette gælder dog ikke kun for ’the main
storyline’, som er de 19 film, de har produceret på spillefilmens medieplatform. De har
udvidet deres univers til at også at udkomme på tværs af andre medieplatforme som tvkanalen og streamingtjenesten. Dette er et fænomen ved navn ’transmedia storytelling’.
’Transmedia storytelling’ er et begreb af den amerikanske professor Henry Jenkins, der
definerer det som værende ”et narrativ, der udfolder sig over flere medieplatforme, hvor
hver enkelt tekst bidrager med en markant og værdifuld del af et samlede hele” (Waade
& Toft-Nielsen 2015, 61). MCU har netop skabt sådan et narrativ, hvor alle deres produkter på tværs af medieplatforme er internt konsistente, og alle medvirker til at udvide
universet og publikums forståelse af det.
Dette transmedielle univers begyndte i 2008 med lanceringen af Iron Man. Sidenhen
voksede franchisen og introducerede flere superhelte til deres univers, som alle karakteriserer den retskafne og heltemodige protagonist. Blockbusteren Avengers fra 2012 var
den første film, hvor heltene fra de foregående film fandt sammen i en crossover og forsvarede jorden imod en invasion fra rummet. Efter denne film ekspanderede MCU deres
univers til også at udkomme med materiale på andre medieplatforme end spillefilmen.
Dette startede med, at TV-serien Agents of S.H.I.E.L.D i 2013 blev lanceret på den amerikanske tv-kanal ABC. Sidenhen introducerede Marvel så serien Daredevil på Netflix,
hvilket betød, at deres univers nu også var tilgængeligt på streamingtjenestens medieplatform.
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Da Black Panther i 2018 bliver lanceret, indtræder den således i et allerede detaljeret og
kohærent univers. Den bliver en del af en ’storyworld’ som Jenkins karakteriserer det,
hvor den fiktive verden hænger sammen på alle ledder og kanter og kan opleves igennem
en række forskellige medier (Waade & Toft-Nielsen 2015, 62). Men denne film tilføjer
også selv ekstra dimensioner til universet og medvirker til den ’worldbuilding’, som er
en kernekarakteristik ved transmediel storytelling (Waade & Toft-Nielsen 2015, 61). Filmen skildrer især oprindelsen og behandlingen af det fiktive metal vibranium, der er jordens stærkeste metal. Vibranium er et stof, der er af stor betydning i universet. Captain
Americas skjold er blandt andet lavet af dette materiale. Wakandas teknologi og geografiske placering spiller også en stor rolle MCU-historiens videre progression. Af den grund
bliver Black Panther en del af en ’additiv forståelse’ af universet, hvilket Henry Jenkins
definerer som: ”… at den enkelte fortælling udbygger helhedsindtrykket af den samlede
verden, men samtidig fungerer som isoleret selvstændig historie.” (Waade & Toft-Nielsen 2015, 63). Black Panther foregår hovedsageligt på Afrikas kontinent og dette medvirker især til det førnævnte ’worldbuilding’ og udvider dermed universet til at inkludere
landet Wakanda. Filmen skildrer samtidig en selvstændig historie, da plottet er baseret på
en intern affære i Wakanda.

Black Panthers opbygning
Black Panther er, som nævnt tidligere, den 18. filmproduktion i MCU’s række af spillefilm. Det er meget atypisk, at så mange film bliver produceret og vist inde for samme
franchise. I langt de fleste tilfælde vil succesfulde franchises været begrænset til en trilogi,
men hos MCU er der endnu ikke offentliggjort en dato for franchisens ende. Derfor kommer MCU til at fremstå som værende en hybrid mellem film og serie. Det er film vist i
en seriel form, der forløber over, hvad der kan ligne episode-, sæson- og serieniveauer.
MCU er nemlig indtil videre inddelt fase 1, 2 og 3 (Shepherd 2018). Det foregår typisk
således, at der bliver produceret en række selvstændige film, der skildrer et plot med en
afsluttet handling. Ifølge Peter Harms Larsens teori om spæningsbuer (Larsen 2003, 355),
kan dette sammenlignes med episodebuen, der forsikrer en følelse af forløsning i hver
film. Hver af MCU’s tre faser ender dog typisk med, at heltene fra de tidligere film i den
pågældende fase mødes i en crossover i form af en Avengers-film. Den første fase ender
således i 2012 i Avengers. Her bliver en føljetonbue afsluttet, da man i slutningen af hver
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af de foregående film har set, hvordan diverse helte er forsøgt at blive rekrutteret af
S.H.I.E.L.D til at stå sammen med andre superhelte og forsvare verden mod en eventuel
invasion. Det har så i hver film skabt en cliffhanger og suspense, om hvorvidt dette ville
ske. Derudover findes også en seriebue, der ligger over hele serien af film. Marvel er
nemlig kendt for sine post-credits-scenes, hvor man første gang i Avengers ser ansigtet
på universets hovedantagonist, Thanos. Næsten samtlige film har i deres post-creditsscene i nogen sammenhæng refereret til ham og hans snarlige komme.
Black Panther er en af MCU’s selvstændige film, der skildrer en handling med et afsluttet
plot. Dertil er filmen som nævnt tidligere en del af MCU’s ’worldbuilding’ og introducerer publikum for det fiktive land Wakanda på det afrikanske kontinent. Særligt for Black
Panther er, at vi i anslaget bliver præsenteret for en skabelsesberetning uafhængig af nogle
af de foregående film. Det tager udgangspunkt i en dialog mellem en dreng og hans far,
hvor drengen spørger, om han må høre ’the story of home’. Da faderen begynder at fortælle historien, følger en animation de talte ord. Her bliver der fortalt, at da menneskehedens tid begyndte, viste panterguden Bast sig for en krigershaman, som Bast ledte til ’the
Heart-Shaped Herb’, der er en plante, som gav ham superkræfter. Han blev konge og den
første Black Panther. Kongeriget var centreret om en meteor af vibranium, som de brugte
til at udvikle teknologi; mere avanceret end nogen anden nations. For at beskytte vibraniummet fra resten af verden, som lå i kaos med krige, ødelæggelse og slaveri, svor Wakandas indbyggere at gemme det i deres kongerige bag usynlige mure.
Dette anslag kan ifølge Thomas Schatz’ karakterisering af en genrefilm også beskrives
som ’establishment’, der netop er etablering af et samfund og dets konflikter (Schatz
1981, 30). Denne mytologiske historie om Wakandas oprindelse kan også beskrives med
begrebet mythos (Klastrup & Tosca 2004, 4), hvilket betyder, at vi introduceres for meget
universspecifikke skikkelser og fænomener så som pantergudinden Bast, ’the Heart-Shaped Herb’ og vibranium. Alt dette er essentielt for publikums forståelse af universet. Dertil bliver også begrebet topos afsløret, hvilket er omgivelserne, hvor plottet finder sted i
tid og rum (Klastrup & Tosca 2004, 4). Man får indsigt i Wakandas beliggenhed, men
også i tiden. Da historien er færdig spørger drengen nemlig: ”And we still hide, baba?”
(Coogler 2018, 01:45). Faderen svarer ja til dette og drengen spørger ”Why?”. Herefter
bliver der zoomet ind på Oakland i Californien med årstallet 1992 opgivet. Dette afslører,
at det er et flashback, da MCU følger en tid, der er parallel til nutiden. Her er den første
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karakter man møder N’Jobu, der er broderen til den daværende konge af Wakanda,
T’Chaka, men også faderen til filmens antagonist, Erik Killmonger. Barnets spørgsmål,
om hvorfor Wakanda stadig gemmer sig, er heller ikke tilfældigt, fordi det netop fanger
essensen af filmens konflikt. Den bunder nemlig i filmens ehtos, hvilket er den eksplicitte
og implicitte etik og moralske opførsel, som karaktererne i verdenen bør følge (Klastrup
& Tosca 2004, 4). Etikken har i deres verden altid været, at Wakanda og dets teknologi
og ressourcer skal beskyttes fra omverdenen. Dette er en ideologi, som protagonisten,
T’Challa, fører videre som nytiltrådt konge efter hans far døde ved et terrorangreb til et
FN-møde i den foregående film i MCU. Det er dog denne isolationistiske tilgang, der
bliver udfordret af Erik Killmonger. Han kræver, at Wakanda bruger sit vibranium og
teknologiske overmagt til ikke bare at kæmpe for sortes rettigheder på en global skala,
men faktisk omstyrte og underlægge sig alle verdens lande.
’Animation’ er, ifølge Thomas Schatz, optrapningen af disse interessekonflikter, der
vises gennem karakterens handlinger og attituder (Schatz 1981, 30). Denne ses, da Erik
Killmonger drager til Wakanda for at tilrane sig herskerrollen. Da T’Challa opdager Erik
Killmongers identitet, bliver han i form af et flashback fortalt om, hvordan T’Challas
onkel blev radikaliseret i USA, forrådte Wakanda, og at T’Challas far dræbte ham og
forlod onklens søn alene i Oakland.
T’Challa og Erik Killmonger konfronteres selvfølgelig, og T’Challa udfordres til tvekamp om tronen. Dette er filmens ’intensification’, hvor konflikten udarter sig til en dramatisk konfrontation og når et krisestadie (Schatz 1981, 30). Det ender nemlig med, at
T’Challa taber denne tvekamp og bliver smidt ud fra et vandfald. Dog er T’Challa stadig
i live, og han vender tilbage til Wakanda og udfordrer igen Erik Killmonger. Her når vi
til ’resolution’, hvilket er opløsningen af konflikten, ved at den fysiske og ideologiske
trussel elimineres (Schatz 1981, 30). Black Panther vinder nemlig denne duel ved at stikke
en kniv i brystet på Erik Killmonger. Nu er truslen elimineret, men Erik Killmongers
ideologi har haft en effekt på T’Challa. Han indser, at hans fader begik en fejl ved at
efterlade Erik Killmonger som dreng, og at åbne Wakanda op for omverdenen i en vidensog informationsudveksling er til alles bedste.
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Genreanalyse
Dramaturgi
Som illustreret i sidste afsnit, så passer Black Panther unægteligt ind i Thomas Schatz’
karakterisering af en genrefilm. Spørgsmålet er så, hvilken slags genre, den hører ind
under. Det er meget tydeligt, at vi har med en narrativ strategi, som ifølge Thomas Schatz
terminologi hedder ’rites of order’ (Schatz 1981, 34). Ifølge Schatz, så sker dette, når en
specifik genre er centreret om en individuel mandlig protagonist, som er i fokus af en
konflikt. Konflikten inden for disse genrer er eksternaliserede og omsat til vold, og typisk
løst gennem eliminationen af truslen for den sociale orden (Schatz 1981, 34). Dette er
præcis, hvad der sker i Black Panther med T’Challa som den mandlige protagonist, der
eliminerer Erik Killmonger igennem en eksternaliseret konflikt i form af vold og kampscener. Sådan en narrativ strategi er typisk brugt i actionfilm og konventionelle superheltefilm, hvor der findes to polare opponenter, der henholdsvis er god og ond. Dog følger
T’Challa ikke ’rites of order’ i henhold til, at protagonisten ikke assimilere værdierne og
livsstilen for fællesskabet og bevarer sin individualitet (Schatz 1981, 34). Han ender med
at blive konge i Wakanda, vinder pigen og åbner endda op for grænserne til den øvrige
verden. Af den grund bliver Black Panther en hybrid mellem ’rites of order’ og ’rites of
integration’. Det sidste er ifølge Thomas Schatz, blandt andet når man følger de centrale
karakterers integration i fællesskabet, og at de personlige og sociale konflikter er internaliseret, omsat til følelsesmæssige termer (Schatz 1981, 34). For i lige så høj grad som
T’Challa har en eksternaliseret konflikt med Erik Killmonger, har T’Challa en internaliseret konflikt om, hvordan han føler sig skyldig i sin fars død, men også om, hvordan han
bliver den bedst mulige konge. Denne konflikt er manifesteret i et drømmesyn eller spirituel rejse til ’the Ancestral Plane’, hvor han møder sin far, der fortæller ham: ”It’s hard
for a good man to be a king.” (Coogler 2018, 32:50). Faderen bliver en slags mentorrolle
for T’Challa, men ender faktisk også med at blive en kontrastfigur. T’Challa erkender i
sorg sin faders fejl ved at efterlade Erik Killmonger i Oakland og konstaterer, at det er
forkert at gemme Wakanda fra omverdenen. På den måde tager han afstand fra sin far og
forfædre, der alle praktiserede den isolationisme, som Wakanda har dyrket siden tidernes
morgen. På den måde bliver T’Challa og Wakanda integreret i resten af verden og det
globale fællesskab.
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På trods af hybriden mellem ’rites of order’ og ’rites of integration’ fremstår Black Panther dramaturgisk stadig som en film inden for den konventionelle superheltegenre. MCU
har før gjort brug af hovedkarakterer, der, udover at eliminere den eksternaliserede konflikt, også har overvundet en internaliseret konflikt. Allerede i den første film i franchisen,
Iron Man, ser man, hvordan Tony Stark udvikler sig fra at være en playboy og antiheroisk
figur til at integrere sig i samfundet og blive retskaffen superhelt med et (relativt) bedre
moralsk kompas. Men på trods af dramaturgien, så er superheltegenren ikke den eneste
genre, som Black Panther spiller på. Filmens stilistiske dimension afslører nemlig et væld
af genrer, som filmen gør brug af.

Stilistisk
Som nævnt i afsnittet før, afslører dramaturgien, at Black Panther hører inden for den
konventionelle superheltegenre. Dette afspejles også igennem filmens stilistiske system,
som Helle Kannik Haastrup i sin artikel ”Filmanalyse” kategoriserer som værende opdelt
i kategorierne; fotografering, mise-en-scéne, klipning og lyd (Haastrup 2009, 251).
Som bekendt er T’Challa hovedkarakteren og protagonisten i Black Panther. Dette afspejles især i filmens tekniske virkemidler. Plottet følger hovedsageligt T’Challa, og publikum bliver ofte tildelt kameraindstillinger taget fra hans optiske synspunkt, hvilket Helle
Kannik Haastrup kategoriserer som perceptuel subjektivitet (Haastrup 2003, 238). Dette
kan blandt andet ses i T’Challas tvekamp med M’Baku i starten af filmen. Her bliver
T’Challa nikket tre skaller, og da han, som vist på figur 1 og 2, efterfølgende ser ud på
kampens tilskuere, vises de i et sløret syn, der er vendt 180 grader, hvilket skal imitere
hans desorienterede synsfelt. (Coogler 2018, 26:21). Yderligere kan man også argumentere for, at T’Challas mentale subjektivitet bliver afsløret. Helle Kannik Haastrup definerer dette som, at publikum bliver tildelt indsigt i en persons drømme, fantasier, minder
osv. (Haastrup 2003, 238). Da han tager til ’the Ancestral Plane’ og møder sin far, sker
det formentlig i en spirituel eller drømmelignende tilstand, hvilket betyder, at vi får adgang til hans sind og mentalitet.
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Figur 2

Ligesom i en traditionel actionfilm og superheltefilm, så er Black Panthers kampscener
præget af dynamisk klipning. Hvis man tager udgangspunkt i en kampscene på et kasino
i Tokyo, så er der benyttet kontinuitetsklip, der hurtigt skifter frem og tilbage mellem
protagonisterne og deres modstandere, så man kan se, hvordan heltene afværger slag og
forsvarer sig. Derudover veksles der også imellem kameraindstillingerne. Protagonister
vises ofte i fuld figur i et totalbillede, så man kan se dem udfolde hele deres krop i kampscenerne, men når f.eks. Okoye fra den kongelige livgarde i samme scene finder sit spyd
frem, slår skaftet i hovedet på en af modstanderne og stikker spyddet ned i foden på en
anden, er de filmet i en close-up billedbeskæring (Coogler 2018, 46:53). Derudover er det
meget karakteristisk for MCU, at have mindst én kampscene i deres film, hvor der bliver
brugt meget få eller ingen klip. Dette sker i Black Panther, da der bliver zoomet ind på
Okoye efterfulgt af hendes ledemotiv, hvilket er når et enkelt musiktema følger én person
(Haastrup 2003, 262). Denne asynkrone lyd forestiller antageligvis en slags afrikansk angrebssignal, hvor der med kvindelig vokal bliver råbt: ”Tu, tu, tu…”. Dette indleder en
sekvens, hvor der med et håndholdt kamera bliver brugt kamerabevægelsen tracking, så
man følger kampscenerne af Okoye, dernæst Nakia og slutteligt T’Challa i en kort scene
uden nogen synlige klip (Coogler 2018, 47:30).
Men superheltegenren er, som nævnt tidligere, ikke den eneste genre, som filmen og dens
virkemidler spiller på. Allerede i første scene med T’Challa bliver man opmærksom på,
at han sidder i et fly, der er yderst højteknologisk. Man hører, at Okoye siger: ”My prince.
Coming up on them now” (Coogler 2018, 07:30), hvorefter man, ser, at deres fly deaktiverer dets usynlighed og kommer til syne i luftrummet (figur 3). Derefter ser man, hvordan T’Challa bruger et slags holografisk missionsbord (figur 4), der er konstrueret af noget dynamisk sand, der perfekt imiterer situationen og omgivelserne under flyet. Dette
giver tilskueren et indtryk af, at man er vidne til en science fiction-genre. Ifølge Thomas

Side 9 af 18

Medieanalyser i kulturelle kontekster
Skr. Eksamen
Eksamensnummer.: 109389

Nordisk Sprog og Litteratur Mads Brunsgaard Clausen
Aarhus Universitet
AU-ID: 568287
27-05-2018

Schatz behandler science fiction især grænserne og værdien af menneskelig viden og eksperimenter (Schatz 1981, 32). Så det er ikke nødvendigvis fremtidssamfund, som science
fiction indebærer, men netop noget lignende det udstyr T’Challas fly besidder. Det viser
nemlig en teknologi, som vi, i vores verden, ikke er i stand til at producere. Dette er alt
sammen medvirkende til at accentuere betydningen af stoffet vibranium og dets værdi.’

Figur 3

Figur 4

Filmens første actionsscene starter ved, at Black Panther hopper ud af flyet og angriber
mændene i bilerne, som han før havde nærstuderet. Her bliver der trukket på en anden
genre, nemlig gyserfilmen. For da mændene undersøger terrænet omkring deres køretøjer,
går de ud i den mørke jungle med deres lommelygter tændt. Pludselig ser de en hund, der
gør op mod et træ. Da mændene lyser derop, ser de i frøperspektiv Black Panther siddende
i et træ (figur 5), der kunne trække intertekstuelle referencer til kultfilmen Predator. Dertil bliver der også brugt den meget trivielle gyserlydside, hvor mændene går i skoven, og
der opbygges suspense ved, at man kun hører reallyden fra deres ånde og hvislende blade.
Da de ser Black Panther, bliver der brugt den meget typiske asynkrone lyd af en højt stemt
fløjte, der skal medvirke til et jumpscare.

Figur 5

Det, der dog filmteknisk er mest sigende for genren, er dets brug af mise-en-scene, hvilket
er iscenesættelsen af alt det, som er foran kameraet (Haastrup 2009, 257). Black Panthers
iscenesættelse af setting i form af Wakanda er især essentielt. Brugen af CGI til både at
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afsløre den omfattende teknologi de besidder, og til at vise hele den by producenterne har
kreeret (figur 6), er med til at understøtte idéen om, at Black Panther hører under en
afrofuturistisk genre. Dog er det svært at definere det, som en decideret filmgenre, da der
ikke er blevet produceret meget materiale inden for det felt. Journalisten Lucia Odoom
definerer det således: ” Afrofuturismen er en kulturel afrocentrisk strømning, der indbefatter science fiction-litteratur, musik, tegneserier, kunst og mode.” (Odoom 2018). Det
er altså en tværkunstnerisk strømning, der behandler afrocentriske forestillinger om, hvordan en mulig fremtid ville se ud, eller, i Wakandas tilfælde, hvordan et afrikansk land
kunne se ud, hvis det aldrig var blevet koloniseret af og underlagt hvide imperialister.
Denne brug af afrofuturisme får Black Panther også udnyttet succesfuldt, da filmen
iscenesætter en anden del af dets mise-en-scene, nemlig kostume og makeup. Alle fem
stammer, der bor i Wakanda, har hver deres særprægede tøjstil, som alle er afrikansk
inspirerede (figur 7). Der bliver ligeledes gjort brug af ansigtsmaling og ceremonielle
afrikanske danse, da T’Challa skal til sin første tvekamp og officielt krones som konge af
Wakanda. Af den grund kan man også argumentere for, at Black Panther er realistisk
motiveret, hvilket Helle Kannik Haastrup definerer som værende en filmisk motivation,
der altid vil knytte sig an til, hvad man på et givent tidspunkt opfatter som realistisk
(Haarstrup 2009, 240). De scener, man som tilskuer er vidne til, er alt sammen fiktion,
men det er noget vi forestiller os kunne være troværdigt i en afrofuturistisk sammenhæng.
Filmen spiller nemlig på nogle af de forestillinger, vi har om afrikansk kultur, og karaktererne gør, ifølge underteksterne, brug af det afrikansk sprog Xhosa og taler engelsk med
en meget overbevisende afrikansk accent.

Figur 6

Figur 7
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Black Panthers kulturelle kontekst
Nationalidentitet
Når et filmprodukt som Black Panther bliver udgivet, hvis tema og genre er centreret
omkring et utopisk og afrofuturistisk samfund, har det antageligvis en stor appel på mennesker af afrikansk afstamning. Ifølge det amerikanske Box Office er Black Panther med
stor margin den mest sete Marvel-film i USA nogensinde (Boxofficemojo.com). Da dette
billetsalg slår Avengers crossoverfilmene, kan noget tyde på, at Black Panther appellerer
til et segment, der går udover de dedikerede fans af franchisen. Dette er højst sandsynligt
afroamerikanske borgere. Grunden til at afroamerikanske mennesker vælger at købe en
biografbillet, kan angiveligt skyldes, at afroamerikanere opnår en særlig identifikationsfølelse ved at se filmen. For at uddybe, kan dette beskrives med Tim Edensors artikel om
nationalidentitet. Heri refereres der blandt andet til Benedict Andersons citat: ”… the nation can be considered an ’imagined community’, united by a ‘deep, horizontal comradeship’ whereby national co-fellows are believed to constitute a bounded, ‘natural’ entity.”
(Edensor 2002, 7). Så selvom Wakanda er et fiktivt land, kan man stadig opnå en nationalfølelse og identifikation, fordi Wakanda er en del af det her ’imaginære samfund’, og
noget som afroamerikanere kan samles om i deres dybe, horisontale kammeratskab, der
bunder i deres fælles forhistorie og afrikanske rødder. Ydermere argumenterer Anthony
Smith i samme artikel for, at nationer er baseret på og opstår ud fra ”pre-existing ’ethnies”
(Edensor 2002, 7). Så man kan argumentere for, at mennesker med afrikansk afstamning
deler en slags subnational identitetsfølelse, der er baseret på deres afrikanske etnicitet,
hvilket Black Panther formår at appellere til.
Det er dog ikke kun afroamerikanere, der har taget godt imod filmen. Ifølge journalisten
Lucia Odoom, har der også været stor begejstring for filmen blandt danskere med afrikanske afstamning herhjemme. Hun var med til en visning af Black Panther i Palads i
København, hvortil hun skriver: ”… biografen er denne aften fyldt med herboende afrikanere, som er klædt i mønstrede darshiki-kjoler, afrikanske waxprintkjoler og lange majestætiske nederdele, prangende smykker og farverige hovedbeklædninger.” (Odoom
2018). En kvinde ved navn Golda Fania havde taget initiativ til at samle en gruppe danske
afrikanere for at se Black Panther i fællesskab og fortæller, at de mødes for at fejre hinanden og vise deres kultur og vise verden, at de er her (Odoom 2018). Lucia Odoom
fortæller ligeledes, at der under filmen hujes og klappes ved replikker som ”Don’t scare
Side 12 af 18

Medieanalyser i kulturelle kontekster
Skr. Eksamen
Eksamensnummer.: 109389

Nordisk Sprog og Litteratur Mads Brunsgaard Clausen
Aarhus Universitet
AU-ID: 568287
27-05-2018

me like that, colonizer”, og at der lyder amazonekriger-skrig og klapsalver, da filmen
slutter (Odoom 2018). Så danskere med afrikansk afstamning har i høj grad også følt
samme identifikationsfølelse, på trods af, at Black Panther er en amerikansk produceret
film.

Black Lives Matter og Black Panther Party
Identifikationsfølelsen er dog ikke det eneste, der spiller en rolle i Black Panthers popularitet. Det er nærmest uundgåeligt at erkende, at Black Panther er blevet lanceret i en tid,
hvor især organisationen Black Lives Matter får meget opmærksomhed og mediedækning. Det er en borgerrettighedsbevægelse, der i 2013 begyndte med, at amerikaneren
George Zimmerman blev frifundet for at have skudt og dræbt den afroamerikanske teenager Trayvon (blacklivesmatter.com). Som reaktion på dette blev hashtagget #BlackLivesMatter skabt på Twitter, der ledte til protester og demostationer imod forsømmelsen af
sorte menneskers rettigheder. Ligeledes gjorde et andet hashtag i 2015 opmærksom på
afroamerikaneres undertrykkelse, da hashtagget #OscarSoWhite trendede ved Oscaruddelingen og ingen sorte mennesker var nomineret til bedste skuespiller.
Da Black Panther så introducerer den første sorte superhelt i MCU, ses det som en sejr,
da det giver en vished eller indtryk af, at sorte liv har betydning både i humanitær og
filmisk forstand. Det er nemlig ikke bare filmens cast, der er sorte, men en overvejende
stor del af holdet bag filmen, med instruktøren Ryan Coogler i spidsen, er afroamerikanere.

Black Panther drager dog også paralleller til afroamerikansk indenrigshistorie og tidligere
borgerrettighedsbevægelser. Black Panther er en karakter, der allerede blev introduceret
i Marvel Comics i 1966 (marvel.com). Senere samme år blev der dannet en borgerrettighedsbevægelse, hvis organisation delte samme navn, The Black Panther Party. De to
er dog ikke forbundet i andre henseender end ved navn. ”The Black Panther Party kæmpede for sortes rettigheder under en marxistisk fane i 1960’erne og 1970’erne, og var mest
kendt for deres militaristiske udtryk med barrett og gevær som standard uniform. De startede som et opgør med politivolden mod den afro-amerikanske befolkning i Oakland…”
(Vitting-Seerup 2018). The Black Panther Party var altså en militær politisk organisation,
der som beskrevet var udrustet med barett og gevær. Dette er interessant, fordi handlingen
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i Black Panther netop starter i Oakland, hvor partiet blev stiftet. Man opdager også hurtigt, at T’Challas onkel har forrådt Wakanda og stjålet vibranium for netop at opruste
sorte mennesker i Oakland, så de har ressourcerne til at gøre oprør mod deres undertrykkere. Det er præcis samme formål partiet har haft ved at gøre oprør mod politivolden.
Denne parallelisering til partiet er en meget vigtig del i forståelsen af Black Panther. Selv
i en paratekst i form af traileren til filmen, bliver der som baggrundsmusik spillet ”The
Revolution Will Not Be Televised”, hvilket er et politisk statement og et nummer, som
den rigtige politiske bevægelse Black Panther brugte og identificerede sig med (VittingSeerup 2018). Når man så ser filmen, er det tydeligt, at Erik Killmonger repræsenterer
The Black Panther Partys værdier med militær oprustning, der skal medvirke til at bekæmpe overmagten med vold, hvorimod T’Challa repræsenterer en mere ikkevoldelig
ideologi, der kan sidestilles med Martin Luther Kings. Set i historiens lys er det også
Martin Luther King og hans ideologi, der har været mest effektiv og givende i kampen
for sorte menneskers rettigheder, og dette afspejles også i de sidste scener af filmen, hvor
T’Challa trækker sig sejrrigt ud af konflikten. Idet Black Panther som film spreder et
budskab om sorte menneskers kapabilitet og vigtighed, bliver det også en reaktion mod
The Black Panther Partys budskab, idet man kan sige, at ”The Revolution Will Be Televised”, da kampen for sortes rettigheder i dag i høj grad spredes og debatteres på skærmen, om end det måtte være Black Lives Matters hashtags kreeret på sociale medier, eller
filmblockbustere i MCU’s milliardærfranchise, instrueret og produceret af sorte mennesker.

Politisk kontekst
Det er dog ikke kun kulturelle og historiske kontekster, som filmen drager paralleller til.
Black Panther bliver nemlig også en reaktion mod den nationalistiske tendens, som i de
sidste par år har præget den politiske dagsorden i vestlige lande. Dette kan blandt andet
ses i form af Brexit i 2016, hvor England meldte sig ud af EU, og ligeledes i Danmark,
hvor Dansk Folkeparti, der er kendt for at føre en stram udlændingepolitik, blev det største
parti ved sidste folketingsvalg. Mest eksplicit ses den nationalistiske tendens dog i USA,
hvor republikaneren Donald Trump blev præsident i 2016. Her er han især kendt for sit
statement ”America first” og for sin vision, om at ville bygge en mur til Mexico. Nogenlunde samme ideologi ses i Black Panther, der skildrer et Wakanda, der netop har bygget
en usynlig mur rundt om nationen, der isolerer og skjuler dem fra omverdenen. Derudover
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identificerer T’Challa og landets indbyggere sig med kampråbet ”Wakanda forever”, der
blandt andet bliver brugt, da T’Challa vinder sin tvekamp mod M’Baku (Coogler 2018,
28:26). Det er en frase, der ligger tæt op af ”America first” og har en lignende semantik
om, at deres egen nation har større værdi end andre. Det er dog denne ideologi, som Black
Panther gør op med, da T’Challa indser, at denne praksis af isolationisme er forkert. Til
et FN-møde i filmens mid-credits scene udtaler han: ”But in times of crisis the wise should
build bridges while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another as if we were one, single tribe.” (Coogler 2018, 2:06:13). Idet T’Challa nævner, at
det kun er de tåbelige, der bygger barrierer i krisetider, er en implicit kritik af præsident
Donald Trump. En lignende kritik af Donald Trump kan også tolkes af Okoyes påstand
om Erik Killmonger, der lyder: ”You… Your heart is so full of hatred. You’re not fit to
be a king”. (Coogler 2018, 1:43:47). Dette kan afspejle, hvordan en stor del af den amerikanske befolkning, og især den sorte del af den, ser Donald Trump som en præsident,
der er racistisk anlagt og ikke egnet til at være præsident. På den måde bliver Black Panther et produkt, der, måske korrelerer med superheltefilmens genretræk, men bærer et
væld af kulturelle og politiske budskaber.

Konklusion
Jeg har i denne opgave analyseret filmen Black Panther og undersøgt, hvordan den passer
ind i MCU’s fiktive univers. Derudover har jeg undersøgt, hvordan filmen er blevet modtaget af dets publikum, samt den kulturelle kontekst, som filmen er et produkt af.
Jeg kan konkludere, at Black Panther er en del af den transmedielle storytelling, som
MCU har skabt. Franchisen udgiver indhold spredt ud over flere medieplatforme, så som
spillefilmen, tv-serien og streamingtjenesten. Black Panther bliver en del af den ’additive
forståelse’, som MCU praktiserer, hvor den enkelte fortælling udbygger helhedsindtrykket af den samlede fiktive verden, men samtidig fungerer som isoleret selvstændig historie.
Jeg har undersøgt, hvorvidt Black Panther, i overensstemmelse med opgavens indledende citat, skulle være nyskabende og en milepæl for sin genre ved at lave en genreanalyse af filmen. Jeg kan af den konkludere, at Black Panther dramaturgisk ikke skiller sig
ud fra andre superheltefilm i MCU. Der, hvor Black Panther formår at være nyskabende,
er til gengæld i dens produktion og i de afrofuturistiske strømninger, den er påvirket af.
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Black Panther er nemlig ikke bare MCU’s første superheltefilm med en sort skuespiller i
hovedrollen. Den har også en sort instruktør i form af Ryan Coogler, og et hold bagved,
som overvejende består af afroamerikanere. Derudover er det tydeligt, at filmen er bygget
på en afrofuturistisk genre eller idé, idet Wakanda bliver symbolet på et utopisk afrikansk
land, der afspejler, hvordan et afrikansk folk kunne have set ud. Dette er muligvis en af
grundene bag filmens enorme succes. I overensstemmelse med Tim Edensors artikel om
nationalidentitet, kan Black Panther antageligvis have skabt en nationalfølelse og identifikation hos dets seere med afrikansk afstamning. Wakanda kan nemlig forstås som en
del af et ’imagined community’, som Benedict Andersons teori postulerer. Wakanda bliver antageligvis noget, som mennesker af afrikansk afstamning kan samles om i mindet
og hyldesten deres fælles forhistorie og afrikanske rødder.
Interessant for denne superheltefilm er også, at MCU har været opportunistiske ved at
fange tidsånden og udnyttet al den opmærksomhed og mediedækning som Black Lives
Matter og Donald Trumps negative omtale og racistiske anklager har fået de seneste år.
Black Panther bliver nemlig mere end bare en actionspækket superheltefilm med høj underholdningsværdi. Den formår både at accentuere sorte menneskers kapabilitet, men
også anerkende tidligere borgerrettighedsbevægelser fra amerikansk indenrigshistorie.
The Black Panther Party, der blev oprettet i 1966 er en militær politisk organisation, der
har stor betydning for forståelsen af filmen. Det bliver nemlig en direkte parallel til filmen, da Erik Killmonger, filmens antagonist, netop er manifesteringen af partiets formål;
at bevæbne sorte mennesker til oprør mod overmagten. Men som historiens gang har bevist, så har vold intet hjulpet for sortes borgerrettigheder i forhold til de ikkevoldelige
metoder, og derfor må Erik Killmonger møde sit endeligt.
For at bruge et gammelt udtryk, så kan man kalde Black Panther gammel vin på nye
flasker. Det er en film, der reproducerer klassiske træk fra den konventionelle superheltegenre, men filmen og dens produktion præsenterer en afrofuturistisk og afrocentrisk
tendens, der sjældent er set i populærkultur før, og formår også at tilføje en ekstra dimension ved at danne implicitte og eksplicitte referencer til kulturelle og politiske kontekster.
Af den grund ser man også splittede anmeldelser af værket. De, der objektivt analyserer
dens filmiske kvaliteter, bliver muligvis skuffede, men de danske afrikanere, der indtog
biografsalen i Palads sammen med journalisten Lucia Odoom, danser sejrsdans.
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