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Indledning: 
Den klassiske Hollywood film Thelma & Louise udkom i år 1991. Filmen blev instrueret 

af instruktøren Ridley Scott. Denne roadmovie fortæller historien om to veninders rejse i 

en grøn Ford Thunderbird gennem den amerikanske ørken, en rejse der ender med at have 

uforudsete konsekvenser. 

 I denne opgave vil jeg lave en analyse af filmen Thelma & Louise. Indledningsvist 

vil jeg benytte en neoformalistisk tilgang til at undersøge filmens stilistiske system. Hertil 

vil jeg belyse, hvordan filmens cinematografi anvendes til at udtrykke en visuel forskel 

på mænd og kvinder. Dernæst vil jeg med aftag i Judith Butlers konstruktivistiske 

kønsopfattelse undersøge, hvorvidt filmen i sin visuelle fremstilling af kønnet, gør op 

med de karakteristika det tillægges gennem kønsperformativitet. Afslutningsvist vil jeg 

inddrage perspektiver fra Ole Bornedals tv-serie Charlot og Charlotte fra 1996 med 

særligt fokus på, hvorvidt den amerikanske roadmovie genre kommer til udtryk i en 

nordisk kontekst. Jeg vil undervejs i opgaven henvise til sekvenser fra filmen og tv-serien 

gennem tidsangivelser. 

Thelma & Louise: 
Filmen Thelma & Louise blev skabt af instruktøren Ridley Scott og manuskriptforfatteren 

Callie Khouri, og udkom i år 1991. Den skrives ind under en bred vifte af genrer bl.a. 

roadmovie. Filmen handler om veninderne Thelma og Louise fra Arkansas, der begiver 

sig afsted på weekendtur. Thelma er en klodset husmor. Hun er gift med Darryl, som både 

er dominerende og respektløs overfor sin kone. Louise er en rapkæftet servitrice, der 

forsøger at få sin kæreste musikeren Jimmy til at elske hende. Rejsen starter ud som et 

forsøg på at gøre mændene opmærksomme på, hvor meget de elsker og behøver deres 

kærester, men det hele ændrer sig på en bar, hvor de møder Harlan. Han forsøger at 

voldtage Thelma. Louise kommer hende til undsætning, og hun ender med at skyde 

Harlan i sin frustration over hans manglende respekt for kvinder. Denne situation sender 

dem på flugt mod Mexico. På deres rejse gennem den amerikanske ørken møder de mange 

forskellige udfordringer, og må affinde sig med deres nye kriminelle levevej for at 

overleve. Thelma bliver røver, de springer en lastbil i luften, samt låser en politimand 

inde i hans eget bagagerum, alt imens politiet i deres hjemby er på sporet af dem. 

Venindernes rejse slutter brat, da de i en vild politijagt når Grand Canyon. Her vælger de 
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at fortsætte ud over kanten, og undgår derfor tilfangetagelse. Filmen behandler temaer 

som venskab, frihed, kvindefrigørelse og feminisme.  

 I dette afsnit har jeg lavet et kort referat af filmens handling. Herfra vil jeg bruge 

en neoformalistisk tilgang til at undersøge filmens stilistiske system samt belyse, hvordan 

cinematografien benyttes til at udtrykke en visuel forskel på mænd og kvinder.  

Det stilistiske system i Thelma & Louise: 
Den neoformalistiske tilgang kan benyttes som et redskab til at analysere film. Den sætter 

fokus på, hvordan filmen fungerer som et system bestående af narrative og stilistiske 

stukturer. Det er en analytisk tilgang, hvor værket i sig selv er udgangspunktet for 

analysen. Filmens narrativ og stil interagerer med hinanden og stilen bidrager til at 

fremhæve filmens plot. Jeg vil i følgende opgave fokusere på det stilistiske system 

(Haastrup 2009). Dette kan inddeles i følgende kategorier: mise-en-scene og 

cinematografi. Filmens mise-en-scene er en betegnelse for iscenesættelsen af alt det, der 

er foran kameraet. Her får instruktøren kontrol over, hvad der foregår i filmens ramme. 

Mise-en-scene kan opdeles i setting, kostumer og makeup. I følge teoretikerparret David 

Bordwell og Kristin Thompson spiller filmens setting en væsentlig rolle, da den 

betydeligt former, hvordan man forstår filmens handling. Instruktøren kan skabe et større 

fokus på specifikke rekvisitter og derigennem understrege filmens motiver (Bordwell og 

Thompson [1979] 2001). 

 I Thelma & Louise benytter Ridley 

Scott filmens setting samt rekvisitter til at 

understrege de forskellige motiver. Et 

eksempel på det er, da seeren første gang ser 

pistolen. Thelma smider den forsigtigt ned i 

håndtasken (Scott 1991, 07:25). Her kan 

drages parallel til det narratologiske princip 

om Chekhov’s gun. Jason Mittel udtrykker om dette princip: ”if you hang a gun over the 

mantle in the first act, it must be fired by the end of the play” (Mittel [2013] 2015, 24). 

Alle elementer kan derfor have en betydning for narrativet (Mittel [2013] 2015). Denne 

rekvisit forvarsler, at pistolen vil spille en væsentlig rolle for filmens plot på et senere 

tidspunkt.  
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Ser man på filmens kostume og makeup har det ligeledes en væsentlig rolle i den samlede 

mise-en-scene. Kostumet er vigtig for fremstillingen af karaktererne, da det kan bruges 

til at udtrykke en personlig udvikling (Haastrup 2009).   

 Ridley Scott benytter kostume og makeup til at udtrykke karakterernes 

personligheder, samt Thelma og Louise’ forandring. Det fremstilles tidligt i filmen, at de 

to kvinder lever en tilværelse, hvor deres liv dikteres af andre. Det kan bl.a. ses i 

eksemplet, hvor Thelma ikke tør spørge sin mand, om hun kan tage på ferie med sin 

veninde (Scott 1991, 09:36). Senere tvinger mordet på Harlan kvinderne til at slippe alle 

tidligere forbindelser og bevæge sig mod en usikker fremtid, hvor de får mulighed for at 

genfinde sig selv uden andres kontrol. Denne udvikling bliver fremstillet gennem 

karakterernes kostumer, da der sker en drastisk ændring i deres påklædning. Deres tøj og 

makeup bliver hermed et visuelt eksempel på, hvordan de har ændret sig:  

 

Instruktøren benytter den samlede mise-en-scene til at guide seerens opfattelse af filmen, 

og det bidrager til at skabe en overordnet form (Bordwell og Thompson [1979] 2001). I 

Thelma & Louise anvender Scott de forskellige elementer af mise-en-scene til at 

understrege en specifik opfattelse af de forskellige karakterer samt filmens motiver.  

 

Bordwell og Thompson udtrykker om filmens cinematografi, at: ”the filmmaker also 

controls […] not only what is filmed but also how it is filmed” (Bordwell og Thompson 

[1979] 2001, 193). Filmmediets fokus begrænses derfor ikke udelukkende til, hvad der 

placeret foran kameraet, men må konstant forholde sig til, hvordan der filmes, da det 

ligesom mise-en-scene påvirker seerens gennemgående forståelse af filmens plot. 

Cinematografien handler om indstilling, og den består af forskellige faktorer der har 

indvirkning på, hvordan filmen fremstår. Faktorerne fungerer som basis ved en 

filmanalyse, da man gennem disse kan fremhæve de mest iøjnefaldende teknikker og 
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deres effekt (Hansen [2015] 2017). Filmens indstillinger kan beskues fra forskellige 

perspektiver, og kan have en påvirkning på dens narrative forløb. Det skal dog 

understreges, at man ikke konsekvent kan antage, at de enkelte vinkler har en bestemt 

betydning, men filmindstillingernes forbindelse til narrativet varierer fra film til film 

(Bordwell og Thompson [1979] 2001). Filmens fremstilling af karaktererne gennem 

specifikke kameravinkler bruges til at sikre, at seeren kan udskille den vigtigste 

information, derfor vil der ofte være en høj grad af redundans i det stilistiske system, 

hvilket medvirker til en mere sammenhængende fortælling (Haastrup 2009).  Jeg vil 

fokusere på, hvordan filmens perspektiver og kamerabevægelser understreger en bestemt 

tolkning, hvor der udtrykkes en visuel forskel på mænd og kvinder.   

 I Thelma & Louise anvender Scott de forskellige vinkler til at forbinde specifikke 

former for patos til enkelte karakterer. Derved fremstilles der et klart skel mellem mænd 

og kvinder således, at det kvindelige køn i begyndelsen af filmen fremstilles som værende 

undertrykt, og det mandelige køn fremstår mere dominerende. Senere i forløbet sker der 

en ændring og kønnene bytter roller. Ser man på forholdet mellem Thelma og hendes 

mand Darryl, understreges en tydelig hierarkisk forskel i parforholdet både eksplicit i 

dialogen, men også gennem de forskellige 

kameravinkler. Det kan ses i eksemplet, hvor 

Thelma ringer hjem for at forklare, hvor hun 

er henne. Darryl har ingen interesse i hendes 

forklaring, men insisterer på, at hun kommer 

hjem med det samme (Scott 1991, 38:18). 

Darryl filmes i et tydeligt frøperspektiv, hvor 

man beskuer indstillingen nede fra. I denne situation får det ham til at fremstå mere 

magtfuld end Thelma. Kameravinklingen bidrager i denne indstilling til at understrege 

filmens narrativ, da brugen af specifikke perspektiver i association med karaktererne er 

med til at understege filmens motiver (Bordwell og Thompson [1979] 2001). Dvs. at det 

bliver tydeligt, hvordan Thelma er undertrykt i sit forhold til Darryl ud fra indstillinger, 

hvor perspektivet fremhæver ubalancen i magtforholdet. Karakteren Harlan er et andet 

eksempel på, hvordan brugen af perspektiver understreger, mændenes overlegenhed i 

begyndelsen af filmen. Denne karakter fremstilles meget ensidig gennem 

kameravinklerne, da det skal være tydeligt, at hans intentioner med Thelma er dårlige. 



Kathrine Brix Hiltmar  Medietyper og -teorier d. 20-12-2017 
Studienummer: 201607591 v. Rikke Petersen Anslag: 23947 

6 
	

For at understrege det benytter Scott overvejende frøperspektiv, så han virker mere 

truende. Et tydeligt eksempel på, hvordan der visuelt udtrykkes en forskel på Thelma og 

Harlan, er i scenen, hvor han forsøger at voldtage hende. Kameravinklen er typisk hen 

over skulderen på Harlan således, at Thelma filmes i fugleperspektiv, hvilket får hende 

til at fremstå undertrykt, hvorimod Harlan næsten kun fremstilles i frøperspektiv (Scott 

1991, 20:00):  

 

Undersøger man yderligere, hvordan magtforholdet mellem Thelma og Harlan 

fremstilles, bliver det ligeledes tydeligt, at det er ham der er den dominerende gennem de 

forskellige kamerabevægelser. Det ses eksempelvis, mens de danser. Kameraet placeres 

på en dolly, hvilket gør det muligt at skabe hurtige og glidende bevægelser, hvor kameraet 

kan følge karaktererne i indstillingen (Bordwell og Thompson [1979] 2001). Her ser man, 

hvordan kameraet bevæger sig roterende rundt om parret på dansegulvet samtidig med, 

at Harlan svinger Thelma rundt i den modsatte retning (Scott 1991, 17:37). Det er med til 

at fremstille et visuelt udtryk for Thelmas tilstand, da hun er beruset og hurtigt mister 

kontrol over situationen. Kontrasten mellem den roterende kamerabevægelse, den 

snurrende kvinde og Harlan der står fast i midten af alt bevægelsen, kan ses om endnu en 

måde, hvorpå Scott i begyndelsen af filmen viser en magtforskel mellem de to køn. Også 

forholdet mellem Louise og hendes kæreste Jimmy kan karakteriseres ud fra samme 

teknikker som de foregående eksempler. Det ses tydeligst i en telefonsamtale, hvor Louise 

må bede om hjælp, efter hun har myrdet Harlan. Her bliver det fremstillet gennem 

fugleperspektiv, at hun er den lille og usikre i forholdet, da næsten alle indstillingerne 

med Jimmy er filmet i frøperspektiv. Ud over brugen af perspektiver udtrykker Scott en 
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fysisk og emotionel distancen mellem dem ved at zoome ud fra Louise. På den måde vises 

skellet mellem dem eksplicit for seeren gennem kamerabevægelsen (Scott 1991, 32:05): 

 

Instruktøren Ridley Scott benytter derved specifikke perspektiver og kamerabevægelser 

til at understrege et skel mellem mænd og kvinder. I første del af filmen skildres skellet 

således, at kvinderne er underlegen i forhold til mændene. Et af filmens største motiver 

er, at kvinderne må flygte fra deres fortid, og de autoriteter og forhold der har undertrykt 

dem for senere at genfinde sig selv som selvstændige (Fournier 2007). Scott understreger 

derfor hierarkiet mellem kønnene i det stilistiske system således, at når der sker et skift i 

mellem dem, vil det fremgå tydeligt. Hertil må fremstillingen af kvindernes personlige 

ændring virke så overbevisende som muligt, og der udtrykkes derfor ligeledes et hierarki 

mellem dem. Eksempelvis da en ung fyr stjæler alle deres penge, og Louise bryder 

grædende sammen på gulvet. Her må Thelma bevare roen, og hun filmes i frøperspektiv, 

hvorimod Louise filmes i fugleperspektiv sammenkrøllet på gulvet (Scott 1991, 1:09:25). 

Hierarkiet mellem dem skifter, så de begge får mulighed for at få kontrol og dermed 

opleve følelsen af dominans. Det skiftende hierarki mellem de to veninder gør, at de kan 

overtage rollen som overlegen i forhold til mændene troværdigt. Det betyder, at filmen 

derved kan fremstille skellet mellem de to køn anderledes end i begyndelsen, herfra vises 

mændene som underlegen og bliver til tider latterliggjort. Et eksempel på det er, da Jimmy 

møder Thelma og Louise for at låne dem 

penge til deres flugt mod Mexico. Louise vil 

ikke fortælle Jimmy, hvad der er sket. Den 

mystik der omkredser hende gør, at han er 

ude af sig selv af jalousi og frustration. Han 

frier derfor, men hun siger nej (Scott 1991, 

55:59). I denne scene benytter Scott de 



Kathrine Brix Hiltmar  Medietyper og -teorier d. 20-12-2017 
Studienummer: 201607591 v. Rikke Petersen Anslag: 23947 

8 
	

forskellige perspektiver til at understrege det skel, der er mellem parret, men denne gang 

er rollerne byttet om. Jimmy filmes i fugleperspektiv, hvilket får ham til at fremstå som 

undertrykt, hvorimod Louise filmes i frøperspektiv, da hun dominerer situationen. Jimmy 

mister alt kontrol både over sine følelser men også over Louise. Det er et tydeligt billede 

på, hvordan skellet mellem hende og Jimmy stadig eksisterer, men denne gang er 

magtforskellen anderledes. Thelma oplever ligeledes at være den dominerende i 

skildringen af forholdet mellem mænd og kvinder. Et eksempel på det er, da kvinderne 

bliver stoppet af en politibil. Politimanden 

opdager, at de er eftersøgt i flere stater, men 

inden han når at meddele sin fangst til andre, 

bliver han truet til at lægge sig ned i sit 

bagagerum, hvor Thelma låser ham inde og 

smider nøglerne væk (Scott 1991, 1:40:49). 

Her ses magthierarkiet fremstillet i et 

fugleperspektiv af den grædende politimand i bagagerummet. Thelmas position er tydelig 

med pistolen vinklet nedad mod ham. Alle linjer i indstillingen peger derved nedad mod 

politimanden, hvilket understreger kvindernes truende adfærd samt hans undertrykkelse. 

Ud fra de ovenstående eksempler kan man derved understrege, hvordan cinematografien 

benyttes til at fremstille henholdsvis mænd og kvinder forskellige i forhold til magt og 

dominans. Et af filmens motiver er kvindernes flugt fra en undertrykt hverdag, hvilket 

Scott fremhæver gennem de forskellige perspektiver i indstillingerne. Hertil bliver 

motivet for filmen gjort tydeligt, da indstillingerne vinkles således, at det først er 

mændene og dernæst kvinderne der er overlegen.  

 Jeg har i dette afsnit benyttet en neoformalistisk tilgang til at undersøge filmens 

stilistiske strukturer. Hertil kan jeg konkludere, at filmens mise-en-scene guider seeren 

til en specifik opfattelse af de væsentligste motiver. Derudover belyste jeg, hvordan Scott 

benytter cinematografien til at fremhæve et skel mellem mænd og kvinder ligeledes for 

at fremhæve filmens motiver og plot. Jeg vil nu undersøge, hvorvidt filmen gør op med 

de karakteristika kønnet tillægges gennem kønsperformativitet. 
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Kønsperformative karakteristika: 
Teoretiker Dorte Marie Søndergaard udtrykker, at: ”køn er noget, vi alle gør som 

kulturelle gentagelser og citater” (Søndergaard [1996] 2000, 43). Her tages udgangspunkt 

i Judith Butlers ide om kønnet som performativt, da hun i bogen Kønsballade 

understreger, at diskursive og kulturelle midler etablerer en opfattelse af et naturligt køn. 

Det vil sige, at kønnene og de karakteristika der forbindes med dem, bliver socialt 

konstrueret gennem diskurser (Butler [1990] 2007).  

    I Thelma & Louise bliver der fremstillet en tydelig forskel på mænd og kvinder 

gennem cinematografien. Derved udtrykkes nogle specifikke karakteristika i forbindelse 

med henholdsvis mænd og kvinder. Således bidrager filmen til at gentage nogle af de 

socialt konstruerede facetter, der dikterer et 

køn. F.eks. illustreres mændene typisk i 

positioner med stor autoritet (Fournier 

2007). Det kan ses ved biljagten i filmens 

slutning, hvor et stort antal politibiler jager 

de to kvinder (Scott 1991, 2:03:96). Det 

bidrager til den narrative formidling om 

kvinders udfordringer i en mandsdomineret verden. Derudover fremstilles mændene i 

relation til Thelma og Louise, som om deres frihed er vigtigere end kvindernes. Det bliver 

Darryl både i filmens narratologi og cinematografi et klart eksempel på, da han som 

tidligere fremstillet, betragter sig selv som overlegen i forhold til sin kone på alle facetter. 

Filmen udstiller ligeledes en dobbeltmoral, der kan forbindes med kønnene. Da Harlan 

vil voldtage Thelma, slår hun ham, hvorefter han reagerer ved at slå hende endnu hårdere 

samtidig med, at han siger: ”don’t ever fucking hit me!” (Scott 1991, 20:08). Disse 

eksempler viser, hvordan filmen i sin narratologi og stil gentager specifikke diskurser 

forbundet med det mandelige køn som værende fysisk og intelligent overlegen. Der opstår 

et skift, hvor kvinderne indtager den ”mandlige” rolle. Om det udtrykker Butler, at det 

socialt konstruerede køn kan anskues som værende uafhængig af det biologiske køn, 

derved kan betegnelser som maskulin ligeledes forbindes med en kvindekrop (Butler 

[1990] 2007). Med udgangspunkt i det perspektiv, gør filmen op med de karakteristika 

kønnet pålægges gennem performativitet, da kvinderne visuelt bliver udtryk for typisk 

maskuline handlinger. Eksempelvis da Thelma og Louise for tredje gang møder en 
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lastbilchauffør, der ifølge Butler anskuer 

kvinderne ”med deres kroppes angiveligt 

seksualiserede træk” (Butler [1990] 2007, 

63). De sætter en stopper for chikanen ved at 

sprænge hans lastbil i luften (Scott 1991, 

1:52:22). I indstillingen hvor de skyder, 

bliver de filmet i frøperspektiv, så deres 

maskuline dominans ligeledes fremstilles i perspektivet. Derudover kan filmens slutning 

tolkes som et oprør mod den begrænsende diskurs, der forbindes med det kvindelige køn. 

Thelma siger til Louise, da de holder omringet af politi med Grand Canyon foran sig: 

”Let’s keep going” (Scott 1991, 2:04:28). Hendes ansigt filmes i en nær billedbeskæring, 

hvilket gør det muligt for seeren at aflæse hendes hungren efter at beholde deres nye 

frihed. Da de vælger at køre ud over kanten, 

vælger de døden frem for at vende tilbage til 

et liv i undertrykkelse. Hertil bliver 

indstillingen af bilen fastfrosset i sit fald 

symbolsk, da friheden derved ikke definitivt 

slutter, men fortsætter gennem filmens åbne 

slutning. På baggrund af disse eksempler kan 

der argumenteres for, at filmen både reartikulerer flere af de stereotype karakteristika 

forbundet med køn, men samtidig laver en forskydning i opfattelsen af, hvad der er 

maskulint og feminint.  

 Jeg har nu undersøgt filmens opgør med de klassiske kønsperformativer, og kan 

hertil konkludere, at Thelma & Louise til dels opfatter det sociale køn som værende 

uafhængigt af det biologiske køn, og derved skubber til opfattelsen af hvad køn er. Jeg 

vil i følgende afsnit undersøge, hvorvidt den amerikanske roadmovie genre kommer til 

udtryk i en nordisk kontekst.  

Fra det amerikanske ørkenlandskab til jyske Rapsmarker: 
Den amerikanske roadmoviegenre opstår gennem en fascination af vejen, og blev 

anerkendt som selvstændig Hollywoodgenre i 1960’erne. Den forsøger at udforske og 

overtræde det amerikanske samfunds grænser, ofte forbundet med et kulturkritisk 
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perspektiv, hvor hovedformålet ligger i oprøret mod de konservative normer (Laderman 

2002). Jeg vil undersøge, hvorvidt de klassiske træk fra den amerikanske roadmovie genre 

kommer til udtryk i en nordisk kontekst, hertil vil jeg inddrage perspektiver fra Ole 

Bornedals danske roadmovie tv-serie Charlot og Charlotte fra 1996.   

 Palle Schantz Lauridsen udtrykker: ”genrer er ikke uforanderlige størrelser. De er 

dynamiske og ændrer sig” (Lauridsen [2015] 2017, 36). Det vil sige, at genrer 

klassificeres ud fra forskellige karakteristika, og de har muligfor at formere og udvikle 

sig. Genreteoretikere mener, at der skal mere end et fællestræk til for at konstituere en 

genre (Lauridsen [2015] 2017). Tager man udgangspunkt i roadmovie genrens fælles 

karaktertræk, er køretøjet et af det mest centrale. Bilen bliver derved filmens bevægende 

faktor samt en motiverende drivkraft for handlingen (Laderman 2002). Både i Thelma & 

Louise og Charlot og Charlotte danner den åbne Chevrolet biltype centrum for 

kvindernes rejse. I Charlot og Charlotte kan det tolkes som en reference til genrens 

oprindelige film fra USA, hvor sådanne biler ofte bruges. Det ses eksempelvis, hvordan 

tv-serien løbende henter inspiration fra det stilistiske system i Thelma & Louise (Scott 

1991, 1:42:09). Hermed bliver seriens genretræk fremstillet i dennes mise-en-scene, men 

med nordiske omgivelser (Bornedal 1996, 35:02):  

 

Den amerikanske genre fæster sin lid til ikonografien med de lange landeveje, åbne 

landskaber og forførende horisonter. De store ørkenområder skaber en genklang af den 

gamle western genre, hvilket understøtter roadmovie genrens rebelske ånd. Ikonografien 

forbindes til det stilistiske systems forskellige teknikker f.eks. en ”side-by-side” 

indstilling, hvor seeren kigger ind gennem forruden samt en ”travelling” indstilling, hvor 

der er skiftende perspektiver af henholdsvis bilen og landskabet og derefter af føreren 

(Laderman 2002).  
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De stilistiske teknikker i ikonografien kan overføres til et nordisk perspektiv, men det 

nordiske landskab indeholder ikke samme referenceramme til det vilde vesten, som 

eksempelvis ses i Thelma & Louise (Scott 1991, 1:41:29). Her bliver landskabet et motiv 

for den narrative struktur om venindernes flugt fra loven. Derved bliver stemningen 

mindre rebelsk i tv-seriens udtryk. Eksempelvis ses det, når de kører mellem danske 

rapsmarker (Bornedal 1996, 09:56), hvilket fremhæver idyl fremfor oprør. 

Afslutningsvist er filmens non-diegetiske underlægningsmusik endnu et klassisk 

genretræk for den amerikanske roadmovie (Laderman 2002). Det bliver ligeledes overført 

til Bornedals tv-serie (Bornedal 1996, 09:31), hvor han igen forsøger at genskabe 

elementer fra Thelma & Louise (Scott 1991, 45:39):  

 

Bornedal benytter ligesom Scott brugen af pop/rock musik til at understrege den sensuelle 

begejstring ved rejsens uforudsigelighed, derudover skaber bilradioen et samlingspunkt 

for karaktererne. På baggrund af disse eksempler bliver den amerikanske genre overført 

til en nordisk kontekst. Der er dog en visuel forskel i ikonografien, hvilket bidrager til en 

anderledes stemning, hvor der ikke lægges op til et oprør mod konservative normer samt 

en søgen efter frihed i de endeløse landskaber. Derimod fremstiller det nordiske landskabs 

ikonografi en mere idyllisk stemning.  
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 Jeg har i det ovenstående afsnit undersøgt, hvorvidt den amerikanske roadmovie 

genre kommer til udtryk i en nordisk kontekst. Hertil inddrog jeg perspektiver fra Ole 

Bornedals roadmovie tv-serie Charlot og Charlotte. På baggrund heraf kan jeg 

konkludere, at serien formår at overfører roadmovie genren, da den benytter de specifikke 

genretræk, dog med en visuel forskel i ikonografien.   

Konklusion: 
Jeg har i denne opgave lavet en analyse af Ridley Scotts film Thelma & Louise. Hertil 

benyttede jeg en neoformalistisk tilgang til at undersøge filmens stilistiske system. På 

baggrund af det kan jeg konkludere, at filmens mise-en-scene guider seeren til en specifik 

opfattelse af de vigtigste motiver. Derudover belyste jeg, hvordan cinematografien 

illustrerede en visuel forskel på mænd og kvinder for at understrege filmens motiv om 

kvindernes flugt fra et liv i undertrykkelse. Med udgangspunkt i den visuelle adskillelse 

af de to køn undersøgte jeg, hvordan filmen reartikulerer nogle af de stereotype 

karakteristika angående mænd og kvinder, men samtidig skabte Scott en forskydning af 

den klassiske opfattelse af maskulinitet og femininitet. Afslutningsvist inddrog jeg 

perspektiver fra Ole Bornedals tv-serie Charlot og Charlotte til at belyse, hvorvidt den 

amerikanske roadmovie genre kommer til udtryk i en nordisk kontekst. Jeg kan herfra 

konkludere, at tv-serien benytter de klassiske genretræk fra en roadmovie samt de 

stilistiske teknikker, dog påvirker landskabet seriens stemning således, at den fremstår 

mere idyllisk i sin referenceramme.  
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