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This Bachelor’s thesis examines the use of ancient bronze statues in the 2017 film Call me by 

your name by director Luca Guadagnino. Various scenes which feature ancient statues are 

examined individually using semiotic analysis. The scenes are examined individually, first 

described on a denotative level, then analyzed on a connotative level. The theoretical stand 

point is based on the studies of art works in film. Key theoretical concepts used are ”in 

between-ness” which is a state in which change in narrative is made possible through looking at 

art, and ”parallels”, a means of which to make art represent the characters in the film. The thesis 

finds the sculptures in Call me by your name to play a part in affecting the narrative of the film, 

mainly in regard to the love story between the two lead characters, two men named Elio and 

Oliver. The acts of looking, examining, and touching the statues in this film help the narrative 

turn in favor of the lead characters romantic relationship. The thesis argues that the nude bronze 

sculptures of men from ancient Greece are used in this film as signifiers of desire, timelessness 

and homoerotic lust. 
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Inledning 
Norra Italien, 1983. En strålande sol lyser upp scenen på vita duken. Ur ett turkosblått, 

kristallklart hav strömmar bubblor mot ytan. Fyra män på en båt tittar spända på medan en 

nedsänkt bår tränger sig upp genom ytan och med den en bronsstaty av en naken man som dragits 

upp från havets botten. Scenen är från Luca Guadagninos film Call me by your name från 2017. 

Den här scenen är bara en av flera stunder i filmen då konstverk som skulpturer från antiken, 

spelar en viktig roll i filmens narrativ. Call me by your name är en kärlekshistoria som utspelar 

sig mellan två män i 1980-talets Italien. Jag ska i den här uppsatsen undersöka på vilka sätt antika 

bronser av manskroppar används och hur de för handlingen framåt i filmen. I den här uppsatsen 

vill jag närma mig en populärkulturell film med hjälp av konstvetenskapliga analyser och 

slutsatser. Det görs möjligt genom filmens användande av konstvetenskapligt kanoniska ikoner: 

bronser från antiken. Jag menar att bronserna tillåter huvudpersonernas kärlek till varandra att 

utvecklas. Jag skriver den här uppsatsen med utgångspunkten att skulpturerna vi får se i Call me 

by your name inte bara är döda föremål, utan fungerar nästan som aktörer i den här 

kärleksberättelsen.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att analysera på vilket sätt antika bronsskulpturer för handlingen framåt i filmen Call me 

by your name (2017). Följande frågeställningar kommer leda mitt analysarbete: I vilka scener 

manifesteras antika skulpturer i filmen och på vilka sätt? På vilka sätt riktas blickar och beröring 

mot skulpturerna i filmen? Hur påverkar skulpturerna karaktärerna och händelseutvecklingen i 

filmen, med fokus på den homosexuella kärleksrelationen i filmens centrum? Hur kan den 

påverkan skulpturerna har relatera till begreppet ”mellanrum”? Frågorna kommer att få sina svar 

gradvis medan jag undersöker materialet och gör mina analyser. Frågorna har formulerats efter 

utgångspunkten att skulpturerna spelar en roll i att föra berättelsen framåt. Om jag under arbetets 

gång möter motstridande bevis kommer jag ta hänsyn till det och redogöra även för dessa. Det 

viktiga för mig är inte att få rätt för mina hypoteser utan att se på materialet med öppet sinne och 

kunna formulera konstvetenskapliga slutsatser som är trovärdiga och relevanta.  

 Jag kommer med den här uppsatsen göra ett vetenskapligt bidrag till 

konstvetenskapen genom att skriva in Call me by your name i den, en film baserad på en bok, 

som ingendera har blivit undersökta än. Min förhoppning är att kunna bidra till de fält som 
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tvärvetenskapligt undersökt film och konst, mer specifikt hur konst kan fungera som en aktör i 

film som för handlingen framåt.  

Material, urval och avgränsningar 
Filmen Call me by your name av regissören Luca Guadagnino är studieobjektet för den här 

uppsatsen och kommer att analyseras. Mer specifikt utgörs materialet av ett visst antal scener i 

filmen där bronsskulpturer förekommer i bild eller tal. Även en scen där antika skulpturer inte 

förekommer kommer att analyseras, eftersom jag dels anser att det finns starka referenser till 

antik skulptur i scenen och dels behöver jag se helheten av filmens handling för att förstå 

skulpturernas betydelse i den. Urvalet jag har gjort innefattar följande scener i filmen: 

Öppningstexterna, La Garda-sjön, Den första kyssen och Arbetsrummet. Dessa scener har valts 

på grund av deras olika kopplingar till antik skulptur.  

   Jag har valt att inte studera romanen av André Aciman som filmen är baserad på 

eftersom jag anser att filmen räcker som underlag för min analys och de faktiska bilderna som 

filmen ger är en bättre grund för en konstvetenskaplig uppsats än de bilder som boken framkallar 

hos läsaren.1 Jag är medveten om de underliggande meningarna, händelseutvecklingarna och 

karaktärsutvecklingarna som jag går miste om genom att inte ta hänsyn till boken men jag har 

gjort den avgränsningen eftersom filmen ska kunna ses fristående från boken. Manus till filmen 

är skrivet av James Ivory som belönades med en Oscar för bästa Adapted Screeenplay vid 2018 

års Oscarsgala, det enda priset filmen tog hem av fyra nomineringar.2 Manuset har alltså fått 

godkännande från Hollywoods elit och håller måttet för att kunna analyseras utan att ta hänsyn 

till originaltexten. 

   Bortsett från denna anmärkning har jag avgränsat mitt urval till att inte göra en 

receptionsanalys av filmen, alltså en analys av hur filmen har tagits emot av publik och kritiker. 

En receptionsanalys hade varit en intressant vinkling på en uppsats men inte en som varit relevant 

för mitt syfte. På grund av det här ställningstagandet har jag behövt avgränsa min läsning av det 

som skrivits om filmen på nätet. Det har varit avvägningar som pågått löpande, då det med en 

enkel sökning går att hitta ett otal artiklar, recensioner, blogginlägg och intervjuer som handlar 

om filmen och skådespelarna, regissören och mottagandet. Det här är inte material som kommer 

användas i denna uppsats på grund av den avgränsning jag gjort. 
																																																								
1 Aciman, André, Call me by your name 2007. 
2 Imdb.com. Tillgänglig: http://www.imdb.com/title/tt5726616/awards. Hämtad 2018-05-22. 
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Forskningsöversikt 
Min uppsats placeras bland tidigare forskning i tre fält. Först och främst tillhör min uppsats det 

konstvetenskapliga fältet genren filmundersökning, mer specifikt studiet av konstverk i filmer. 

För det andra handlar den tidigare forskningen om de sexuella praktiker som förekom under 

antiken och hur de har spelat en roll för framställningar av homoerotik under senare århundraden. 

Slutligen kommer jag även att sålla mig till en av de första att skriva en konstvetenskaplig 

uppsats om filmen Call me by your name, alltså ett outforskat ämne. Jag ska i det här avsnittet 

redogöra för en övergripande bild av dessa forskningsfält och vad jag tillför med min uppsats. 

 

Konstverk i film 

Steven Jacobs som är professor i konst-, musik- och teatervetenskap, skriver om hur filmskapare 

tycker om att använda museum som miljöer i film.3 Konstmuseum är platser som kan ha olika 

betydelser i film och Jacobs listar de vanligaste. Antingen målas museum upp som mystiska 

platser fulla av magi och märkliga fenomen, skattkammare fulla med ovärderliga skatter, kusliga 

mumier och artefakter. Eller så framställs museum som tysta, vita, tråkiga rum där allvarliga 

snobbar håller till för inbördes beundran. Muséet fungerar då som en dekor för social prestige för 

dandys och akademiker och inte som platser till för att njuta av och uppleva konstverk. Jacobs 

redogör även för de karaktärer som brukar göra museibesök i filmens värld. Älskare kan smyga åt 

sig hemliga kärleksmöten på dessa märkliga platser där dekoren är intrikat och det finns många 

skrymslen att gömma sig i. Turister, tjuvar, kultureliten, spioner och klumpiga ikonoklaster är 

andra karaktärer som kan synas i de här scenerna. Muséet fungerar ofta som en yta där saker och 

ting kan dras fram i ljuset och både självreflektion och konflikt får utrymme.4  

Jacobs skriver hur museibesökare i film kan delas in i typer. Återkommande drag 

hos karaktärerna som besöker muséer är att de är förföljda eller fördömda, gömmer sig eller 

befinner sig i ett överskridande skede i sina liv. En av de typerna av besökare är kärlekspar som 

är ”between moral codes and hedonistic pleasure”.5 Kärleksmöten som vibrerar av passion 

kontrasterar den tysta allvarliga stämningen i filmens museum. Men kärleksmöten på muséer har 

ofta en olycksbådande känsla över sig. Till exempel beskriver Jacobs filmen The Clock från 1945 

																																																								
3 Jacobs, Steven ”Strange exhibitions: Museums and art galleries in film”i Jansson, André & Lagerkvist, 
Amanda (red.) Strange spaces- Explorations in Mediated Obscurity 2009. 
4 Jacobs 2009, s. 297. 
5 Jacobs 2009, s. 297. 
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där en kvinna träffar en soldat som har en två dagars permission i New York och tillsammans 

spenderar de en dag på Metropolitan Museum of Art. Deras långa samtal vid den egyptiska 

avdelningen överskuggas av faktumet att de snart kommer behöva skiljas åt när han ska ut i krig.6  

Jacobs har alltså kartlagt hur, på vilka sätt och med vilka karaktärer, muséer brukar 

användas i film. I Call me by your name förekommer inga muséer  men jag anser ändå Jacobs 

teorier om konstbetraktande och konstupplevelser i film vara tillräckligt giltiga för den här filmen 

att jag har god nytta av dem. Jag kommer använda de poänger han gör kring hur konstverk och 

konsttittande kan påverka en film och applicera dessa på de scener där de antika skulpturerna 

förekommer. En av de scenerna är den jag som hastigast beskrev i inledningen, där en skulptur 

dras upp ur havet under en arkeologisk utgrävning. Denna scen tåls att titta på genom linsen av 

hur filmmakare skapar narrativ med hjälp av konst. I relation till Jacobs kommer jag alltså att 

placera mig bort från muséet som skådeplats men nära konsten i film som symbolisk och 

drivande för handlingen.   

 

Iscensättningar av antiken i relation till homoerotik 

Patrik Steorn menar i sin avhandling Nakna män – maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 

1900 – 1915, att antik konst har förknippats med homoerotik ända sedan den tyske 

konsthistoriken J. J. Winckelmann skrev om grekisk och romersk skulptur på 1700-talet.7 I hans 

texter kunde skönjas en tydlig manlig homoerotisk underton. Den antika mytologin är ett 

tacksamt tema för att kunna framställa nakna manskroppar.8 Att anlägga ett klassiskt formspråk 

på sin konst, ibland med direkta kopior av antikens poser och marmorstatyer, tillät nakenhet att 

gestaltas utan att bli ifrågasatt. En naken kropp som var idealiserad enligt klassicistisk tradition 

symboliserade renhet och andlig upphöjdhet.9  

En av många bildkulturer som avbildade nakna män under sekelskiftet 1900 i 

Sverige, var fotografier som anspelade på antiken på olika sätt. Fotografen Wilhelm von Gloeden 

bodde på Sicilien och fotograferade nakna män i antika iscensättningar med vita draperade 

tygstycken på kroppen, vinrankor, urnor och kolonner i bakgrunden och lagerkrans på huvudet.10 

																																																								
6 Jacobs 2009, s. 306. 
7 Steorn, Patrik Nakna män – maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900 – 1915 2006, s. 151. 
8 Steorn 2006, s. 151.	
9 Steorn 2006, s. 163. 
10 Steorn 2006, s. 159 - 160. 
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Pojken i en av hans bilder är den femtonårige Herman Lundgren som reste med den svenske 

skriftställaren Carl von Platen som hans anställda resesällskap. Han poserar naken och hans 

”kropp är blek och kan påminna om antik skulptur. Pojkens könshår och ’oklassiska’ 

kroppsproportioner kontrasterar mot den antika patinan och ger kroppen ett visuellt eko av den 

egna samtiden.”11 Andra kända homosexuella män som Oscar Wilde lät von Goeden fotografera 

sina unga älskare på Sicilien. Hans sätt att fotografera skriver in sig i en tradition av att framställa 

det antika i relation till homosexuell kultur som höll på att växa fram under sekelskiftet. 

Homosexualitet ansågs vara en vetenskaplig nyhet och konstnärer skapade bilder för 

homosexuella av homosexuella. Von Goedens verk var färgade av en homosexuellt erotisk myt 

som var tätt sammanlänkad med antik myt, medelhavsturism och historia. Steorn lyfter även 

aspekten av den här myten som var en verklig social maktrelation mellan unga sydeuropeiska 

pojkar och äldre nordeuropeiska rika män. Bilderna iscensätter skillnaderna i etnicitet, ålder och 

klass som föremål för begär. 12 Det är relevant för denna uppsats att fördjupa sig i hur antik konst 

har lästs under senare år. Steorn skriver om hur bildmotiven skapades och spreds för hundra år 

sedan men detta anser jag lägger en grund för hur en läsning av antika skulpturer även i en film 

från förra året kan vara färgad av historien.  

För kunskaper om antikens sexuella praktiker som kan vara användbara för en 

tolkning av detta slag använder jag 100 years of Homosexuality. Där skriver David M. Halperin 

att ”grekisk kärlek” är en omskrivning för det annars onämnbara fenomenet pederasti, den 

sexuella attraktionen till och handlingarna utförda på unga pojkar av äldre män.13 ”Grekisk 

kärlek” har genom tiderna fungerat som kod för den här delen av den antika kulturen. Pederasti 

var en praktik som inte bara var accepterad, utan aktivt främjad och hyllad i vissa delar av den 

klassiska antika traditionen. Det klassiska Grekland ansåg pederastiska attraktioner naturliga och 

normala pederastiska relationer som stämde överens med andra kulturella normer var fullt 

acceptabla i samhället.14 Antikens Grekland var nitiskt indelat i sociala kategorier i en 

hegemonisk makthierarki.15 En relativt liten grupp vuxna män hade monopol på social makt och 

det medförde rättigheter till njutning och sex som andra inte hade rätt till. Inom spannet för vilka 

																																																								
11 Steorn 2006, s. 161. 
12 Steorn 2006, s. 160 - 161 om inte annat anges. 
13 Halperin, David M. One hundred years of homosexuality and other essays on greek love 1990, s. ix.	
14 Halperin 1990, s. 5. 
15 Halperin 1990, s. 31. 
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som var normala för dessa vuxna män att åtrå ingick kvinnor, tonårspojkar, utlänningar och 

slavar.16 Att den äldre mannen, som hade mer politisk och social makt över den han åtrådde 

skulle vara den pentererande, ”aktiva” medverkare i sexet ansågs naturligt. Den andra parten i 

sexet ansågs ge upp sin kropp för njutningen av den äldre mannen och vara en ”passiv” 

medverkare i sex. 17 Att kartlägga det klassiskt grekiska samhället på det här viset visar att 

sexualitet inte går att tala om utan att förklara det i en större social kontext av makthierarkier. 

Halperin menar att man bör se pederasti som en del av ett intrikat nät av sexuella och sociala 

praktiker under antiken, inte som en isolerad företeelse som går att tala om som en fast läggning 

eller identitet.18  

Vidare använder jag mig av Mark D. Stansbury-O’Donnells Looking at Greek art 

för en förståelse av hur antik konst kan tolkas av läsare idag. En skulptur som diskuteras ingående 

i den boken är Ungdomen från Getty, en segerstaty av en olympisk vinnare, identifierad av 

kransen han bär på huvudet. Den här skulpturen hittades utanför Italiens kust och dateras till den 

andra hälften av 300-talet före Kristus. Sådana här skildringar av vinnarens kröning var tänkta att 

föreviga en idrottares mest ärofyllda stund då han hyllas av publiken som vinnare. Vi som ser 

skulpturen idag tar över platsen av publiken som närvarade vid vinsten, och skulpturen tar över 

idrottarens plats. En odödlighet skapas i det att ögonblicket finns kvar. Bronsytan är len och har 

en lyster till sig och återskapar den sensuella känslan av att titta på idrottarens inoljade hud. Då 

betraktaren får syn på segerstatyn och läser inskriptionen ska den tänka tillbaka på det ögonblick 

då han vann och var på höjden av sin ära. Statyn skulle enligt grekerna, bli ett föremål för åtrå 

som betraktaren skulle vilja ha i sin ägo. Skulpturen blir ett tecken för det som är frånvarande 

men åtråvärt. 19 

Medan Halperin har skrivit om de faktiska sexuella praktikerna vi vet förkom under 

antiken har Steorn skrivit om den antika myt om homosexualitet som växte fram på 1900-talet i 

bildform. Jag kommer luta mig mot de här forskarna då jag undersöker vad de antika 

skulpturerna i Call me by your name kan tänkas ha för djupare innebörd i sammanhanget.  

 

																																																								
16 Halperin 1990, s. 30. 
17 Halperin 1990, s. 31. 
18 Halperin 1990, s. 9. 
19 Stansbury O’Donnell, Mark D. Looking at Greek art 2011, s. 178 om inte annat anges. 
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Call me by your name 

Det vetenskapliga fältet som berör just den här filmen är föga förvånande icke existerande. 

Eftersom det är en ny film finns ingenting vetenskapligt skrivet om den. Efter att ha gjort 

sökningar på internet har alla resultat jag hittat varit populärkulturella recensioner, artiklar och 

liknande. Jag sökte även på DiVa och universitetsbibliotekens katalog med sökordet ”Call me by 

your name” och fick inga resultat. Däremot vet jag att litteraturstudenten Yael Seligsohn vid 

Uppsala universitet just nu skriver en C-uppsats om hur romanen Call me by your name skiljer 

sig från filmatiseringen, alltså en jämförande analys. Eftersom hennes uppsats inte är färdig och 

inte relaterar till mitt syfte, har jag inte tagit hänsyn till den då jag skriver min uppsats.  

 Den tidigare forskning jag har tagit del av har undersökt olika aspekter av ämnet för 

denna uppsats. Det har gjorts studier på konstverk i film, men då iscensatta i museimiljöer. Det 

finns mycket skrivet om antika skulpturer och hur dessa kan relatera till antikens sexuella 

praktiker, men inget jag läst har tagit upp hur dessa skulpturer används i media idag. Det som 

forskningsöversikten visar är att det finns utrymme för studier kring hur specifikt antika 

bronsskulpturer kan fungera i filmer, ett tomrum som den här uppsatsen kommer försöka hjälpa 

till att fylla. 

 

Teori 
Som tidigare nämnt i forskningsöversikten är muséer en kuliss som titt som tätt dyker upp film. 

Att muséer framställs som märkliga platser i filmer, separerad från resten av samhället, tillåter ett 

tillstånd av transgression och vad Steven Jacobs kallar ”inbetween-ness”.20  Jag har översatt det 

till ”mellanrum” och det är det här begreppet som är min teoretiska utgångspunkt. 

”Mellanrummet” kan beskrivas som ett narrativt rum där händelseutvecklingen i filmen 

förändras. Detta beskriver Jacobs är vad som sker i samband med iscensättningen av konstmuséet 

som Det Andra, ett grepp som han identifierar i många filmer.21 Genom att använda konstverk i 

film menar Jacobs att filmens narrativ kan utvecklas på ett sätt det annars inte hade gjort. Detta är 

relevant för min uppsats eftersom jag anser att konststuderandet och samtalen om skulpturerna i 

Call me by your name spelar en betydande roll i ett vändande skede för filmen.  

																																																								
20 Jacobs 2009, s. 297. 
21 Jacobs 2009, s. 297. 
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Vidare beskriver Jacobs hur man gärna skapar paralleller mellan personer i 

konstverk och karaktärerna i filmen. Ingrid Bergman känner igen sig själv i ett av de nakna 

porträtten på väggen i Rosselinis Viaggio in Italia, Audrey Hepburn härmar en statys uttryck i 

Donens Funny face. Det här är bara två exempel på hur filmmakare kan skapa en relation mellan 

figurer i konsten och karaktärerna i filmen.22 Detta finner jag speciellt relevant för min uppsats 

eftersom jag kommer argumentera för att skulpturerna och karaktärerna i Call me by your name 

har många paralleller. Därför kommer jag använda begreppet ”paralleller” för att argumentera för 

att konsten och karaktärerna relaterar till varandra.  

Jag använder alltså det teoretiska begreppet ”mellanrum” för att beskriva hur 

handlingen i Call me by your name påverkas av skulpturerna i filmen och ”paralleller” för att se 

hur karaktärerna relaterar till konsten. 

 

Metod  

Som metod kommer jag använda mig av filmanalys med hjälp av Lars Gustaf Andersson och 

Erik Hedlings introduktion till filmanalys.23 Det rör sig om att titta på rörliga bilder och ta hänsyn 

till dialog och ljudläggning. Det finns ingen enhetlig form för hur filmanalys som metod ska 

bedrivas.24 Den rörliga bilden kommer i många olika former och analyserna av dessa skiljer sig 

så mycket åt i syfte att det inte finns någon poäng att skapa en enhetlig analysform för film. 

Däremot finns det gemensamma perspektiv att oundvikligen begrunda vid varje filmanalys.25 Till 

exempel föreslår författarna att man bör börja med att fastställa syftet med sin egen analys och 

vilket sammanhang den ska ingå i, vem som ska ta del av den och vilka förkunskaper dessa sitter 

på. Nästa punkt som föreslås är att noga studera sitt objekt. Noggrannhet är nyckeln och att ge sig 

själv tid, att inte stressa sig igenom filmen utan kunna pausa då man behöver för att verkligen 

uppfatta allt som händer.26 Det tredje steget som förespråkas är att systematisera sin analys 

genom att anlägga ett teoretiskt perspektiv eller ytterligare metod på materialet. Andersson och 

Hedling menar att en vetenskaplig begreppsapparat från ett annat fält än filmvetenskapen hjälper 

																																																								
22 Jacobs 2009, s. 309. 
23 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik Filmanalys- En introduktion 1999. 
24 Andersson & Hedling 1999 s. 7. 
25 Andersson & Hedling 1999 s. 7. 
26 Andersson & Hedling 1999 s. 8.	
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till att begripliggöra det man ser.27  

 I mitt fall kommer jag att luta mig mot semiotik för min filmanalys. Semiotik 

används i konstvetenskapen och genom att använda det här, sammanbinder jag ämnet av 

uppsatsen till den konstvetenskapliga disciplinen.28 Ett av semiotikens främsta namn är Roland 

Barthes som skrev Bildens retorik 1982, en ganska kort analys av en reklambild för 

matvarumärket Panzani.29 Texten kom att bli ett fundamentalt dokument för läran om tecken, 

semiotik. Medan andra konsthistoriska metoder har velat undersöka bilders mening, har 

semiotiken ställt sig frågan hur mening skapas.30 Lingvistiken hade länge talat om tecken som ett 

begrepp för att beskriva hur sammansättningar av bokstäver bildar ord som har samma betydelse 

för många människor. Med Barthes essä Bildens retorik, med förord av Hans Hayden, visar de att 

det går att applicera denna välkonstruerade begreppsapparat även på bilder. Barthes identifierar 

olika diskontinuerliga nivåer av tecken i bilden. En nivå är föremålen i bilden och hur 

arrangemanget av dessa är medvetet gjort för att väcka våra associationer, i det här fallet till 

matlagning. Texten i bilden är en annan nivå som får betraktaren att associera till ”italienskhet” 

och sammanhanget i vilket man ser bilden är en tredje nivå; vi förstår att det är en reklambild från 

Panzani som har syftet att vi ska vilja köpa deras produkter.31 Det Barthes ville visa var att bilder 

består av olika tecken som tillsammans skapar betydelse. Det är de många små delarna som 

bildar det hela, vår förståelse av verket. Tecknen får sin betydelse i samverkan med de andra 

elementen i bilden.  

Två grundbegrepp definierar den semiotiska metoden: denotation och 

konnotation.32 Denotationen är det bokstavliga meddelandet som vi omedelbart identifierar av 

bilden. För en semiotisk analys behöver du alltså först fastställa vad som finns i bilden, och hur 

detta upplevs vid första ögonblicket. Konnotation är det symboliska meddelandet som är en 

betydelsenivå bestående av vedertagna tolkningar. En analys som betraktaren gör, kanske 

omedvetet, av vad det denotativa innehållet i bilden betyder.33 Jag kommer att använda mig av 

denotation och konnotation som två tolkningsnivåer av min filmanalys. En film består av massvis 

																																																								
27 Andersson & Hedling 1999 s. 8. 
28 Hatt, Michael & Klonk, Charlotte Art History – A critical introduction to its methods 2006, s. 200. 
29 Barthes, Roland Bildens retorik. 1982. 
30 Hatt & Klonk 2006, s. 200. 
31 Barthes 1982 s. 12. 
32 Barthes 1982 s. 10.	
33 Barthes 1982 s. 10. 
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av bilder. Som Barthes skriver är bilder polysemiska, mångtydiga och består av en flytande kedja 

av värden och betydelser som ibland strider mot varandra eller tolkas olika av olika betraktare.34 

Att göra en grundlig semiotisk analys genom fastställande och analyserande av alla tecken som 

flimrar förbi i filmens bildrum är inte möjligt för den här uppsatsens omfång. Att försöka 

beskriva film på en denotativ nivå innebär gränsdragningar som ibland har varit svåra. Utan att 

glida in i konnotativ nivå av tolkning av tecken vill jag beskriva filmen så som den upplevs av 

tittaren. Mina denotativa analyser på filmens scener innehåller formuleringar som ”beundrar 

skulpturen” och ”tittar exalterat på”. Ord som kan anses tolkande och värderande är omöjliga att 

ta bort eftersom en stor del av filmens betydelse förloras för läsaren utan dessa. Min ambition är 

att utföra den denotativa nivån av tolkning på ett sätt som gör filmen levande för läsaren av denna 

uppsats som den är för tittaren av filmen. Även om semiotiken ibland har presenterat problem 

anser jag det värdefullt att använda semiotikens ramverk för att bättre kunna beskriva hur saker 

och ting representerar något symboliskt.  

Första gången jag såg filmen var på en biograf där jag tog med mig starka intryck 

och minnen och upplevde filmen så som den är tänkt att upplevas, i en biograf med bra ljud och 

storskärmsbild. Jag har sedan dess köpt filmen vilket möjliggör att jag kan titta på den flera 

gånger på min dator och pausa och spola tillbaka hur mycket jag vill. Genom att se filmen många 

gånger kan jag göra närstudier av de scener jag anser relevanta för uppsatsen. För filmanalytiska 

nyckelbegrepp och terminologi och förslag på utförande vänder jag mig till Andersson och 

Hedlings introduktion till filmanalys.35 Filmanalys är ett spretigt fält med allt från snabba 

filmrecensioner i kvällstidningar till högskoleuppsatser som tar en termin att skriva. Det som 

förenar dessa analyser är vokabulären som hjälper till att föra analysen framåt. Många begrepp 

känns igen från konstvetenskapen som till exempel helbild, halvbild, närbild och färgsättning.36 

Annan terminologi som jag använder är ljud- och ljussättning, musikläggning, panorering, 

inåkning, montage, klippning och övergångar mellan scener.37 Rent konkret kommer jag i 

analysdelen utföra filmanalyser med hjälp av semiotik. Jag kommer se på scenerna jag valt ut i 

kronologisk ordning och analysera dessa på en denotativ och konnotativ nivå. Dialog, bild, text 

och ljud kommer att analyseras i de valda scenerna.  

																																																								
34 Barthes 1982 s. 16. 
35 Andersson & Hedling 1999. 
36 Se t.ex. Hatt & Klonk 2006, s. 77. 
37 Andersson & Hedling 1999, s. 10. 
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Disposition  
Uppsatsens inledning ger en överblick över hur jag kommer skriva analysen och vad syftet med 

uppsatsen är. Den innehåller en introduktion, syfte och frågeställningar, material, urval och 

avgränsningar, metod, teori, forskningsöversikt samt disposition. Därpå följer avsnittet bakgrund 

där jag ger bakgrund till filmen och kort förklarar dess handling. Analysavsnittet följer därpå. En 

slutdiskussion knyter ihop uppsatsens analyserande del. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning följt av källförteckning och bildlista. 
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Bakgrund 
Här kommer jag ge bakgrundsfakta till filmen och beskriva dess handling i korta drag. Call me by 

your name (2017) är en film av regissören Luca Guadagnino med manus skrivet av James Ivory 

efter en roman av André Aciman.38 Någonstans i norra Italien bor 17-årige Elio Perlman (spelad 

av Timothèe Chalamet) med sin familj i en rustik villa. Hans mor (Amira Casar) är översättare 

och hans far (Michael Stuhlbarg) är professor inom arkeologi med antiken som sin specialitet. 

Varje sommar tar familjen emot en forskningsassistent som får bo hos dem. Det här året, 1983, 

kommer Oliver från Amerika hem till familjen som sommargäst. Han skriver sin 

doktorsavhandling och hjälper herr Perlman med hans arbete i utbyte mot husrum. Han äter 

måltider med familjen och blir tagen på cykelturer runt den lilla byn och landskapet runt 

omkring, guidad av Elio.  

Filmen tar sin början då Oliver anländer till huset i den grönskande sommarvärmen. 

Elio tycker till en början att han är arrogant men ju mer tid de spenderar tillsammans i det 

solbadande landskapet eller bland prunkande aprikosträd på deras innergård, desto mer fäst blir 

han vid Oliver. Så småningom växer en stark passion fram, trots åldersskillnaden mellan dem och 

trots att de båda är män. Filmen följer den unge Elios inre kamp med sina känslor, hans sexuella 

möten med en tjej i byn och till slut hur han och Oliver visar sina känslor för varandra och inleder 

en kärleksrelation. Hela tiden finns en underliggande medvetenhet om att Oliver kommer resa 

därifrån inom bara några veckor. Deras tid tillsammans är knapp och därför finns en smärtsam 

ton genom filmen.  

  

																																																								
38 Imdb.com. Tillgänglig: https://www.imdb.com/title/tt5726616/?ref_=ttpl_pl_tt Hämtad: 2018-05-17. 
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Analys 
I analysdelen kommer jag gå igenom scenerna jag har valt i kronologisk ordning: 

Öppningstexterna, La Garda-sjön, Första kyssen och Arbetsrummet (jag har själv döpt scenerna 

till den här uppsatsen, de har med all säkerhet andra namn i manus). Innan mina redogörelser och 

analyser kommer jag ge en kort kontext till scenerna så att de kan förstås av läsaren som de är 

tänkta för tittaren av filmen. Jag kommer inte kunna nämna allt som sker mellan scenerna i fråga, 

men ge en bild av vad som hänt för att göra analysen mer lättbegriplig. Sedan kommer jag 

analysera scenerna en i taget på både denotativ och konnotativ nivå. Genom att använda mitt 

teoretiska perspektiv kommer jag undersöka på vilka sätt konstverken i dessa scener påverkar 

handlingen i filmen.  

 

Öppningstexterna  
Denna scen väljer jag att kalla ”Öppningstexterna” eftersom det är de första bilderna man får se 

som betraktare och öppnar alltså filmen, efter en knapp minut av filmstudiors logotyper och enkel 

gul text mot en svart tyst bakgrund som talar om information om filmen. I den här scenen visas 

namnen på de som jobbat med filmen, ihop med stilla långa sekvenser av bilder som 

ackompanjeras av musik.  

 

Denotativ nivå 

Den allra första bildrutan visar texten ”Starring: Armie Hammer” i gul slarvig handstil pålagd 

digitalt över en rad svartvita fotografier föreställandes en skulptur (se Bild 1). Så fort betraktaren 

möts av denna bild sätter även en pianomelodi igång i bakgrunden. Efter fyra sekunder klipps 

bilden till nästa namn skrivet i samma stil: ”Timothée Chalamet” över foton av en annan 

skulptur. Öppningstexterna som inleder filmen fortsätter i samma stil i ungefär två minuter, med 

gul text över framkallade fotografier liggande på en plan yta, överlappande varandra så att få 

foton syns i sin helhet. Även tredimensionella föremål ligger bland fotografierna. Cigarettpaket, 

tidnings- och boksidor, en lapp där det står ”1983 Dicembre”, en filmrulle, notblad och en 

skrivmaskin är några av de saker man identifierar.  

Öppningstexterna ljudsätts med ett pianosolo. De fyra sekunderna per bildpassage 

räcker för att läsa namnet eller namnen i gul text i förgrunden men inte för att hinna registrera allt 

i bakgrunden. Vid en närläsning med pauser av filmen, ser man att de flesta fotografierna 



	 14 

föreställer skulpturer av män, en del av de är nakna och könet syns tydligt på fotografierna. De 

alla har patina, är gjorda i brons och vissa har hål istället för ögon. Filmkameran låter en aldrig se 

mycket mer än fotona och den rekvisita som placerats bland dem. Cigarettpaket, tidnings- och 

boksidor, en filmrulle, ett manushäfte, en plunta, spelkort, och vad som ser ut som en biljett eller 

kvitto bredvid, är några av de saker som förekommer förutom fotografierna. Vi får ingen 

uppfattning och hur rummet där vi befinner oss ser ut, eller hur ytan på vilken fotona ligger ser 

ut.  

Fotografierna är svartvita men man ser att filmen man tittar på inte är svartvit. Dels 

på grund av den gula texten som framträder starkt och dels av ljuset som spiller in från olika håll 

och kastar små regnbågsfärgade reflektioner över fotografierna. Rekvisitan är även den i färg 

även om inget är uppseendeväckande färgstarkt. Två bilder sticker ut: ett färgfoto som föreställer 

en amforavas instucket bland skulpturbilderna och ett annat färgfoto av en utsmyckad vas i guld, 

så inzoomad att ett foto är det enda man ser. Det är den sista bilden i öppningstexterna, där 

regissörens namn står centrerat över bilden, sedan mörknar texten och bilden och övergår till 

svart en kort stund, musiken tystnar och ersätts av fågelkvitter. När skärmen lyses upp igen sätter 

filmen igång. 

 

Konnotativ nivå 

Öppningstexterna är den första scenen tittaren får se och den sätter tonen för filmen. Genom att 

visa skulpturerna i filmens inledande scen manifesteras de som betydelsefulla i filmen. 

Skulpturernas klassiska utformning och slitna patina anspelar på antiken. På så sätt skapar 

filmmakarna en stämning av tidlöshet samtidigt som de smugit in tidsmarkörer för 1980-talet, då 

filmen utspelar sig. Genom att lägga dit tidsenlig rekvisita bland bilderna tar de tittaren (om den 

hinner registrera vad den ser) till året 1983 i Italien. Tidningssidor och lappar där årtalet och 

italienska ord står skrivna är de tydligaste exemplen. De varma solstrålarna som kastar solkatter 

på bilden ger även dem intrycket av att vi befinner oss i ett varmt land men inomhus, i ett kontor 

vid ett skrivbord.  

Ett annat grepp som görs är att bilderna som visas: fotografier och rekvisita, speglar 

yrket på personen vars namn och titel står skrivet i förgrunden i gul text. När manusförfattaren 

James Ivorys namn visas är en skrivmaskins tangenter fullt synliga vid sidan av fotografierna. 

Andra exempel är en filmburk till en kamera bredvid kameramannens namn, notpapper bland 
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fotografierna bakom musikteamets namn och klädda kvinnliga skulpturer på fotona när det rör 

kostymdesigners, till skillnad från de annars dominerande manliga nakna skulpturerna. Ofta 

korresponderar antalet namn antalet skulpturer som visas. På det här sättet kommenterar 

bakgrunden texten över bilderna. Barthes beskriver hur text i samband med bild är en teckennivå 

som kan skapa mening.39 I Bildens retorik beskrivs hur läsaren ser texten ”Panzani” och förstår 

att det är fråga om ett italienskt ord och om man har tidigare bildminnen från reklam så förstår 

man att det rör sig om en reklambild.40 Utan texten hade bilden kanske haft en annan betydelse. I 

det här fallet ser betraktaren texten som står skriven, och genom bildminnen förstår man att det 

rör sig om att presentera de som varit med och gjort filmen. Även om man som tittare inte läser 

varje ord och namn som flimrar förbi i den här scenen så känner man igen mönstret av den här 

sortens scener från andra filmer man har sett.  

Det filmskaparna gör genom att kommentera fotografierna i bild med personernas 

namn är att skapa en relation mellan bild och personer. Skulpturerna på fotografierna får, med 

hjälp av rekvisitan, representera de som jobbat med filmen. Redan i den första scenen skapas 

alltså paralleller mellan konstverk och personer. Som Jacobs talar om paralleller, kan man alltså 

redan här se hur konstverk får liv genom att associeras till personer, något som kommer bli mer 

tydligt längre fram i filmen.41 På grund av det tidiga stadiet i filmen kan man i det här fallet anta 

att parallellerna är lekfulla, en blinkning till de tittare som har ögonen med sig eller en hommage 

till de olika yrkesarbetare som dedikerat sitt arbete åt filmen. Det är ändå intressant att notera hur 

filmskaparna leker med referenser till antiken och med dem sätter tonen till filmen som 

betraktaren nu ska få titta på. Här används skulpturerna som en föraning på vad som komma 

skall.  

 

La Garda-sjön 
Den här scenen utspelar sig efter en tredjedel av filmen. Det har byggts upp en spänd, irriterad 

stämning mellan Elio och Oliver, som nu bott hos Perlmanfamiljen i ett par veckor. Elio stör sig 

på att Oliver kommer och går från huset som han vill och inte säger vart han ska, att han har ett 

nonchalant sätt gentemot Perlmanfamiljen och honom själv. Samtidigt ger han Oliver långa 

																																																								
39 Barthes 1982, s. 12. 
40 Barthes 1982, s. 12. 
41 Jacobs 2009, s. 309. 
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blickar och ett intresse har väckts för honom i hemlighet. Medan de äter frukost på verandan en 

morgon berättar herr Perlman att ett forskningsteam har ”hittat något” vid sjön i Sirioni och att 

han ska dit idag för att titta på det. Oliver och Elio bestämmer sig för att följa med till platsen. 

Oliver frågar om det är konfidentiellt vilket bra fynd de har grävt upp. På detta svarar herr 

Perlman att det inte är något som grävts upp, utan något som dragits upp ur vattnet. Innan de 

sätter sig i bilen på väg till sjön växer irritationen ytterligare mellan Elio och Oliver, då Oliver 

säger ifrån eftersom Elio försöker para ihop honom med Chiara, en tjej i byn. Scenen jag ska 

beskriva tar vid när de anlänt till La Garda-sjön.  

 

Denotativ nivå 

Vi ser Elio gå på en grusgång bland höga tegelpelare som står utomhus i vad som ser ut att vara 

en ruinmiljö. Han tittar åt vänster, på andra sidan pelarna där herr Perlman och Oliver går och 

pratar om något vi inte kan urskilja. Vi ser personerna i halvbild och hör samtalet dovt. Det är en 

solig dag, syrsor och Elios steg mot grusgången hörs i bakgrunden. Han ler litet grand medan han 

ser på Oliver och sin pappa. Herr Perlman stannar till och presenterar en man som dr Rosa för 

Oliver och de skakar hand. Dr Rosa kramar Elio och säger att han blivit stor sedan sist. 

Tillsammans promenerar de fyra uppför trappor i en ruin som ligger utomhus och nedför trappor i 

en liten glänta som leder ned till havet. 

De kommer till sist fram till stranden där en kvinna som använder ett 

forskningsinstrument hälsar glatt på dem. Bredvid hennes apparat ligger en avbruten bronsarm 

från en skulptur på en dykardräkt. Dr Rosa böjer sig ner och plockar upp den och räcker över den 

till herr Perlman som med stor beundran tittar på den och håller den försiktigt i sina händer. 

Oliver tittar på håll, dr Rosa ler vid sidan av och gör handrörelser som för att visa på linjen i 

armens böjning. Herr Perlman skrattar när Elio sträcker fram sin hand och smeker inuti 

skulpturens hand. I bakgrunden breder det turkosa havet ut sig och man hör vågorna brusa. Dr 

Rosa går iväg till en båt vid strandkanten och ropar åt herr Perlman att själv skynda sig dit. Herr 

Perlman sträcker vördnadsfullt över skulpturarmen till Oliver och går till båten. Oliver tittar på 

armen och känner på den med båda sina händer. Elio står mittemot honom och kameran ser bara 

de två, armen som Oliver håller framför sig och havet bakom. Elio sträcker fram sin egen arm 

och frågar på italienska ”tregua?” vilket betyder vapenvila. Oliver ler och sträcker fram 
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skulpturarmen som Elio skakar (se bilden på uppsatsens framsida). Efter det sätter de sig på båten 

som ska ut till havs med herr Perlman och dr Rosa, de har lagt ifrån sig armen på stranden.  

Herr Perlman börjar med en utläggning om vad det är de har hittat, ett skepp som 

förliste under 1800-talet med en skulptur ombord. ”…gossip has it that this statue was a gift from 

count Leki to his lover…”. Det finns fyra kända upplagor efter Praxiteles original får vi lära oss 

och det här exemplaret är nummer tre. Herr Perlman fortsätter berätta att det fanns fler exemplar 

men att många blivit nedsmälta och omstöpta till synnerligen fylliga Venus-skulpturer. Detta 

informativa tal av herr Perlman spelas i bakgrunden medan vi får se montage av klipp mellan 

panoramabild av havet med båten på, en dykare med snorkel som skymtas vid ytan och en 

lummig ö i bakgrunden och synen från stranden där en polis eller säkerhetsvakt står och tittar ut 

mot båten. Det turkosa havet smälter nästan ihop med den blå himlen och berg skymtas i dimma 

borta vid horisonten. Vi får också se klipp mellan en tagning av vattenytan som bubblar och det 

klara vattnet som blir otydligt vitt, till de fyra männen på båten som gapande i häpnad lutar sig 

över relingen av båten för att kunna se bättre. Elio och herr Perlman längst fram, dr rosa och 

Oliver tätt bakom dem.  

Då monologen om skulpturens ursprung tar slut ser vi havsytan brytas och upp 

träder armarna av dykare som håller i en bår där en skulptur ligger. Skulpturen föreställer en 

människa och saknar en arm, den andra är höjd mot hans huvud. Han är naken och könet syns då 

skulpturen ses i helfigur, sedan zoomar kameran in på skulpturens ansikte. Då spelas en 

plinkande pianomelodi som sömlöst följer med i nästa scen så övergången blir omärkbar. 

Skulpturens ansikte är fortfarande i närbild men nu befinner de sig på land. Skulpturen ligger på 

stranden och vi ser den tydligare. Den föreställer en ung man och består av grön brons med en del 

bruna partier. Den är fastbunden till båren med rep. Oliver hukar sig över den och böjer sig nära 

för att betrakta den och stryker långsamt sina fingrar först över skulpturens näsa sedan mellan 

dess läppar och ömt tillbaka med handen över pannan på skulpturen. Pianomelodin fortsätter 

spela. Elio sitter också på samma sida skulpturen som Oliver och han leker lätt med fingrarna 

över statyns bröstkorg (se bild 2). Herr Perlman står i bakgrunden och blickar ut mot havet. Han 

säger att de vill bada innan de åker tillbaka hem.  

Det klipps till en ny sekvens där dagen blivit kväll, havet är mörkare men himlen 

har fortfarande lite ljus som kontrasterar bergen. Herr Perlman, Oliver och Elio är nu ensamma på 

stranden och badar i havet med kalsonger eller badbyxor på sig. Till en början talar dem om ”our 
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statue”, arbetsrelaterade samtal, men kameran klipper mitt i meningar för att visa de längre ut i 

havet, skvättande vatten på varandra och tjutande av glädje. Klipp igen och kameran befinner sig 

vid den gamla ruinen som står svart mot den ljusblå himlen. Vi hör bara badarna, vi se dem inte 

längre. Olivers röst ropar ”Elio!” och Elios röst ropar ”Oliver!”. I nästa ögonblick ser vi bilen 

rulla in på grusplanen till deras villa i beckmörker. De är hemma igen.  

 

Konnotativ nivå 

Skulpturen är väldigt lik Ungdomen från Getty, den skulle till och med kunna vara en replika av 

den fast de nämner inget om detta i filmen. Skulpturen de hittar kan identifieras som en 

segerstaty, något som syns på sättet dess ena arm är lyft mot huvudet där man kan ana en krans. 

Skulpturen föreställer en olympisk vinnare och vi vet efter herr Perlmans monolog att den är från 

antiken. Arkeologerna tillsammans med Elio och Oliver som upplever skulpturen på stranden 

finner njutning i att se på den, vilket är precis vad segrarskulpturernas ursprungliga funktion var. 

Skulpturen är idrottaren i en odödlig form och arkeologerna på platsen är nu åskådarna, som 

finner glädje i att se den.42 I det här fallet rör det sig inte lika mycket om en beundran inför 

idrottarens insats, utan om skulpturen som dels ett arkeologiskt historiskt fynd och dels som ett 

objekt för åtrå. Herr Perlmans val av ord vid frukosten om att det inte handlar om något som 

grävts upp utan ”what has been brought up out of the water” är intressanta eftersom uppdragandet 

ur havet alluderar till ett avslöjande, ett avtäckande av något som legat gömt. Skulpturen de drar 

upp är utan tvekan en stor skatt och scenen anspelar på att det finns något annat värdefullt och 

hemligt som snart kommer dras upp till ytan som är minst lika åtråvärt. 

Männens glädje och upprymdhet över det fantastiska fyndet skapar en förändring i 

stämning. De delar en varm stund tillsammans, ler, skrattar och behöver inte prata mycket.  

Stämningen som var spänd och irriterad mellan Elio och Oliver förändras av glädjen i att hitta 

skulpturen. Scenen vid havet tillåter en förändring i Elio och Olivers dag, men också i deras 

relation. Redan då kameran först visar Elio i scenen, har han ett leende på läpparna medan han 

går i de höga ruinerna av pelare under en blå himmel. De blir sams igen efter deras tidigare bråk 

och irritationer. Konstverket och dess upptäckt har därmed skapat ett mellanrum, en narrativ plats 

för förändring i filmens handling. I det här fallet används konsten handgripligen, genom att 

Oliver skakar Elios hand med hjälp av skulpturarmen och de kommer överens om vapenvila. 

																																																								
42 Stansbury-O’Donnell 2011, s. 178. 
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Skulpturens avbrutna lem fungerar som en fysisk brygga mellan de båda männen då fysisk 

beröring mellan de bådas riktiga kroppar ännu är för laddat och gömt. Konsten är i det här fallet 

alltså ett bokstavligt mellanrum i handlingen.  

Den här scenen kretsar kring skulpturen, ett viktigt konstfynd, men underliggande 

tänker betraktaren på att ett lock lyfts för Elio och Oliver. Konsttittandet möjliggör utveckling i 

filmen. Steorn skriver om hur nakenbilder på män under sekelskiftet kunde legitimeras av 

samtiden genom att positionera modellerna som marmorstatyer från antiken, gärna med grekiska 

attribut i bilden, lagerkransar, olivkvistar och ruinarkitektur.43 På liknande sätt legitimeras Elio 

och Olivers åtrå till nakna män genom att skapa ett åtråsobjekt från antiken: bronsskulpturen. 

Scenen tillåter att Elio och Oliver får känna på en naken ”man” för första gången i filmen. De 

utforskar skulpturens kropp bredvid varandra och betraktaren kan plocka upp en sensuell 

laddning i sättet de känner på skulpturen. Blickar och beröring uppmuntras och känns naturliga 

för sammanhanget (även om man i verkligheten kanske inte bör ta särskilt mycket på en antik 

skulptur). Situationen legitimeras även av forskningsmiljön som etableras av utgrävningsplatsen, 

de arkeologiska redskapen, kollegorna till herr Perlman, dr Rosa, kvinnan på stranden och polisen 

som vaktar stranden medan de är till havs. Faderns närvaro bidrar också till att göra det sensuella 

mötet ofarligt. Det är han som börjar ta på skulpturen och räcker över den till Oliver vilket skapar 

en tillåtande stämning till beröring. Detta utnyttjas av Elio och Oliver. Deras åtrå till varandra kan 

projiceras på konstföremålet istället för direkt på varandra i det här läget i berättelsen. 

Jacobs skriver att muséet, med sin allvarliga rigiditet och tysta stämning tillåter 

kärleksaffärer och är en fristad för kärlekspar mellan ångest och njutning. På samma sätt är La 

Garda sjön en fristad för Elio och Oliver fast det är en färgstark, solig och lycklig miljö i den här 

filmen. Precis som de kärlekspar i muséer som Jacobs identifierar i andra filmer, befinner sig Elio 

och Oliver i ett överskridande skede.44 Deras vänskap håller på att utvecklas till antingen hat och 

kyla eller kärlek och passion. Att den här scenen är en av dem som befäster att relationen mellan 

Elio och Oliver kommer bli en varm och kärleksfull sådan senare i filmen, stärker det narrativa 

mellanrum som La Garda-sjönscenen skapar med hjälp av konstverk.  

 

																																																								
43 Steorn 2006, s. 161.	
44 Jacobs 2009, s. 297.	
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Första kyssen 
Efter dagen på stranden visas Elios åtrå efter Oliver tydligare för tittaren. Den erotiska 

spänningen mellan de båda växer tills den kulminerar i att Elio på ett dolt sätt berättar om sina 

känslor för Oliver under en av deras cykelturer i staden. Oliver svarar flyktigt och de båda hoppar 

upp på sina cyklar och åker till Elios favoritplats dit han brukar åka för att läsa ifred. Det är en 

glänta med ängar och en bäck där vatten från ett närliggande berg rinner. De vadar genom det 

kalla vattnet tillsammans och samtalet leder in på vad de tycker om varandra. De skvätter vatten 

och Elio boxar Oliver lekfullt i ryggen och hoppar upp på hans rygg. Scenen ”Första kyssen” tar 

vid efter detta. 

 

Denotativ nivå 

De båda männen ligger på rygg och kameran är placerad bakom dem med Elio närmast linsen i 

halvbild, medan Oliver som är längre bort i bild syns i nästan helbild. De har sina armar bakom 

huvudet. De har kläder på sig. Elio suckar förnöjt och säger ”I love this Oliver”. Oliver svarar 

själv med en suck och frågar vad han syftar på. Allting, svarar Elio efter en stund. De ligger i en 

liten gräsbevuxen sluttning. Grässtråna vajar lite i vinden och i bakgrunden hörs fågelkvitter. ”Us 

you mean?” undrar Oliver och Elio säger ”Hmm it’s not so bad. Not so bad.” Oliver tittar på Elio 

som ligger med ansiktet upp och blundar. Oliver reser sig halvt så att han lutar sig på ena 

armbågen och för andra armen mot Elio som fortsätter blunda. Oliver för pekfingret på sin fria 

hand mot Elios mun (se Bild 3). Elio öppnar då munnen så Oliver stryker fingret längs med hans 

läppar och sedan tar han handen under Elios haka och vänder hans huvud mot sig. Elio reser sig 

på samma sätt som Oliver och de lutar sig nu på varsin armbåge med ansiktena mot varandra. De 

närmar sig varandra och Oliver håller handen under Elios haka och lutar sig in för att kyssa 

honom. Elio öppnar sin mun så att Oliver inte kan kyssa honom utan ler istället. Elio slickar 

Oliver över munnen med sin tungspets och de kysser sen varandra. Elio lutar sig in närmre Oliver 

i kyssen som blir mer intensiv tills Oliver bryter den, vänder bort ansiktet och tar ett djupt 

andetag.  

 

Konnotativ nivå 

Sättet som Oliver tar på Elios läppar där de ligger i gräset imiterar nästan exakt sättet han tog på 

skulpturens läppar vid La Garda-sjön. Skillnaden är att Elio är en levande person som reagerar, 
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öppnar munnen som svar på Olivers hand. Genom att iscensätta deras första erotiska upplevelse 

med varandra på det här sättet och imitera scenen med skulpturen, skapas paralleller mellan konst 

och karaktärer. Parallellerna är tydliga för den som noterade hur Oliver strök med fingrarna längs 

skulpturen och nu gör samma sak på Elio. Skulpturen och Elio får ett samband som liknar de 

Jacobs beskriver, där karaktärer i film härmar, gör narr av, eller ser sig själva i konstverk.45 Att 

dessa paralleller dras stärker tesen att scenen vid sjön fungerade som ett mellanrum, att den första 

kyssen kunde ske på grund av den förändrade stämningen i och med La Garda-scenen. Deras 

känsliga och intima utforskande av skulpturens kropp fungerade som en föraning om vad som 

skulle komma, nämligen en sexuell relation mellan dem. 

Elio är sjutton år medan Oliver, utan att filmen säger hur gammal han ska föreställa, 

ser ut att vara närmare trettio. Då åldersskillnad mellan två män i en homoerotisk relation, 

speciellt i nära anknytning till antiken förekommer i film finns det en poäng i att undersöka om 

relationen angränsar till pederasti. Antik idealisering av ungdomliga män i form av skulptur fick 

en homoerotisk laddning sedan Winckelmanns texter, bland annat genom konstnärliga 

iscensättningar under 1900-talet.46 Det finns kopplingar till hur Halperin beskriver att antik 

sexualitet kan studeras och sexualiteter i Call me by your name. Antikens sexualitet bör betraktas 

som ett intrikat nät av sexuella praktiker, inte som en fast identitet eller läggning.47 Både Elio och 

Oliver har sex med tjejer under filmen, både innan och efter den här scenen och verkar tycka om 

dessa tjejer mycket, även om deras passion och kärlek till varandra är det filmen kretsar kring. 

Den här scenen visar deras åtrå till varandra men betyder inte ett absolut stopp för andra sexuella 

begär.  

Däremot går det inte att vidare sammanlänka Elio och Olivers relation till pederasti, 

eller ”grekisk kärlek” som Halperin beskriver. Elio ligger först på rygg i den här scenen, precis 

som statyn gjorde. Men han reser sig sedan upp och med sina handlingar visar han att han är den 

aktiva i relationen, den som vill mer. Det är Oliver som avbryter kyssen. Detta betyder att filmen 

inte skildrar en pederastisk relation, trots deras markanta åldersskillnad. Maktrelationen som 

krävs av pederasti stämmer inte eftersom den yngre i det här fallet är den aktive i en sexuell 

situation. Pederasti utfördes på unga pojkar i tidiga tonåren, Elio är 17 år. Den äldre, aktiva 

																																																								
45 Jacobs 2009, s. 309. 
46 Steorn 2006, s. 151. 
47 Halperin 1990, s. 9. 
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mannen skulle åtrå den yngre och genom att penetrera den yngre, utöva makt mot den.48 I Call 

me by your name rör det sig inte om en absolut maktutövning av den äldre på den yngre. Steorn 

identifierar en skev maktrelation mellan tonårspojkar från medelhavsområden och äldre 

välbärgade nordeuropéer under tidigt 1900-tal. Dessa maktrelationer tog sig i uttryck bland annat 

genom att de äldre männen tog sig unga älskare och gjorde dessa ekonomiskt bundna till sig 

genom att anställa dem som resesällskap och assistenter. Sedan lät dem pojkarna posera nakna för 

fotografier medan de själva inte figurerar i bilder på det sättet.49 I likhet med ”grekisk kärlek” var 

det underförstått att den äldre mannen fick åtrå den yngre och att den yngre skulle underkasta sig 

den äldres sexualitet.  

I Call me by your name är det Oliver, den äldre av dem båda, som är anställd av 

Elios pappa. I filmen återkommer Elios aktiva roll i deras relation, det är hans vilja som dikterar 

deras relation. Det rör sig alltså inte om samma maktövertag från en parts sida som det gjorde i 

pederastiska relationer.  

 

Arbetsrummet 
Scenen utspelar sig ungefär i mitten av filmen. Elio och Olivers relation har utvecklats men 

Oliver har återigen blivit frånvarande. Elio skriver desperat en lapp där han ber Oliver prata med 

honom. Herr Perlman säger till Oliver att han fått in diabilder på skulpturen vid La Gardasjön och 

andra liknande den och att de ska börja katalogisera dessa bilder. De två går in i herr Perlmans 

arbetsrum och ser på diabilderna.  

 

Denotativ nivå 

Herr Perlman står upp med en cigarett i munnen och hanterar kontrollen till diabildsprojektorn 

medan Oliver sitter i en soffa till höger om honom från betraktaren sett, rakt framifrån. Mellan 

och framför dem båda står projektorn med en stark ljuskägla riktad framåt. Scenen börjar med att 

herr Perlman klickar på kontrollen, och pianoslingan vi hört tidigare börjar spelas i bakgrunden. 

De båda betraktar den uppspända duken framför sig där diabilderna projiceras, men tittaren kan 

inte se dessa än. ”Beautiful, aren’t they?” säger herr Perlman och får ett nickande svar från 

Oliver. ”But they’re all so incredibly sensual” säger Oliver medan han sträcker ena armen bakom 
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49 Steorn 2006, s. 161.	
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huvudet. Herr Perlman förklarar att det beror på att skulpturerna de tittar på är mer hellenistiska 

än fjärde århundradets atenska. Kameran klipper då för första gången till den vita duken där en 

bild av en bronsskulptur av en naken muskulös man visas. Troligen skulpterade i Praxiteles 

verkstad, fortsätter herr Perlman. Han tänder sin cigarett medan Oliver antecknar på ett block i 

sitt knä där han sitter i soffan. ”Greatest sculpturor in antiquity” säger herr Perlman leende mot 

sin assistent Oliver och byter bild igen.  

Vi ser duken: en ny bild byts fram med ett klick-ljud, ännu en nakenskulptur visas. 

Musiken fortsätter ligga i bakgrunden och vi ser bilden stilla i någon sekund. Sedan klipps det till 

en närbild av Elios ansikte. Vi befinner oss inte längre i arbetsrummet utan ser Elio stå i 

dörröppningen till sitt rum i huset, en trappa upp från arbetsrummet. Kameran är fokuserad på 

Elios ansikte i närbild, det är först avslappnat sedan rynkar han på ögonbrynen med blicken fäst 

på något inne i rummet. Kameran vänder sig dit Elios blick pekar och gör en dramatisk inåkning 

mot skrivbordet, där en ihopvikt lapp ligger, det som fångat Elios uppmärksamhet. Kameran 

stannar på lappen och vi ser Elios händer öppna den och lyfta upp lappen medan han läser vad 

som står nerskrivet. Betraktaren kan inte läsa vad det står men Olivers röst hörs pålagd över 

scenen: ”Grow up. I’ll see you at midnight.”. Elio snurrar runt på stället i sitt rum och sätter sig 

på sin sängkant. Nu hörs Elios röst upprepa lappens meddelande. Han för lappen mot sin mun 

medan han sitter på sängen. Han tittar på sin armbandsklocka och snörper bekymrat ihop 

munnen. Hela tiden spelas pianoslingan. 

Medan kameran fortfarande visar Elio, som nu slänger sig ner på rygg på sängen 

hör vi herr Perlmans röst säga att musklerna är fasta, titta på magen till exempel. Bilden klipps 

tillbaka till arbetsrummet, den här gången med Oliver i fokus. Herr Perlamn står fortfarande 

rökande och pratar om skulpturerna och Oliver lyssnar med något höjda ögonbryn. ”Not a 

straight body in these stautues, they’re all curved. Sometimes impossibly curved and so… 

nonchalant. Hence their ageless ambiguity. As if they’re daring you to desire them.” Detta säger 

herr Perlman medan han byter mellan bilder på diaprojektorn med ett litet leende, sin cigarett i 

ena handen. Under tiden han pratar klipper kameran mellan honom i halvbild, duken varpå bilder 

på statyer byts ut mot en annan och Oliver i soffan. Efter herr Perlmans sista uttalande ser vi 

Oliver titta framåt på duken, sedan uppåt med något höjda ögonbryn mot herr Perlman (se Bild 

4). 
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Konnotativ nivå 

Uttalad beundran och åtrå riktas mot skulpturerna på diabilderna som visas i den här scenen. 

Arbetsrummet är i det här fallet ett säkert rum för männen att titta på andra nakna män. Herr 

Perlmans monolog om skulpturerna ger en akademisk legitimitet till studerandet och 

kommentarerna om hur vackra, sensuella, kurviga och djärva i uttryck dessa statyer är. Han talar 

ur ett perspektiv av läromästare, en forskare som beundrar arkeologiska fynd med en kärleksfull 

blick. Detta kombinerat med att bilderna som studeras är av antika skulpturer gör att 

uppskattningen och åtrån som uttrycks för nakna manskroppar är legitimerad i sammanhanget. 

Nakna mäns kroppar har en historia av att göras ”ofarliga” genom att kopplas till 

antik myt. Antika bronsskulpturer tillåter nakenhet utan att bli ifrågasatta eftersom de är högt 

uppskattade konstföremål. Därför användes antik myt flitigt under bildframställningar för 

homoerotik under sekelskiftet. En klassicistisk idealiserad kropp i konst ansågs representera 

renhet och andlig upphöjdhet.50 På liknande sätt används antik myt här för att måla upp åtrån till 

män som naturlig, som en utmaning som är svår att motstå. Både herr Perlman och Oliver skriver 

under på att skulpturerna är vackra och sensuella, men tittaren får intrycket av att Oliver menar 

det inte bara för skulpturerna utan även för andra män, främst Elio som i samma stund läser hans 

meddelande om att de ska träffas vid midnatt. 

Under antiken uppfördes segerstatyer över vinnare i olympiska spel och skulpturen 

de hittar i Call me by your name är förmodligen en sådan. I den här scenen studeras den 

tillsammans med flera andra hellenistiska skulpturer, alla av nakna män. Segerskulpturerna är 

tänkta att vara åtråsobjekt och den lena polerade bronsen ska efterlikna idrottarens inoljade hud. 

Antika segerskulpturer skulle föreviga idrottarens kropp och ära i all evighet.51 Det här känns 

igen i herr Perlmans ord, att det är skulpturernas omöjliga kurvor och nonchalans som gör att de 

har en tidlös tvetydighet. Grekerna hade som intention med segerskulpturerna att betraktaren ska 

vilja äga dem och titta på dem, åtrå ska väckas. Som herr Perlman säger, är det som om 

skulpturerna utmanar en att åtrå dem.  

Wilhelm von Goedens fotografier från tidigt 1900-tal var färgade av antik myt, 

historia och medelhavsmyt.52 Detta går att härleda även i Call me by your name. Den antika 

kopplingen är tydlig, med studiet av skulpturerna och yrket av både herr Perlman och Oliver, som 
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52 Steorn 2006, s. 161. 
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är forskare inom antik kultur och arkeologi. Även medelhavsmyten är stark i filmen eftersom den 

utspelas i Italien och det talas titt som tätt italienska, de befinner sig ofta ute i landskapet som har 

tydligt medelhavsklimat. Överlag ligger en stor vikt i filmen vid de omgivande miljöerna och det 

ligger ett romantiserat skimmer över den italienska sommaren och livet vid medelhavet. Kanske 

fungerar dessa faktorer som tecken för ett tillåtande ställe för romans och skulpturerna av nakna 

män som tecken för homoerotik. Något som vi vet förekom i antik kultur, i just 

medelhavsområdet.  

Att tala om åtrå till sensuella manliga kroppar på diabilderna kopplas samman med 

Elio och Olivers åtrå till varandra och till stunden då de ska träffas vid midnatt. Detta åstadkoms 

genom montage då kameran klipper mellan Elios rum där han hittar Olivers lapp med löfte om ett 

möte samma natt, och arbetsrummet där skulpturer av nakna män beundras på diabilderna. 

Paralleller sker alltså här, inte så mycket mellan karaktärer och skulpturer, som mellan 

åtråkänslan och skulpturerna. Olivers sista blick i scenen riktas mot herr Perlman som en reaktion 

på vad han just sagt: ”as if they’re daring you to desire them”. Han syftar då på skulpturerna men 

detta stämmer väl överens med hur Oliver uppfattar Elio, som är den drivande i kärleksrelationen, 

den som ”utmanar” Oliver att åtrå honom. Olivers ansiktsuttryck som avslutar scenen tycks 

innehålla motstridiga känslor som bekräftelse och en viss uppgivenhet inför åtrån han känner för 

Elio och nästan förvåning inför herr Perlmans påstående som passar så väl in på Olivers egna 

situation.  

Oliver och Elios relation står i det här stadiet och väger - ska de, ska de inte? Den 

sexuella spänningen mellan Elio och Oliver nästan vibrerar genom huset och frustrationen och 

den långa väntan inför natten är påtaglig. Vissa filmtekniska grepp förstärker detta. Till exempel 

används en dramatisk och snabb inzoomning på Olivers meddelande då vi befinner oss i Elios 

rum. Vi som tittare stiger in i Elios skor och ser det han ser under en stund. Lappen är det 

centrala, den lyser upp skrivbordet där Oliver lämnat den tack vare kamerans intensiva inåkning 

och närbild på den. Filmtekniken gör att vi förstår hur viktig lappen är för Elio. Meddelandet rör 

till det i Elios huvud eftersom han snurrar runt på stället och sedan slänger sig på sin säng. Han 

tittar på klockan, något han kommer göra otaliga gånger under dagens gång. Att låta samma 

pianoslinga spela över scenen i arbetsrummet och scenen i Elios rum skapar en kontinuitet och 

sammanlänkar de båda scenerna. Herr Perlmans röst hörs tala om statyerna i tal om deras 

muskulösa fasta kroppar, medan tittaren fortfarande ser på Elio där han ligger på rygg i sin säng. 
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Paralleller skapas då mellan skulpturerna, föremål för beundran i arbetsrummet, och Elio, föremål 

för åtrå för Oliver.  

Efter den här scenen får vi följa Elios spända väntan på att det ska bli midnatt då 

paret träffas i Olivers rum och har sex för första gången. Den här scenen är alltså en vändpunkt i 

filmen. Först då blommar deras kärlek ut på allvar och de inleder ett kärleksförhållande under 

återstoden av tiden Oliver är kvar i Italien. Att filmskaparna väljer att ha med skulpturerna i en så 

avgörande scen för filmens handling gör att skulpturerna hjälper till att föra handlingen framåt. 

Filmskaparna hade kunnat valt att inte ha med skulpturen de hittade vid La Garda-sjön igen utan 

låta den scenen falla i glömska. Men genom att återföra de antika bronserna, samtalen och 

betraktandet av dessa in i betraktarens medvetande, används återigen skulpturerna för att hjälpa 

handlingen framåt i ett mellanrum. Som Jacobs beskriver är mellanrummet en möjlighet för 

transgression och förändring. De älskande paren som han identifierar i filmhistoriens museiscener 

befinner sig på gränsen, en vändpunkt. Och de är ofta vemodiga eftersom deras passion har ett 

bäst-föredatum, som kärleksparet med soldatens tickande avfärdsdatum i filmen The Clock.53 Elio 

och Oliver befinner sig i sin egen nedräkning till att Oliver åker hem.  
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Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka på vilka sätt antika skulpturer fungerar som 

narrativa hjälpmedel och drivkrafter i filmen Call me by your name. Uppsatsen har haft som 

utgångspunkt att skulpturerna påverkar handlingen och att analysera på vilka sätt de gör det. 

Frågeställningarna som varit till min hjälp lyder: I vilka scener manifesteras antika skulpturer i 

filmen och på vilka sätt? På vilket sätt talas det om skulpturerna och andra referenser till antiken i 

filmen? Hur påverkar skulpturerna karaktärerna och händelseutvecklingen i filmen, med fokus på 

den homosexuella kärleksrelationen i filmens centrum? Hur kan den påverkan skulpturerna har 

relatera till begreppet ”mellanrum”? Genom att titta på filmen och göra semiotiska analyser på 

denotativ och konnotativ nivå av utvalda scener har jag funnit belägg för min ursprungliga 

hypotes. Jag har använt ett teoretiskt perspektiv baserat på Steven Jacobs begrepp ”mellanrum” 

och ”paralleller”. Det jag funnit är att skulpturerna fungerar som tecken för åtrå och möjliggör att 

huvudkaraktärerna Elio och Oliver har kunnat se varandra i ett nytt ljus, och finna reflektion av 

sin åtrå till varandra i skulpturernas polerade yta.  

Efter scenen Arbetsrummet är det inga fler skulpturer i fokus resten av filmen. 

Istället får man följa Elio och Olivers passionerade och något ångestfyllda sista veckor 

tillsammans innan sommaren tar slut och Oliver reser tillbaka till USA. Att skulpturerna 

förekommer i filmens första hälft är i sig ett tecken på att de bidrar till handlingen. I de scener där 

skulpturer förekommer byggs narrativet upp till klimax. Skulpturerna berättar dels en historia om 

herr Perlmans yrke och den uppgift som Oliver faktiskt är där för att göra som hans assistent. 

Dels fungerar skulpturerna som tecken för homoerotisk åtrå som ska komma att blomma ut i 

filmens andra hälft. De sätter också en ton som anspelar på antiken och tidlös skönhet. Belägg för 

detta ges i flera scener, från Öppningstexterna och fram till Arbetsrummet.  

 Om det inte var uttalat att det utspelar sig under 1980-talet hade det varit svårt att 

datera filmens kuliss. Att många av scenerna utspelar sig ute i naturen och att karaktärerna bär 

enkla kläder och bor i en gammaldags villa skapar en bubbla, ett sorts rum där tid inte existerar, 

varken för betraktaren eller karaktärerna. Den nedräkning som närmar sig slutet av Oliver och 

Elios tid tillsammans är den enda tid som spelar roll. De antika konnotationerna som följer filmen 

ända från öppningstexterna bidrar till denna tidlösa känsla. Klassicism fungerar här som en 

nollställare av tid, det får hela tiden tittaren tillbaka till någon sorts ursprungsideal. De antika 

skulpturerna är i allra högsta grad en del av detta. Konsttittandet och mellanrummen det 



	 28 

möjliggör i handlingen, relaterar till hur muséer i film brukar representeras som tidlösa platser, 

där man kan pausa verkligheten för en stund och magi och förändring kan ske.54  

I Call me by your name är de antika bronsskulpturerna relevanta för handlingens 

utveckling eftersom de fungerade som katalysator för Elio och Olivers kärlekshistoria. De nakna 

bronserna på fotografier i Öppningstexterna skapar paralleller till karaktärerna i filmen och 

filmteamet och hjälper till att skapa en tidlös stämning som håller i sig filmen igenom. I scenen 

La Garda-sjön läggs stort fokus på en hittad antik skulptur som förändrar sinnesstämningen 

mellan huvudpersonerna från irriterad och spänd till glädjefylld. Scenen skapar ett mellanrum i 

filmen där konsttittande möjliggör förändring i handlingen. Dessutom använder karaktärerna 

konsten handgripligt som mellanrum för att överbrygga sina tidigare bråk och utlysa vapelnvila.  

I Första kyssen etableras återigen paralleller mellan skulpturer och karaktärer i 

filmen genom att Oliver närmar sig Elio som han tidigare närmat sig segerstatyn på stranden. 

Under scenen Arbetsrummet läggs stor vikt vid hur vackra och åtråvärda hellenistiska 

bronsskulpturer lik den de hittat är. De beskrivs som vackra och djärva och paralleller dras 

mellan deras åtråvärdhet och åtrån mellan Elio och Oliver. Det som kan konstateras efter 

analysdelen av denna uppsats är att skulpturerna är viktiga för den här filmens handling. Med det 

menas inte att skulpturerna talar eller själva är aktiva för att driva handlingen framåt utan det är 

snarare samtalen om, värderandet av och blickarna och beröringen av dem som gör det. 

Skulpturerna används som ett medel i filmen för att driva handlingen framåt när det gäller Elios 

och Olivers kärleksrelation genom att de fungerar som tecken för åtrå och möjliggör undertexter 

och tolkningar för tittaren samt förändring i Elio och Olivers relation.  

Hade filmen varit annorlunda utan skulpturerna? Jag tror det. Hade Elio och Oliver 

ändå kunnat utveckla sin kärleksrelation utan skulpturernas närvaro i filmen? Ja. Att inkorporera 

antika skulpturer i filmens handlingsutveckling har fungerat som en stilmarkör, ett 

berättartekniskt grepp och som förstärkare av en stämning i filmen. Många kärlekshistorier kan 

utspelas även utan konstverk närvarande i film men konstverken bidrar till en annan stämning, ett 

annat tempo och en annan händelseutveckling som biter tag i tittaren.  

Det finns många aspekter av filmen jag hade velat utveckla men valt att avgränsa 

från den här uppsatsen. Den queera aspekten av Elio och Olivers kärlek och vad den gör med 

berättelsen är jätteviktig men har inte känts som föremål för en konstvetenskaplig uppsats av det 

																																																								
54 Jacobs 2009, s. 297. 
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här slaget. Att ge mig in i analyser av själva berättelsen och kärleksrelationen hade placerat den 

här uppsatsen i fältet av filmvetenskap, eller kanske genusvetenskap, maskulinitetsstudier eller 

queerstudier. Genom att använda mig av konstvetenskaplig metod som semiotik, och ett 

studieobjekt som är välkänt för konsthistorien, antika skulpturer, har jag lyckats få fram svar på 

de frågeställningar jag ställt och hållit mig inom ramen för konstvetenskap.  

 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen inleddes med syftet att analysera på vilket sätt antika bronsskulpturer för 

handlingen framåt i Call me by your name, med den uttalade utgångspunkten att skulpturerna 

fungerar som aktörer i den här kärleksberättelsen. Med frågeställningar som riktat in sig på hur 

skulpturerna manifesteras, talas om, påverkar handlingen och relaterar till begreppet mellanrum 

har syftet uppnåtts. Teorin består av begreppen mellanrum och paralleller och filmanalys med en 

semiotisk begreppsapparat har varit uppsatsens metod.  

I de scener som analyserats har det visat sig att skulpturerna i fråga är viktiga för att 

föra handlingen framåt. Genom att använda sig av konstverk i form av antika bronsskulpturer i 

filmen har filmskaparna kunnat skapa rum för utveckling i filmens narrativ, så kallade 

”mellanrum”, där kärleksrelationen i filmens centrum kan utvecklas. Dessutom dras paralleller 

mellan skulpturer och karaktärer och skeenden i filmen vilket förstärker skulpturernas roll som 

drivande i berättelsen. Konsttittandet och upplevandet av konst i den här filmen har påverkat 

handlingen genom att driva fram huvudkaraktärernas kärleksrelation.  
  



	 30 

Källförteckning 

Bildförteckning 
Bild 1. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 

Bild 2. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 

Bild 3. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 

Bild 4. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 

Omslagsbild. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca.  

Digitala källor 
”Call me by your name (2017)” Imdb.com Tillgänglig: 

https://www.imdb.com/title/tt5726616/?ref_=ttpl_pl_tt Hämtad: 2018-05-09. 

 

“Call me by your name (2017) Awards” Imdb.com. Tillgänglig: 

http://www.imdb.com/title/tt5726616/awards. Hämtad: 2018-05-11. 
 

Litteraturförteckning 
Aciman, André, Call me by your name 2007 Atlantic Books: London 
 

Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik Filmanalys - En introduktion 1999 Studentlitteratur: 

Lund 

Barthes, Roland Bildens retorik 2016 (1982) Bokförlaget Faethon: Stockholm  

 

Halperin, David M. One hundred years of homosexuality and other essays on greek love. 2008. 

Routledge: New York. 

 

Hatt & Klonk Art History. A critical introduction to its methods. 2006. Manchester university 

press: Manchester 

Jacobs, Steven ”Strange exhibitions: Museums and art galleries in film” s. 297-317 i Jansson, 

André & Lagerkvist, Amanda (red.) Strange spaces- Explorations in Mediated Obscurity  2009 

Ashgate Publishing Limited: Surrey 



	 31 

Stansbury O’Donnell, Mark D. Looking at Greek art. 2011. Cambridge University Press: New 

York 

Steorn, Patrik Nakna män: Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915 2006 

Norstedts akademiska förlag: Stockholm



	 32 

Bildlista 

 

Bild 1. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca.  

 

Bild 2. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 



	 33 

Bild 3. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 

 

 

Bild 4. Stillbild ur Call me by your name (2017) Guadagnino, Luca. 
 

 

 


