




RESUME 

Dette projekt undersøger hvordan Madonna har udviklet sig musisk fra 1980 til i dag, og hvordan 

hun er gået fra at være et teenage-popidol til globalt stilikon. Først redegøres for medielandskabets 

udvikling med fokus på MTV som medieplatform i 1980’erne. Derefter analyserer jeg sangene 

”Material Girl”, ”Vogue” og ”Ghosttown”, hvor iscenesættelsen af Madonna er i fokus. Analysen af 

de tre sammenfattes i en konklusion, der afdækker Madonnas udvikling fra teenage-popidol og 

globalt stilikon. 

Med udgangspunkt i disse analyser diskuteres det, hvordan Madonna bruger audiovisuelle medier i 

sin performance og selviscenesættelse. Det konkluderes, at Madonna bruger de audiovisuelle 

medier, ikke kun til at skabe en ny persona og image, men til at bruge sin stemme og dermed være 

kontroversiel og provokerende i sit udtryk, hvorfor hun også er et ikon, da hun rykkede ved 

grænserne for hvad der var normen. 
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INDLEDNING 

Hun er den bedst sælgende kvindelige artist nogensinde. Hun har vundet syv Grammys, sat 

rekorden for flest singler i top ti i USA, har rekorden for bedst sælgende album af en kvinde i 

80’erne og har nu været i branchen i 30 år, da hun forrige år rundede de 60 år. 1 

Madonna. På trods af sin lange karriere formår hun stadig at holde sig på hitlisterne og bliver i dag 

refereret til som et ikon, som er et symbol på eller indbegrebet af tendenser i tiden.2 

Denne opgave arbejder med hvordan og hvorfor Madonna er blevet til et globalt stilikon, som gøres 

ved afdække hendes udvikling fra teenage-popidol til ikon gennem tre sange og dertil 

musikvideoer, som arbejdes med metodisk indenfor musik og mediefag; ”Material Girl” fra 1984, 

”Vogue” fra 1990 og ”Ghosttown” fra 2015. Ud fra min analyse vil jeg diskutere hvordan hun 

bruger aktuelle audiovisuelle medier i sin performance og iscenesættelse. For at kunne forstå 

hvordan det overhovedet har været muligt for hende at udtrykke sig visuelt og dertil skabe et image, 

er det væsentligt at vise noget om den mediemæssige udvikling der sker i 1980’erne, som jeg 

redegøre for. 

MTV 

For at kunne forstå, hvordan og hvorfor det var muligt for Madonna at iscenesætte sig selv 

musikalsk og visuelt, er det væsentligt at redegøre for den medieplatform, som Madonna, og mange 

andre kunsterne, benyttede sig af. 

MTV, stående for Music Television, udkom i 1981 i USA, og var en musikkanal hvor der blev vist 

musikvideoer. Musikken havde fundet en ny måde hvorpå den kunne promoveres og havde en 

positiv indflydelse på pladesalget. Promotionen var nu også lang mere effektiv, da MTV dækkede 

hele landet i modsætning til de regionale radiostationer man hidtil havde brugt. Denne nye form for 

branding ændrede hele måden hvorpå man steg til tops i musikindustrien, da man ikke længere 

behøvede mange timer i studiet og flere turnéer for etableringen af et navn, men blot et hit og en 

video. 

Senere hen åbnede MTV også i Europa, Latinamerika og Asien, og blev dermed en global platform. 

Dermed fik kanalen en stor betydning for musikmarkedet og perioden fra 1980-1990 siges at være 

guldalderen for musikvideoer. 

 
1 Fryd, Kasper, ”60 grunde til at elske Madonna”, Gaffa.dk. 16.08.2018. Sidst besøgt d. 14.03.2020:  
https://gaffa.dk/artikel/131260/60-grunde-til-at-elske-madonna%20 
2 Den Danske Ordbog: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ikon  



Da der nu kom levende billeder på musikken, blev image en endnu vigtigere del af rockmusikken 

og der blev investeret mange penge i at skabe kunsterne, som end ikke behøvede at skrive deres 

egne sange eller spille et instrumentment, men som man mente havde stjernepotentiale og kunne 

toppe hitlisterne. Musikken sælger, men billederne skal i højere grad skabe en base og identitet for 

kunstneren som samtidig skal erindres hos seeren. Musikerne blev til kunstnere, der nu ikke kun 

kunne iscenesætte sig selv på scenen, men gennem musikvideoer, og disse artister trådte i karakter 

som idoler, medierne kunne bruge som underholdning ligesom med filmstjerner eller sportsfolk. 

Det var inden medielandskabet ændrede sig til at være selektiv og interaktiv for os forbrugere. I dag 

har vi flere platforme, vi som forbrugere kan benytte os af, men dengang var der kun MTV som 

kunne det MTV nu engang kunne. Derfor fik MTV en stor rolle indenfor musikken, moden og 

kultur. 

ANALYSE 

I min analyse har jeg gennem metodisk arbejde indenfor mediefag og musik haft iscenesættelse af 

Madonna i fokus, da det er væsentligt for at kunne konkludere på en eventuel udvikling. 

For at finde ud af hvordan Madonna iscenesætter sig selv visuelt, har jeg valgt at kigge på de 

faktorer, som jeg mener er afgørende og betydningsfulde for videoens karakteristikum og æstetiske 

grundlag. I musik har jeg ligeledes valgt at fokusere på de faktorer, der er med til at underbygge 

Madonnas udtryk. 

Som delkonklusion undervejs har jeg arbejdet med det visuelle og det musikalske i et udtryksfelt, 

da det siger noget om hvordan Madonna udtrykker sig i helhed og dermed hvordan hun iscenesætter 

sig selv.3 

MATERIAL GIRL 

Material Girl er den første single fra albummet ”Like a Virgin”, som udkom i 1984. 

Det var Madonnas andet album og blev skelsættende for Madonna, da hun for alvor slog igennem 

som et kendt navn. Bag sangens komposition og tekst stod Peter Brown og Robert Rans med Nile 

Rodgers som producer.  

Det, man især husker Material Girl for, at de tydelige paralleller til Marilyn Monroe. 

 
3 ”Det visuelle” på disse udtryksfelter betegner både video og albumcover 



 

Mediefaglig analyse 

Setting og plot 

Musikvideoen er en narrativ fortælling, der foregår på et set i Hollywood, og som kortfattet går ud 

på at en mand, formentlig en producer, er betaget af en skuespillerinde, som spilles af Madonna. 

Han køber hende dyre gaver i den tro, at han kan tiltrække hende med dem. Men han indser, at det 

ikke er dyre smykker og store buketter Madonna er interesseret i, og giver sig derfor ud for ikke at 

have særligt mange penge. Det ender selvfølgelig med, at han scorer Madonna og de sammen kører 

væk i en gammel, lille bil. 

Dette plot fortælles i 3. persons fortæller og er det centrale forløb i videoen, da der både er 

introduktion, konfrontation og resolution i videoen. 

Ved siden af dette handlingsforløb er der et andet fortællelag. Det foregår i et studie, hvor 

skuespillerinden, som bliver spillet af Madonna, optræder med det show som Marilyn Monroe 

optræder med i scenen ”Diamonds are a girl’s best frend” fra filmen ”Gentlemen prefer blondes” 

(1953).4 Madonna optræder altså både i 1. person og i 3. person. 

Musikvideoen er derfor en hybrid mellem den performative- og den narrative video. 

 

Kamera  

Ligesom Monroe er i spotligtet ”Diamonds are a girl’s best friend”, er Madonna det også. 

Spotlightet følger hende endda forlade scenen, selvom hun ikke er i fokus i selve billedet5. Men 

ikke kun spotlightet følger hende, det gør kameraet også. Det gør den på flere måder; ved motiveret 

kameraføring, hvor man ser hende blive ført rundt på scenen6; ved panorering og tiltning, hvor 

kameraet både følger hendes hovedbevægelser og hendes hånd7; I travelling idet hun går frem.8  

Uanset hvor Madonna er i billedet, vil hun blive gjort til fokuspunktet. 

 

Farve 

Da vi introduceres til Madonna i 3. person, ser man hende klædt i helt rødt fra top til tå, siddende i 

en tilsvarende rød bil. Alle de gaver hun får foræret, er i rødt indpakningspapir, og hun virker mest 

 
4 ”Marilyn Monroe in "Gentlemen Prefer Blondes" - "Diamonds Are A Girls Best Friend", youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=bfsnebJd-BI  
5 “Material Girl”, Madonna. 1984: (0:37-0:40) (https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8)  
6 “Material Girl”, Madonna. 1984: (3.23-3.40) (https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8)  
7 “Material Girl”, Madonna. 1984: (2.09-2.23) (https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8)  
8 “Material Girl”, Madonna. 1984: (2.49-2.57) (https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8) 



af alt ligeglad. Det sidste klip vi ser af hende, er hun kun iført hvidt tøj med en hvid 

blomsterbukket, som hun fik af manden.9 Der er altså en leg med disse farver, hvor det kan tænkes, 

at den røde farve symboliserer overflødighed og den hvide det rene, forstået på den måde, at 

Madonna til sidst vælger den mand som ikke forsøgte at købe hende for penge. Modsætningerne 

mødes - dem sensuelle og lidenskabelige og ungdommelige og rene. 

 

Ikonografi 

Madonna har i stor stil omfavnet Monroes glamourøse og karakteristiske look med det blonde hår, 

eyeliner og røde løbestift. Hun er iført en kjole tilsvarende Monroes og er udsmykket med lignende 

smykker.10 Hun lader sågar til at være meget inspireret af Monroes persona med de elegante og 

feminine bevægelser og hvordan hendes flirtende og samtidig afvisende side. Men hun formår også 

at vise en anden side af sig selv et sted i videoen, der især skiller sig ud. I en kort indstilling ser vi 

Madonna sidde og spille kort og afviser en fyr mend vokalen synger ”I don’t let them play, no 

way”.11 Madonna en den med kortene på hånden og bestemmer spillets gang, og ikke bare er en 

fortabt kvinde der kan forføres af hvem som helst, samtidig med at det er lidt komisk at illustrere 

teksten så visuelt. Men denne scene er også helt ude af kontekst. Man ser hende være klædt en sort 

nedringet trøje, sort halskæde og et kors som ørering. Det er i dette korte klip at Madonna måske 

viser sig som virkelig person12.  

 

Musikalsk analyse 

Material Girl er sang varende 4 minutter og er 131 takter langt med en puls på 117. 

Det er en udvidet popform med mellemspil og kontraststykke og med varierede længder af vers og 

omkvæd. Sangen går i 4/4-dele, hvilket også passer til den bastante og kontinuerlige groove, som 

især er karakteristisk for sangen. 

 

Groove 

Trommer, elbas og rytmeguitar indleder nummeret med et karakteristisk groove.  

Jeg har lavet et anslagsskema over de første to takter i introen: 

Formled Intro 
Takt 5 6 

 
9 Se bilag 1.1 
10 Se bilag 1.2 
11 Se bilag 1.3 
12 Madonna er katolik, og dermed formår hun at inddrage et personligt element  



Slag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elbas *    *    *  *    *  *    *    *  *    *  
Rytmeguitar     *  *      *  *      *  *      *  *  
Lukket hh   *    *    *    *    *    *  *  *  *  *  
Lilletromme     *        *        *        *    
Stortromme *        *        *        *        
Aktivitets-
niveau 

*
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 *  *
*
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 *
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 *
* 

 *
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 *
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 *
*
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 *
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 *  *
*
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 *
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 *
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 *
*
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Overodnet set ser anslagsskemaet luftigt ud, da hverken særlig mange instrumenter er i sammenspil 

og fordi hvert enkelt instrument ikke underdeler mere end i ottendedele. Lilletrommens markering 

af 2 og 4 forstærkes af rytmeguitarens ligeså konsekvente modrytmiske afterbeat, som desuden har 

sammenfald med highhatten på 2-og og 4-og, da highhatten spiller konsekvent off-beat. Elbassen 

betoner især 1 og 2-slaget, da disse markeres med 4-delsnoder.  

Der forekommer altså en del sammenfald, men overordnet set virker groovet 

komplementærrytmisk, da instrumenterne tilsammen skaber jævn strøm af underdelinger og 

udfylder hinandens huller.13  

Dette groove spilles igennem hele sangen - med undtagelse af kontraststykket -, dog med flere 

instrumenter sat på som fylde i mellemspillet og omkvæd. Derfor har jeg valgt at kalde det for 

sangens grundgroove, da instrumenterne også tilsammen har et ostinat på 1 takt14. Dog opstår der få 

variationer i form af en åben highhat på 3 og 4-slag og med computergenererede bip lyde på 3-og 

og 4-og, som igen arbejder modrytmisk med de andre instrumenter. 

 

Efter at dette groundgroove har stået selvstændigt i 4 takter kommer der et synclavier ind i t. 5 på 1-

slaget og på 4-og slaget, som er med til at bygge op til at elguitaren indtræder i t. 12 med et 

fængende hook. Dette guitarmotiv gentages i hvert mellemspil og er derfor sangens hook. 

Jeg har nedskrevet noderne auditivt over t. 12-19:15 

 
13 Grønagerm Johannes m.fl: Rockmusik i tid og rum. 2000-2003. s. 90. 
14 Hvert instrument har den samme rytmiske figur, som gentages uforandret. 
15 Jeg blev nødt til at benytte et alternativt nodeprogram, derfor ser opsætning mærkelig ud. 

 





Harmonisk og melodisk analyse 

Sangen går i C-dur og benytter mixolydisk skala i versene, da der er løst fortegn for h, og ren C-

durskala i omkvædene. 

Nedenfor har jeg lavet funktionsharmonisk analyse af sangen. 

C-dur: 
Formled Intro/ mellemspil Vers 
Takttal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Becifring C7sus4 C C7sus4 C Csus4 C Bb Am Csus4 C G7sus4/d G7sus4 C 
Funktions-
betegnelser 

t t t t t t ss tp t t C75 d75 t 

 

 

 

 

 

 

I intro/mellemspil optræder en C-dur med en tilføjet septim. Dette giver ikke mening i 

funktionsharmonisk sammenhæng, da Tonika ikke kan være dominantisk, og da den ikke opløses af 

subdominanten efterfølgende, kan den ikke betegnes som en bidominant. Den trækker altså tråde til 

bluesharmonikken, da det her er naturligt med tilføjet septim på I-

trinet, 

Akkurat som vi oplevede ude-hjemme forholdet i versene, oplever 

vi det samme i omkvædet, hvor vi svæver i en konstant følelse af at 

være ”ude”, og lander først på en C-dur (godt nok som sus4 og med 

en tilføjet septim) i mellemspillet, hvor vi først her føler os hjemme 

igen. (Se figur 1) 

 

Sound 

Målt på live-skalaen ligger Material Girl længere ovre mod soundscape end live-lejren. Man kan 

høre at hvert instrument er blevet pillet ved i højere eller mindre grad og der er tydeligt tale om 

lagkageproduktion, da vi ikke har en fornemmelse af at høre et band optræde sammen. På trods af 

det moderate aktivitetsniveau og relativt simpel instrumentation, virker nummeret fyldigt, dels på 

grund det bastante og kompakte grundgroove, og dels på grund af sound. Rytmeguitaren og 

trommerne lyder egentlig meget naturtro, men man kan høre hvordan de er blevet gjort fyldigere 

med rumklang. Elbassen ligger en god bund, en endnu bedre bund end stortrommen faktisk, men 

C-dur: 
Formled Omkvæd 
Takttal 1 2 3 4 5 6 7 
Becifring F G Am F 

 
G G/a 

 
G F G Am F 

 
G 

Funktions-
betegnelser 

s d tp s d D d s d tp s d 

Figur 1: Den harmoniske trekant 



det lyder som om der også er blevet layert en synthesizer oveni for at forstærke dets robuste figur. 

Elguitaren, som indtræder med sit fængende motiv, har tilføjet vibrato og lyder distortet, dog 

kontrollerbar, og den er layert i en oktav dybere. 

Udover disse parametre er der også biplyde, som lyder computergeneret, og synthesizeren der 

spiller i omkvædet, lyder mest af alt som et eller andet computerspil. Denne mekaniske tendens 

høres også i vokalen, især i det forlængede mellemspil og i outtroen, hvor mandekoret synger, 

”Living in a material world”. De bliver på tonen c, og synger artikulerende og ensformigt, som gør 

vokalen nærmest robotagtig, og dette står i klar kontrast til Madonnas lyse og feminine stemme, der 

bryder det cykliske, computeragtige mandekor i outtroen. 

 

Tekstanalyse 

Titlen ”Material Girl” omfatter meget præcis hvad sangen handler om, netop om en pige, der er 

tiltrukket af materialistiske genstande, i denne sammenhæng, penge. 

I alle versene er drengene i centrum, hvor hun fortæller om alle dem hun synes er søde, men som 

ikke siger hende noget, for i sidste ende er det ham med flest penge der er ”Mister Right”. 

Dog er det ikke kun karakteren i sangen der er optaget af en stor formue. I sangens 2 og 3 vers, 

kommer det til udtryk, at drenge er villige til at lyve om deres status for at score Madonna, da hun 

selv er succesfuld, ergo er de også betaget af succes. Det er denne del af teksten hvor en form for 

ensomhed kommer til udtryk, for på trods af al den opmærksomhed hun får, er ingen gode nok. Det 

er som om hun direkte i teksten siger, at hun kan købes for penge, for det er det eneste hun er 

interesseret i. Selvom den bliver sunget med denne kasket på, indeholder sangen dog en klar kritik 

af samfundet. Madonna synger netop i omkvædet, at vi alle lever i et materialistisk samfund, 

ensbetydende med, at vi alle er materialistiske. 

 

Sammenspil mellem lyd og billede 

Der er sammenspil mellem lyd og billede i den forstand at lydsiden understøtter videoens 

handlinger, fx da Madonna forarget stønner og slår viften i hovedet på en af danserne [2.52 min], og 

at der danses en koreograferet dans som passer til musikkens tempo og slag. Der er også en 

sammenhæng mellem kontraststykket og hvordan det udtrykkes visuelt, da man her ser Madonna 

falde bagover og ligge i armene på danserne. Klippemæssigt har man layert indstillingerne, så de 

flyder oveni hinanden. Det gør, at billedet bliver sløret, som understøttes af vokalens ekko og den 



tunge synthesizer der langsomt fader ud. Dette tilsammen skaber en drømmende og anden-

dimensionsagtig effekt, som både bryder musikkens og videoens ellers faste rammer. 

Der er også sammenspil mellem tekst og billede. Som jeg argumenterede for tidligere, indeholder 

sangen en vis ironi, da det egentlige budskab ligger mellem linjerne. Dog forstærkes dette budskab i 

musikvideoen, der tydeligt visualisere budskabet - kærlighed kan ikke købes for penge. 

 

Udtryksfelt 

Ser vi på Madonnas udtryk gennem tekst, billede og musik, er der en overensstemmelse i det 

samlede udtryksfelt. 

Sangens tema om et senmodernistisk, materialistisk samfund, understreges perfekt af det 

musikalske indhold; Den konstante, faste rytme virker nærmest mekanisk og er krydret med 

elektroniske lyde i form af synthesizers og computergenerede biplyde. Dette understøtter budskabet 

om at vi ikke tænker humanistisk, men agerer ufølsomt og robotagtigt. Dette kommer også til 

udtryk i vokalen med det mandlige kors robotstemmer. 

Ser vi samfundsmæssigt på det, er sangen et udtryk for den udvikling der var i musikken, da den 

blev digitaliseret i form sampler, sequencer og syntetiske instrumenter, trommemaskine og 

synthesizers. Denne nye musikteknologi mødte meget modstand, da folk mente at den gjorde 

musikken mindre menneskelig og mere og mere maskinel16 

 

I videoen ser vi Madonna i en skikkelse af Marilyn Monroe. Monroe var et sexidol, både for mænd 

og for kvinder, og det er klart at Madonna ønsker at påtage sig samme image som den 

beundringsværdige og idoliserede kvinde. I videoen viser hun sin lokkende side frem, uden at noget 

bliver vulgært eller provokerende. Hun er denne unge pige, der sender flirtende blikke til kameraet 

mens hun har fingeren i munden og en tætsiddende kjole på, der leger med tilskuerens fantasi. Hun 

er forførende og lader sig ikke forfører af andre, da hun hverken lader sig tiltrække af gaver eller 

blomster.  

Hun formår samtidig også at vise os en anden side og belærer os med et essentielt budskab. Så ja, 

hun sidestiller sig selv med Monroe, men gør det som en moderne kvinde i 80’erne ville gøre, da 

videoen også siger noget om kønsrollerne i Hollywood, som er en mandsdomineret branche. I 

starten af videoens er der en dialog mellem produceren og assistenten, som agerer som om 

 
16 Nielsen, Per Reinholdt, Rebel & Remix - Rockens historie. 2003. s. 167. 



Madonna er et objekt, han bare kan mødes med når end han vil. Dette gør Madonna op med, da hun 

viser, at hun ikke kan købes for penge. 

På albumcoveret ligger Madonna i en seng iført en brudekjole. Over hendes mave har hun et bælte 

på hvorpå der står ”BOY TOY”, hendes bryster er i billedets centrum og hun har vildt hår og make-

up. Hun leger med modsætningerne uskyldighed og seksualitet og renhed og oprørskhed. Der ses 

dog også en modsætning mellem Madonnas navn, da hendes navn på romersk-katolsk er Jomfru 

Maria, og denne jomfruelighed, som hun nærmest skriger om at blive taget.17 

Hun rammer som målgruppe både de unge fyrer, der tiltrækkes af Madonnas seksualitet, og de unge 

piger, der ønsker at være som hende. 

På baggrund af analysen har jeg lavet et udtryksfelt, hvor Madonnas samlede iscenesættelse 

visualiseres: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
17 Se bilag 1.4 



VOGUE 

Vogue udkom som den første single d. 20. marts 1990 fra pladen ”I’m Breathless”, hvor sange, som 

enten var inspireret eller akkompagneret til filmen ”Dick Tracy”, var med på.  

Den var skrevet af Madonna og produceret af Shep Pettibone, som også var med til at skrive 

sangen. 

Det som man i dag associerer sangen med, er den ikoniske dans: vogue. En dansestil, Madonna var 

blevet inspireret af på New Yorks natklubber og som også var kendt indenfor queer-kulturen som et 

karakteristikum for deres ”House Balls”.  

Bag musikvideoen står instruktøren David Fincher, som stærkt lod sig inspirere af Hollywoods 

stilistiske tid fra 1920’erne og 1930’erne. Musikvideoen vandt alene i 1990 tre priser til MTV 

Music Video Award show ud af ni kategorier, og sangen er inkluderet i Rock and Hall of Fame’s 

”500 songs that shaped Rock and Roll”. 

 

Mediefaglig analyse 

Det er værd at notere, at musikvideoen, der varer 4:53 min, ikke svare til samme længde som 

sangen på 5:16 minutter. Introen er kortet en smule ned, og det kan det tænkes at man har gjort fordi 

den skulle vises på MTV. Et almindeligt popnummer ville nemlig varer mellem 3-5 minutter.18 

 

Kameraet 

Første gang Madonna bliver introduceret i musikvideoen, er i en up-close indstilling. Hun har et fast 

blik på kameraet og dermed tilskueren, og man nærmest drages ind i hendes blik. Ingen andre er i 

billedet og dermed er Madonna i et absolut fokus.19 

Et træk der ses to steder i videoen, er hvor kameraet starter med at vise Madonna i et halv- til 

heltotalt billedudsnit og bevæger sig dernæst hen mod Madonna, for at ende i et halvnært skud.20 

Dette gøres ved travelling og motiveret kameraføring, som gør at Madonna altid er i fokus. Alt 

omkring hende bliver ligegyldigt, for kameraet ser kun hende. 

 

Lys 

Videoen er i sort og hvid, hvilket lever godt op til den stilfulde og glamourøse tid der var i 

Hollywood i 1920’erne og 1930’erne. Generelt er videoen i low-key belysning, som er med til at 

 
18 Hansen, Henning Bøtner m fl.: De korte medieformater. 2019. s. 84 
19 Se Bilag 2.1 
20 ”Vogue”, Madonna. 1990. (1:07-1:13) & (1:57-2:03): se Bilag 2.2 



skabe en mystisk atmosfære i rummet. I de billedeudsnit hvor Madonna optræder i close-ups, er der 

high-key belysning på hende, og det har den effekt at hun står i kontrast til den sorte baggrund og 

hun dermed er i total fokus.21 

 

Setting og ikonografi 

Setting foregår i et studie og videoen indledes således at det forstiller et museum, da danserne står i 

en ”pose” blandt skulpturer og malerier. Det kan være en reference til renæssance billed- og 

skulpturkunst. Imens spilles der violin indover, som indikerer noget klassisk og formelt, hvilket er 

med til at sætte stemning. Danserne og rekvisitterne går i ét med hinanden, da begge elementer er 

lige meget i fokus. Ved denne interseksualitet sidestiller hun 80’ernes subkultur af ”Drag Balls” 

med noget uforglemmeligt, klassisk og epokegørende, som den græske kunst jo var. Men foruden 

dette, var den gamle billed- og skulpturkunst - ligesom alt andet kunst - et udtryk for samtiden, 

ligesom ”vogue” er et kunstnerisk og æstetisk produkt af dets samtid. 22 

 

Vi har dog det indtryk i resten af videoen, at setting skal forestille at foregå i et stort hus, nærmest et 

palæ, dels på grund af setting med de store vinduer, altan og møbler som rekvisitter, men også 

påklædning, da nogle af danserne er klædt som butlere og husholdningsdamer. Madonna selv, som 

vi blandt andet ser slentre rundt i en lang morgenkåbe og ligge henkastet i sofaen, skal tydeligvis 

forstille at være den rige og prestigefyldte primadonna, som bestemt ikke skal rende rundt og gøre 

rent.23 Mange af hendes outfits er forførende og sexede, blandt andet den trøje hun er iført hvor 

silhuetten af hendes bryster kan ses24, og i andre indstillinger er hun faktisk nøgen.25 

En anden spændende påklædning er da hun er iført det stramme korset.26 Det er en reference til den 

kvindelige idealkrop, som herskede op til ca. 1910. Det var kun overklassekvinderne, der kunne 

iføre sig et korset, da de ikke behøvede at anstrenge sig fysik, fordi de ikke var nødsaget til at 

arbejde.27 Ved iførelse af sådan et korset sidestiller hun sig selv med den gamle overklasse. 

Der er altså et tydeligt hierarki mellem Madonna og de medvirkende, og Madonna er ikke bleg for 

at iscenesætte sig selv som stjernen. Dog formår hun også at vise sin dominerende side frem. I en 

 
21 Se Bilag 2.1 
22 Se Bilag 2.2 
23 Se Bilag 2.4 
24 Se Bilag 2.5 
25 Se Bilag 2.6 
26 Se Bilag 2.7 
27 Laneth, Pia Fris; ”Den perfekte kvinde”, Information.dk. 19-07-2002, senest besøgt d. 9-03-2020: 
https://www.information.dk/2002/07/perfekte-kvinde  



dansekoreografi er hun iført et sort jakkesæt tilsvarende hendes mandlige baggrundsdanseres. Hun 

står forrest og styrer dansekoreografien, og her iscenesættes hun som en ledende rolle der styrer 

mændene.28 

Madonna fremstiller altså ikke kun sig selv som en seksuel, forførende overklassekvinde, der ligger 

henslæbt i sofaen, hun viser også sin mandlige og bossy side, der kan fører an og være energisk. 

Derved påtager hun sig den stereotypiske femme-fatalkvinde rolle. 

 

Alle disse faktorer tyder desuden på, at Vogue er performative video, hvilket siger noget om 

musikvideoens genre - der er altså fokus på æstetikken og på Madonna. 

 

Musikanalyse 

Vogue er 103 takter langt med en puls på 117 og står beskrevet som ”moderat dance beat”, som 

allerede her indikerer hvilken funktion Vogue som sang har, hvilket også passer godt sammen med 

at den går i 4/4-dele. 

Vogue er en udvidet popform, da den indeholder vers og omkvæd med et C-stykke og mellemspil: 

 

Storform Formled Metrik Funktion 

 I 32t Intro 

I’ 8t Intro 

 

A 

A 8t Vers 1 

A’ 8t Vers Q 

B 8t Omkvæd 

 

A 

A 8t Vers 2 

A’ 8t Vers Q 

B 8t Omkvæd 

 

A 

A’’ 11t Vers 3 

B 8t Omkvæd 

 

B 

C 8t C-stykke 

C’ 16t C-stykke 

D 8t Mellemspil 

 O 12t Outro 

 
28 Se Bilag 2.6 



Harmonisk og melodisk analyse 

Jeg har valgt at opdele versene i to dele, derfor står den ene halvdel beskrevet som Vers og den 

anden for Vers Q. Det er til dels på grund af den musikalske intensitet, da der i t. 24 er trommefills, 

der leder op til at flere lag af synthesizers kommer på i Vers Q. Men det skyldes også i høj grad den 

melodiske udvikling, da akkorden Ab skifter til Eb7sus4/Ab. I funktionsharmoniskanalyse 

moduleres fra tonika til dominant. Kigger man på skalamaterialet, vil man se at der i Vers er 

konstant løst fortegn for g, hvilket betyder at skalaen der benyttes, er mixolydisk, og at Vers Q 

benytter en æolisk skala, da der er løst fortegn for g og c. Dette stemmer ikke overens med den 

funktionsharmoniske dur-moltonalitet, da det er kirketonearter. 

Man ville kunne argumentere for at de løse fortegn skulle omskrives til faste fortegn, da de er 

konsekvente, som betyder at vers ville gå i hhv. Db-dur og Gb-dur. Det betyder derimod at skalaen 

der benyttes nu, en ren durskala, hvilket peger på funktionsharmonik. Dog ville det nok give mest 

mening at analysere den i Ab, da Eb-durs funktion er dominantisk da den indeholder ledetonen g. 

Omkvædet vil jeg dog analysere i Ab-mol, da skalaen der så benyttes, er en ren molskala. Ser man 

på akkorderne, bevæger Abm7 nedadgående til en Gbmaj7 og videre til Fb med et stort sekundspring 

i akkordernes grundtone, og springer med en lille sekund til akkordens 

grundtone på Ebm. Denne tætte beliggenhed og Ebm, som ikke 

opfylder en dominantisk funktion, da ledetonen mangler, tyder på, at 

omkvædet er modalharmonisk. 

På baggrund af disse observationer har jeg valgt at placere 

sangen således på den harmoniske trekant (se figur 2): 

 

Rytmisk analyse og dynamik 

Den musikalske intensitet øges indtil første omkvæd. Det begynder i introen med en stryger og en 

underlæggende synth-clavier. I t. 9 slutter knipselyde sig til på konsekvent afterbeat og efterfølges 

af diskrete bongotrommer og bas. Strygerne er stadig mest i fokus og det fornemmes hvordan 

instrumenterne bygger op omkring dem og skaber en atmosfærisk stemning. Det er først i t. 22 at 

trommerne træder ind og definerer beatet, hvilket er hvorfor jeg ligeledes har valgt at opdele introen 

i to. 

Klaveret introduceres i omkvædet, og selvom vi først introduceres til den her, adskiller den sig 

rytmisk fra resten af instrumenterne og skaber fremdrift. Den spilles også i c-stykket og står alene i 

mellemspillet, og vi forstår her, at det er et vigtigt motiv for sangen og er derfor et hook. 

Figur 2: Den Harmoniske Trekant 



For at se hvordan klaveret rytmisk adskiller sig, har jeg lavet et anslagsskema over de to første 

takter i omkvædet: 

Takt 33 34 
Slag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Vokal * *     *                  *  *   *  * 
Hviskekor               *                  
Klaver *    *    *   *   *    *  *    *   *   *  
Drone-violin *                                
Violiner           *                      
Bongotrommer *   *   *          *   *   *     *     
Elbas *   *   *    *  *  *  *   *   *    *  *  *  
Knips     *        *        *        *    
Lukket hh *  *    * * *  *  *  *  *  *  *  * *   *  *  *  * * 
Åben hh   *        *        *        *      
Lilletromme      *   *     *        *   *     *    
Basdrum *    *    *    *    *    *    *    *    
Bækken *                                
Aktivitetsniveau * 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
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 * 
* 
* 
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Det ses hvordan instrumenterne på kryds og tværs spiller sammen; Lilletrommen og knipselydene 

markerer sammen på afterbeat; Bongotrommer og elbas spiller den samme rytmiske figur, dog med 

variationer; Violinen markerer 1 slaget sammen med de andre instrumenter og spiller ellers flyd. 

Selvom der forekommer sammenfald mellem klaveret og resten af instrumenterne, er det dog den 

eneste figur der står alene, da den ikke læner sig op ad et andet instrument.  

Generelt for sangen er den komplementærrytmisk, og det er nødvendigt for sangen at 

stortrommen/basdrum beatmarkerer alle slag, da de andre instrumenter er modrytmisk arbejdende. 

 

Sound 

En anden faktor, der gør at klaveret skiller sig ud, er sound. Trommerne lyder som snarere som en 

rytmeboks, da det er svært at definere om det er en lilletromme eller en high hat, og om det er en 

stortromme eller en basdrum. Klaverets motiv spilles staccato og med en autentisk klaverlyd, der 

trækker sangen længere mod venstre på liveskalaen. Bongotrommer og violin lyder også naturtro 

(dog violin en smule syntetisk), men har mere den funktion at fylde, da de ikke er med til at skabe 

fremdrift og definere omkvædet. 





aktivitetsniveauet i musikken ikke er ligeså aktive som i omkvædet. Det passer også til hendes laid-

back vokal, som er i starten af begge vers. Derimod er bevægelserne skarpe i omkvædet og der 

danses skarpt til musikkens slag og puls. For at skabe en opbygning visuelt, og for at understrege 

den musikalske intensitet, danser Madonna med en anden mand en meget energisk koreograferet 

dans ved [3.26 min]. 

Teksten afspejles også i videoen, det kan for eksempel ses da Madonna synger ”strike a pose,” idet 

hun selv poserer,31 da kameraet er i et close-up når hun synger ”gave good face”32, og udlever dets 

opfordring om at give slip, da hun nøgen poserer med et stort smil imens hun synger sætningen 

”that’s why I fell so beautiful, magical, life is a ball”.33 Her referer hun også til Drag-kulturens 

”Balls”, som et sted hvor ens egen skønhed og frihed udleves. 

Vi ser også en sammenhæng mellem klipperytmen og musikken, hvilket bare gør det visuelt lækkert 

at se på.34 1920’erne og 1930’ernes glamour er også til at finde i både tekst og billede, da hun 

oplister de kvindelige stjerner fra denne tid. Det ses visuelt, idet videoen et skudt i s&h og i setting, 

påklædning, hår og makeup. 

Ligesom at ”vogue” er et hook i sangen og teksten, er det også et meget en vigtig gimmick i 

videoen. Videoen ville ikke kunne fungere uden musikken og teksten, og ligeså underbygger 

videoen tekstens budskab og det musikalske udtryk. 

 

Udtryksfelt 

Ser vi på Madonnas udtryk gennem tekst, billede og musikken i Vogue, er der overensstemmelse i 

det samlede udtryksfelt. 

Teksten er kendetegnet ved versenes direkthed, og er præget af både kollektivisme og 

selvkærlighed til én selv. Det handler om, at man skal turde give slip og nyde sit eget selskab og 

forsvinde fra den trivielle hverdag. Omkvædene kommer som opfordring af versene og udlever 

denne indre frihed. 

Dette afspejles også i musikken, hvor Madonna i en afslappet og nærmest laid back vokal synger til 

os i versene. Dette står klart i kontrast med omkvædet, som på 1. slaget brager i gennem og gør sin 

entré. Klaveret spiller en stor rolle i at formå at skabe fremdrift, da dets motiv skaber rytmisk 

kontrast til verset. Dets kantede figur, fraværet af ledetoner og dets cykliske figur skaber et 

 
31 Madonna: ”Vogue” musikvideo: [0:35] 
32 Madonna: ”Vogue” musikvideo: [4:02]  
33 Madonna: ”Vogue” musikvideo: [2:58-3:07] (se evt. også Bilag 2.6) 
34 Madonna: ”Vogue” musikvideo: [4.15-4.23] 



retningsløst udtryk, der understøtter tekstens budskab om at give slip. Desuden er musikken et 

udtryk for dets tid med synthesizers, elbas og rytmeboksagtige trommer, men er også præget af 

1930’ere elegance og glamour med let syntetisk violin og akustisk klaver. 

 

Vogue er som sagt til at finde på albummet ”I’m Breatless”, hvor sange som er inspireret af filmen 

Dick Tracy. Madonna medvirkede selv i filmen i rollen ”Breathless Mahoney”, en forførende 

kvinde, som vildledte den mandlige detektiv med sin seksualitet og målrettethed. Dette ses også på 

albumcoveret, hvor hun i en nærmest Monroemakeup sidder nøgen under frakken, og hvor det 

ligner at Dick Tracy skal til at kysse hende på halsen.35 Det oser af intimitet - men hun ser ikke 

interesseret ud i ham, for hun har blikket på os. Er det et lokkende blik til modtageren? Er det et 

blik, der siger til os, at denne affære er fortrolig? Er det et udtryk for, at hun kan forføre hver en 

mand? Dette udtryk passer falder i hak med hendes femme fatalkarakter Breathless Mahoney, som 

ligeledes kommer til udtryk i videoen. Her er hun en velkendt primadonna, der både udtrykker sin 

seksualitet og sin dominans. Dick Tracy’s setting i de klassiske og fine rammer i 1930’erne 

afspejles både i teksten og i videoen, men blander det med 80’ernes sound og kultur i form af et til 

dels elektronisk, up-beat dansenummer og med undergrundskulturens ”vouging”. 

Selvom titlen ”Vogue” udspringer fra dansestilarten, er det også et kendt magasin, der er med til at 

præge moden. Denne titel er med til at sidestille dansestilen med noget ligeså fashionabelt og 

moderne, som det desuden også blev efter musikvideoens offentliggørelse på MTV. 

Disse observationer kan opsummeres i et samlet udtryksfelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Se Bilag: 2.7 



GHOSTTOWN 

Som min tredje sang har jeg valgt at analysere Ghosttown. En sang der udkom i 2015 og var til at 

finde som den tredje single på albummet ”Rebel Heart”. 

På albummet har Madonna allieret sig med store producernavne som Diplo, Avicii og Mike Dean, 

og kendte musikere som Alicia Keys, Kanye West, Nas og Nicki Minaj. 

Jeg har valgt denne sang, da hun er blevet meget ældre, og det derfor kunne være interessant at se 

om det spiller en rolle i hendes udtryk, og for at kunne argumentere for en eventuel udvikling. 

 
Musikanalyse  

Sangen er en popsang der går i 76-80 bpm, som er et roligt tempo, hvilket gør at den minder lidt om 

en ballade. 

Den er almindelig i sin opbygning, det kan ses i form-skemaet nedenfor. Det er en udvidet popsang 

med kontraststykke og mellemspil: 

Storform Formled Metrik Funktion 
 I 4t Intro 
 

A 
A 8t Vers 
B 5t Bro 
C 10t Omkvæd 
D 2t Mellemstykke 

 
A 

A 8t Vers 
B 5t Bro 
C 10 Omkvæd 
D’ 1t Mellemstykke 

 
B 

E 8t C-stykke 
D’’ 4t Mellemspil 
C’ 4t Stille omkvæd 
C 12 Omkvæd 

 
Den er en forholdsvis enkel form, og de to A’er i storformen er stort set ens, hvilket gør at man 

hurtigt forstår sig på sangens struktur. 

 

Harmonisk og melodisk analyse 

Sangen går i Dm og benytter en ren molskala. Det er en simpel funktionsharmonik, hvor ingen 

akkorder er udvidet eller hvor der forekommer alterationer (på nær en tilføjet septim på 

dominanten). Dog sker det, at vokalen indimellem tilføjer septimen eller andre udvidelser36, som 

 
36 Eksempel; t. 5 (tilføjet septim), t. 42 (tilføjet septim) og t. 46 (hævet kvint) 



bryder den simple melodik, hvilket betyder at vokalen både arbejder horisontal og vertikal. 

Nedenunder har jeg lavet funktionsharmonisk analyse af sangen37: 
 
Formled: Intro (+ vers) Formled: Bro 
Takttal 1 2 3 4 13 14 15 16 
Becifring Dm C F Gm Dm C F Dm C F Bb Dm C F Gm 
Funktion-
betegnelse 

T (D) 
àTp 

Tp S T (D) 
àTp 

Tp T (D) 
àTp 

Tp Sp T (D) 
àTp 

Tp S 

 

 
 
 
 
 
 

 

Det er altså en simpel harmonik, hvor dominanten A først indtræder i kontraststykket med en 

tilføjet septim, hvilket skaber en spænding og gør det ellers stille kontraststykke dramatisk og 

intens. Sangen er altså fuldstændig funktionsharmonisk. 

For at opveje for denne simple harmonik og form, kan det være værd at undersøge dynamik og 

sound. 

 

Dynamik og sound 

Sangen ligger stille ud med en dyb synthclavier og bygger ellers op helt til omkvædet, som 

eksplosivt gør sin entré efter en lang intens spænding i broen. Generel for sangen er den meget 

dynamisk og eksplosiv, og inden hvert omkvæd er der en eller to takter hvor der er en form for 

tomrum inden omkvædet træder ind, så der virker endnu mere eksplosivt. For at visualisere den 

dynamiske udvikling af instrumenters aktivitetsniveau, har jeg lavet et anslagsskema over vers 1, 

vers 2 og omkvæd 2:39 
 

 
37 Jeg har valgt at analysere de første fire takter af omkvædet, da jeg følte det blev overflødigt at analysere det hele 
38 Rundgangen gentages og ender i anden omgang på en Bb efter C/e. 
39 Dette er aflyttet auditivt, der kan derfor forekomme fejl 

Formled Kontraststykke 
Takttal 45 46 47 48 
Becifring Dm A7 Bb F C/e38 
Funktons-
betegnelse 

T D7 Sp Tp (d3)àtp 



 

 
Formled Omkvæd 2  
Takt 22 23 
Slag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Synth-kor *      *                *          
Syntheziser *                                
Bas *      *          *      *          
Hh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Lilletromme     *       * *        *       * *    
Stortromme *      *          *      *    *   * *  
Aktivitetsni
veau 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
 

* * * * * 
* 
* 
* 

* * * * * 
* 

* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 

* * 
* 
* 
* 

* * * * 
* 

* 
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

 

Udover et let stigende aktivitetsniveau, kan man også se at de betonede slag i omkvædet er 1 og 2-

og, hvor de i verset er beatmarkerende på alle slag. Dette er også med til at skabe en vis fremdrift 

når vi når til omkvædet, da den rytmiske adskiller sig fra versets firkantede struktur. Der er 

sammenfald mellem alle instrumenterne i 2. vers, der tilsammen skaber et jævnt aktivitetsniveau. 

Der forekommer også sammenfald i omkvædet, fx mellem stortrommen, highhat og bas på hvert 1 

 
40 Synthesizeren slår ny akkord an på 1 og 3, men flyder i alle slag og har samme intensitet og skaber fylde, hvorfor jeg 
har valgt at tælle den med på alle 16-dele slag. 

Formled Vers 1  
Takt 5 6 
Slag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Synthclavier *        *        *        *        
Aktivitets-
niveau 

*        *        *        *        

Formled Vers 2  
Takt 5 6 
Slag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Synthclavier *        *        *        *        
Synthesizer40 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Pad     *        *        *        *    
Stortromme *    *    *    *    *    *    *    *    
Aktivitets-
niveau 

* 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * * 
* 
* 

* * * 



og 2-og slag, med synthkoret på 2-og. Lilletrommen spiller konsekvent afterbeat, som også er med 

til at fylde sangen ud og skabe dynamik. 

Instrumentationen ser meget simpel ud, og antallet af anslag ser ikke markant stigende ud fra 2. vers 

til omkvæd, men det opvejer sounden for. Synthclavieret der er i første vers er fyldig i form af 

meget rumklang, reverb og en lav eq, som gør at den lyder ulmende og mystisk. Igennem verset 

vokser lyden og bliver mere skarp, som leder op til broen. Trommerne lyder elektronisk og lyder 

mere som en drum pad, hvor stortommen er en rungende dubbas og lilletrommen tør og stor i sin 

lyd, sandsynligvis på grund af tilføjet rumklang. I omkvædet fader synthesizeren ud efter 1 slaget 

og synthkoret af stort og fyldigt. Generel for lyden er den elektronisk, og selv 1 og 2 vers føles 

fyldige på trods af at den meget lave aktivitetsniveau. Dette opvejes også af vokalen, som står langt 

fremme i feltet, og som også har fået tilføjet rumklang. Vokalens fyldighed skyldes også at hun 

synger til med neutralt uden luft på stemmen og vibrator, som opvejer for de autotunede parter i 

sangen, og gør sangen med følelsesladet. 

Sangens sound er altså en vigtig faktor for, at sangen føles dynamisk, opbyggende og fyldig, og 

opvejer derved for den simple instrumentation, de simple akkorderne og simple form. 

 

Teksten 

Ved første lyt vil man tro det bare er en kærlighedssang, hvor det handler om et par, der altid vil 

være hinandens klippe på trods af de udfordringer de møder og når alt ramler for dem.  

I et interview med Rolling Stone har Madonna udtalt således om sangen: 

”…at the end of the day, if we run out of oil and we don’t have electricity and we don’t have all the 

modern conveniences, and we have no phones and computers, all we’re going to have is each other, 

is humans. And that song’s about recognizing that.”41 

Dette er altså ikke bare en slags apokalyptisk kærlighedssang. Det er en kritik af den måde vores 

samfund er bygget på, hvor vi er afhængige af materielle ligegyldigheder. Selvom det ikke kommer 

til direkte udtryk i sangen, forstår man sangens bagtanke. De første tre linje i vers 2 lægger op til, at 

det er menneskeheden der går under og ikke verden, og hvor vores intolerance og egoisme kommer 

til udtryk. De sidste linjer i verset handler om, hvordan at det eneste der er tilbage er kærlighed, som 

en ikke materialistisk ting, og hvordan vi skal bygge en ny civilisation op omkring de humanitære 

præmisser. Det er en håbfuld sang, hvor det overordnede budskab egentlig bare er, at vi skal åbne 

 
41 Ganz, Caryn, Rolling Stone: ”‘Rebel Heart’: Madonna Reveals the Story Behind Six Surprise Songs”. 21-12-
2014. www.rollingstone.Madonna/interview 



øjnene op for den måde vi som mennesker opfører os på, og at vi skal huske at holde fast i de 

menneskelige værdier, for ellers bliver vi vores egen undergang. Og det er denne kyniske verden 

denne kærlighedshistorie foregår i, hvor alt dette par kan give hinanden, er kærlighed. 

 

Mediefaglig analyse 

Plot og setting 

Videoen starter ud med et nyhedsindlæg fra et fjernsyn som viser brændende byer og eksplosioner. 

Voice-over speakeren fra TV’et forklarer at det skyldes atomvåben. Vi ser dernæst Madonna vågne 

op i et meget rodet værelse, formentlig en af de sidste overlevende. Da vi ser portrætter af en anden 

kvinde og et barn, forstår vi, at eksplosionen har dræbt hendes familie. Hun forlader værelset og går 

gennem en forladt by, formentlig i en søgen efter noget til at gøre en ende på hendes ensomhed. 

Man ser da to andre overlevende, en mand og en dreng, som følger hende gennem byen. Manden 

ender med at konfrontere Madonna i en dans, og ender med at gå sammen, hånd i hånd med den 

lille dreng. 

Der er en tydelig historie, hvilket gør videoen til en narrativ video. Kun i første omkvæd kigger 

Madonna ind i kameraet, dog i samme outfit og i samme location, hvilket bryder hendes narrative 

figur.  

Setting forekommer meget naturalistisk, da vi får fornemmelsen af at være on location, og der er 

gjort meget ud af at skabe et realistisk univers vi kan leve os ind i.  

 

Stil og Ikonografi 

Det høje græs, de plantetildækkede lygtepæle og de vilde dyr kan være med til at vise kontrasten 

mellem den brændende by og naturen, som her er et sted, hvor vi som mennesker kommer i kontakt 

med vores ægte og sande følelser og vores naturlige instinkter. Dette er med til at understrege 

kærligheden som den menneskelige værdi teksten ligger fokus på.42 

Der er brugt low-key belysning gennem hele videoen for at fremskabe en dyster og mystisk 

atmosfære, som også understøtter denne ensomme og tungsindig stemning. Der er ild overalt, og 

indstillingerne er tintet i varme farver, især gul og grøn, som er med til at underbygge flammernes 

ødelæggelse og samtidig varme og naturen.43 

 
42 Se Bilag: 3.1 
43 Se Bilag: 3.2 



Madonna som karakter er umiddelbar svær at definere. Hendes rolle indgår både i den narrative 

fortælling, men fungerer også som en form for fortæller til os seere, der kommer med kommentarer 

til det der foregår i handlingsplanen. Med kors om halsen og med et ”M” som ørering, bringer hun 

noget af hendes private persona ind i videoen. Om det er meningen eller ej, ligner hun en blanding 

af kvindelig, apokalyptisk udgave af Slash og en adelig, emo frøken fra 1700-tallet. Men uanset 

hvad, så oser det af Rock’n’Roll og drama, med den lange læderjakke, sorte korset, kors om halsen, 

høj, sort hat og fin stok. 

I kontraststykket mødes Madonna og manden på ”slagsmarken”, som her er en skakplade, der er 

med til at illustrere kampen mellem dem og kampen i deres indre. Til sidst ser man dem gå sammen 

med et barn mellem dem, som et symbol på dannelsen af en ny familie - da hun mistede sin egen til 

atombomben. 

 

Samspil mellem lyd og billede 

Der generelt en fin sammenhæng mellem musikvideoen og lydsiden. Videoen er med til at 

underbygge musikkens dynamik. Det kan man blandt andet se ved første omkvæd, hvor Madonna 

sparker døren op idet droppet til omkvædet kommer. I kontraststykket er der tilføjet lydeffekter som 

flammernes knitren og vindens susen, som ikke optræder i sangen, men som er med til at skabe 

stemning og intensitet. Da kontraststykket indtræder, rejser Madonna sig i en brat bevægelse og 

musikkens intensitet afspejles også i den måde de cirkler om hinanden på. Da det rolige mellemspil 

derefter kommer, tager de hinanden i hånden og bryder ud i en dans, og da omkvædet begynder 

stiger intensiteten i deres dans ligeså. 

Derudover er moltonaliteten med til at give sangen en vis melankoli, som der også kommer til 

udtryk i videoens low-key belysning og i teksten, som på trods af at være håbfuld også rummer en 

sørgmodighed. 

 

Udtryksfelt 

Både tekst, billede og lyd skaber en fin overensstemmelse i Ghosttown. Da Madonna og manden 

mødes på ”slagsmarken” er det først med våben som de ender med at smide og i stedet ender med at 

overgive sig til hinanden. De ender ud i en dans, som nok ikke afspejler kampen mod hinanden, 

men kampen i deres indre om at turde hengive sig og stole på hinanden. Denne scene understreges i 

tekstens budskab om, at ens kærlighed til hinanden vil overskygge alt det kaos og ensomhed man 



kan møde i hverdagen, som også ses i den forladte spøgelsesby, som måske egentlig afspejler den 

indre ensomhed og angst.  

Tekstens bagtanke om menneskets egen undergang ses også i videoen, hvor det er den 

menneskeskabte atombombe der har lagt verden i ruiner. 

Da hun går med manden og barnet i hånden, er det ikke kun et symbol på familie, men også et 

symbol på genopbyggelsen af noget nyt, præcis som teksten antyder: ”all we got left is love/ Might 

as well start with us/ singing a new song, something to build on”.44 Dette opfordre seeren til også at 

indgå i denne rekonstruktion af et samfund, der er bygget på de humanitære principper, og leder op 

til en vis selvrefleksion.  

På albumcoveret ses Madonna i et s/h portræt med tråde båndet om hendes ansigt.45 Titlen ”Rebel 

Heart” repræsenterer sangerindens to forskellige facader, både at lytte til ens hjerte og at være en 

rebel. De sorte tråde symboliserer det at ”være lagt i lænker” af samfundets normer og forventninger, 

men som Madonna bliver nødt til at overskride for at kunne følge sit hjerte og for det hun står for.46 

 
44 Se i noden: t. 35-37 
45 Se Bilag 3.3 
46 Spranles, Julie, ”What’s the real meaning behing Madonnas #rebelheart photos?” Sheknows (02-01-2015): 
https://madonnas-rebelheart-photos/  



Sammenfatning af analyse 

Ud fra min analyse af ”Material Girl”, ”Vogue” og ”Ghosttown”, ses det, at Madonna både auditivt 

og visuelt udtrykker sig forskelligt. Vi har fulgt hende som 84’ernes karismatiske, forførende og 

danseglade pige, til den sensuelle og glamourøse femmefatal-kvinde, der gjorde op med 

kønsrollerne, til en menneske-reflekterende og dramatisk karakter i ”Ghosttown”. Efter min 

opfattelse, har hun formået at fastholde den målgruppe hun ramte fra starten af - først som unge, let 

oprørske teenagere, til identitetsøgende voksne, og nu som familiemødre eller -fædre. 

Hvor hun i ”Material Girl” og ”Vogue” byggede sit image op omkring andre idoler og identiteter og 

hentede sin inspiration fra subkulturer og undergrundsmiljøer, henter hun nu i større grad en 

inspiration hos sig selv. Hun er endda noget til det sted, hvor hun i sine performances optræder som 

sine tidligere alter-egoer, i en form for hyldest til sig selv. 47 

Ud fra disse observationer vil man kunne argumentere for, at hun er vokset i sit udtryk som hun er 

blevet ældre. 

Madonna formår i hver sang at udtrykke noget forskelligt og iscenesætte sig selv på en ny måde, 

der både appellerer til en bred målgruppe men samtidig holde fast i sine egne værdier. 

Madonnas udvikling fra en spæd stjerne til globalt stilikon bunder altså ud i hendes evne til at forme 

og gang på gang genskabe sit image, og samtidig være troværdig overfor sit publikum, da hun har 

formået at holde fast i sine egne værdier, da hun gennem sine sange og videoer altid har noget at 

gøre op med og noget at skulle have sagt. Dette har i den grad appelleret til folk, da hun ikke har 

ladet sig rive med af samfundets eller nogen som helst forventninger til hende, hvilket jeg vil 

uddybe i min diskussion. 

 

Diskussion  

”I think of myself as a performance artist. I hate being called a pop star. I hate that.”48 

Sådan udtaler Madonna selv da hun bliver refereret til som The Queen of Pop. Det er altså klart, at 

Madonna vægter hendes performative og visuelle udtryk ligeså højt som musikken, så 

musikvideoen ikke blot bliver et sekundært produkt, men et sted hvor Madonna kan udtrykke sig 

som artist, da ”Madonna” ikke kun skabes i musikken, men i en karambolage mellem begge dele.  

Hun formår nærmest kamæleonagtigt at genskabe en ny persona gennem den audiovisuelle 

platform, og holder derved sig selv spændende, da hun nærmest reinkarnationsmæssigt genskabes 

 
47 Foss, Iben, “Bitch, jeg er Madonna”, Weekendavisen. 20-11-2015. https://bibliotek.dk/da/overlay/infomedia/36726008  
48 Fryd, Kasper: ”60 grunde til at elske Madonna”. Gaffa, (16-08-2018) 
https://gaffa.dk/artikel/131260/60-grunde-til-at-elske-madonna%20  



på ny. Dette gør hun ved at tage samtidens tendenser ind i sit visuelle og musikalske udtryk. Det ses 

fx i Material Girl, som gør om med 80’ernes materialisme og i Vogue, hvor hun trendsetter en ellers 

subkulturel dansestil.  

Madonna forstod sig altså på at udnytte MTV’s gennemslagskraft, da hun aldrig blev kedelig, 

hverken for det offentlige øje eller forbrugernes.49 Hun forstod sig på at ramme sit publikum; hun 

forførte de unge drenge og mænd med sin skønhed og seksualitet; hendes status var en appellerende 

faktor for de unge piger, som fyldte deres klædeskab med Madonnas stil; hun appellerede til de 

unge og voksne kvinder ved at normalisere og frigøre den kvindelige seksualitet og udfordre 

kvindens rolle; hun formåede at provokere og skubbe til hele den kulturelle forståelse af hvad det 

vil sige at være et ikon, men også hvad der generelt er tilladt i et samfund. Dette gjorde hun ved 

gang på gang at sætte sin karriere på spil, ved at involvere sig og kommentere på samtidens 

politiske område, og som hun selv siger: “I know I’m not the best singer, and I know I’m not the 

best dancer, but I’m not interested in that. I’m interested in pushing people’s buttons, in being 

provocative. In being political.”50  

Hun var altså meget bevidst i sit udtryk, da hun ikke kun ønskede at stå på en scene som en 

ligegyldig nikkedukke, men brugte det audiovisuelle medie som talerør; i Material Girls video er 

hun ikke kun en forførende, uskyldig pige, hun gør også op med den objektivisering af kvinden i 

underholdningsindustrien, og sangen er en klar samfundskritik af den masseproduktion og 

materialisme, der er i det senmoderne samfund; i Vogue omfavner hun LGBT-miljøet, ved at gøre 

subkulturens Balls og vouging mainstream, og gør op med de stereotypiske kønsroller der 

dominerer samfundet, og sangen leder op til en indre frigørelse og accept af sig selv og hinanden; i 

Ghosttown forholder hun sig politisk til atombomben og kritisk til den retning vi som samfund har 

taget, hvor hun i sangen opfordrer lytteren til selvrefleksion af vores humanitære værdier. 

 

At hun er blevet et ligefrem globalt ikon, er altså ikke kun fordi hun har ligget på hitlisterne, men 

fordi hun har turde og stadig tør bruge sin musik og sit visuelle udtryk til fremme det, der ikke var 

italesat, og har hele tiden udfordret sit publikum. Hun har turde udfordre samfundets normer og syn 

på kvinden da hun iscenesatte sig selv som den ”seksuelle brud” på hendes ”Like a Virgin” 

albumcover før det ”in” at være en badfeminist (et udtryk hun selv brugte da hun vandt Woman of 

 
49 Nielsen, Per Reinholt, Rebel og Remix - Rockens Historie, s. 179 
50 Fryd, Kasper: ”60 grunde til at elske Madonna”. Gaffa, (16-08-2018) 
https://gaffa.dk/artikel/131260/60-grunde-til-at-elske-madonna%20  



the year pris i 2016)51 og har turde omfavne LGBT-samfundet og udtværer de stereotypiske 

kønsroller i en tid før det var cool, hvilket i dag betyder at kvindelige artister som Lady Gaga og 

Miley Cyrus kan udtrykke sig som de gør. 

Det er i dag en større mission at være kontroversiel, hvorfor Ghosttown måske virker mere 

mainstream og banal, men det skyldes kun fordi Madonna selv har været med til at rykke grænserne 

for, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Madonna har i den grad sat sit sociokulturelle 

aftryk i hele den globale bevidsthed. 52 
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BILAG 

BILAG 1: STILSS FRA ”MATERIAL GIRL” 

Bilag 1.1: Den røde farve [1:17-1:24] 
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Bilag 1.1: Den hvide farve [4:27] 

 
 

Bilag 1.2: Monroes ikonografiske look [2:52] 
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Bilag 1.3: Madonna med kortene på hånden [2:07-2:09] 
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Bilag 1.4: ”Like a Virgin” album cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taget fra https://www.madonna.com  

BILAG 2: STILLS FRA ”VOGUE” 

Bilag 2.1: Close-up (0:34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2.2: Fra total billedudsnit [1:57] 

 
Bilag 2.2: Fra halvnær billedudsnit [2:08] 

 



Bilag 2.3: Intro med kunst fra renæssance [0:02-0:22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2.4: Madonna som primadonna [2:49] 

 



Bilag 2.4: Medvirkende som husholderske [0:25] 

 
 

Bilag 2.4: Medvirkende som husholderske [0:23] 

 



Bilag 2.5: Madonna i silhuettrøje [1:13] 

 
 

Bilag 2.6: Madonna nøgen [3:05] 

 



Bilag 2.7: Madonna i korset [4:27] 

 
Bilag 2.8: Madonna i lederposition [1:42] 

 



 

Bilag 2.7: ”I’m Breathless” albumcover 
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BILAG 3: STILSS FRA ”GHOSTTOWN” 

Bilag 3.1: Naturen som symbol [1:56] 

 
 



Bilag 3.1: Naturen som symbol [1:31] 

 
 

Bilag 3.2: Low-key belysning [2:12] 

 
 

 

 

 

 



Bilag 3.2: Varme farver [1:29] 

 
 

Bilag 3.3: ”Rebel Heart” album cover 
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