
Bent Fausing 

Ved dagens slutning.. . 

Fjernsyn er mange sanseindtryk på én gang, og mang- 
foldigheden fremtræder ikke mindst markant i forbin- 
delse med korte, malrettede tv-reklamer. - 1 artiklen 
næranalyseres en  sådan tv-reklame for sanseudtryk: 
farver, ord, lyde,  musik ,  billeder og billedsammensæt- 
ninger. Den hastige formidling, de strummende motiver 
og sammensmeltningen af sekvenser ferer til analyse af 
k~nssymbolikken og til betragtninger over fjernsynet 
som bevægelsesmedium - og til betragtninger over de 
krops- og sindsbevægelser, det giver fra sig. I forlængel- 
se heraf fremhæves ligheden mellem det ubevidstes bil- 
ledstruktur, dremmen, og reklamens billedstrum. Og 
disse betragtninger kædes sammen med en redegerelse 
for den genoplivning af fer-sproglige fulelser, der finder 
sted hos betragteren foran skærmen. Afslutningsvis g0- 
res der nogle overvejelser over det a t  sætte ord på sanse- 
udtryk,  især billeders, - og nudvendigheden af a t  ana- 
lysere. 

Billedrigdom og vareudbud 

Vi lever i en billedverden - og en billedverden, der bestandig sk i f ter  
udseende. Aldrig har vi haft så mange og skiftende billeder at for- 
holde os til. Vores billedverden adskiller sig ved denne foranderlig- 
hed fra den nære og den fjerne orients billedkultur, hvor billederne 
har været konstante i form og indhold gennem mange hundrede år. 

I vores kultur er k o n s u m  og billeder tæt knyttet sammen - og 
det er denne forbindelse, der ikke mindst er medvirkende til, at  
billederne skifter så hastigt. Billederne ændrer sig hurtigt, fordi 
salget skal fremmes, og salget kan oges gennem nye billede;. Rilled- 
kalejdoskopet drejer, der er hele tiden nye visuelle indtryk at forhol- 
de sig til. Og  kalejdoskopet bliver ikke mindre broget af, a t  mange af 
billederne selv er 'forvirrede', selv sammenblander mange forskelli- - 
ge motiver og betydningslag. 

Vi har ikke (mere) samme respekt for billederne som i de nævnte 
andre kulturer. Alle former lader sig benytte i vor kultur, intet 
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synes helligt mere. I kunstnerisk henseende har det gjort det muligt 
at blande mange forskellige stilretninger, citere og konfrontere og 
skabe dialog mellem udtrykkene fra mange forskellige billedsfærer. 
Her kunne man forestille sig, at reklamen havde været' en væsentlig 
påvirkning til denne stilsammenblanding. René Magritte, John 
Heartfield, Andy Warhole, Diane Arbus har alle - for kort at 
nævne nogle navne - stået i lære hos reklamen og overfmt og 
bevidstgjort dens midler i deres kunst. 

Reklamen sniger sig ind mange steder - og bliver den mest 
gennemtrængende billedform. Seriefilmene tager karakter af rekla- 
me og bliver bygget op, så overgangene mellem reklamer og se- 
riefilm ikke bliver for markante og irriterende. Videofilmene er 
reklamer for plader og musik, en videreudvikling af den gængse 
biograf- og fjernsynsreklame. Videofilmene har på sæt og vis varen 
- musikken - i sig, det har reklamefilmen ikke - den skal man 
f a s t  anspores til at ksbe via billederne. 

Reklamen iscenesætter et rum, som varen skal forbindes med. 
Denne iscenes~ttelse skal forlene varen med noget ud over dens 
egentlige brugsværdi, en skin-brugsværdi, som samtidig skal frem- 
hæve produktet på markedet frem for andre produkter. Det er især 
via billediscenesættelsen, at produkterne konkurrerer. 

Fjernsynsreklamen. Eksemplet 

Fjernsynsreklamer er kostbare at producere - og tillige dyre at få 
udsendt i tv. De hnje omkostninger viser vel bedst, at reklamerne 
kan betale sig1. For det meste er fjernsynsreklamerne på tredive eller 
tres sekunder. Det efterfslgende eksempel, der vil blive taget op til 
nærmere analyse, er på tredive sekunder. 

Eksemplet er hentet fra Vesttysk tv. Her bliver reklamer vist i 
særlige programmer mellem 18 og 20 om aftenen. I det tidsrum 
bliver der vist fire blokke med reklamer, og hver blok varer fem 
minutter. Indimellem reklarneblokkene bliver der vist tegnefilm. 
Denne samling af reklamerne i specielle blokke kan næppe holde i 
lizngden på grund af påvirkningen fra andre landes tv, der viser 
reklamer i Isbet af de egentlige udsendelser2. Denne form er ikke 
mindst udbredt i USA og England. 

I lnbet af de tredive sekunder reklameeksemplet varer, er der ti 
selvstændige sekvenser, altså gennemsnitlig tre sekunder hver. På 
modellen neden for kan man se, at de enkelte indslag går fra to til 
seks sekunders varighed, det e r  i sig selv en hastig rytme, og hertil 
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