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Musik til billeder 

Ud fra e n  analyse af signaturen til Tv-serien »Dollars« 
og tendenserne i de ændringer, der fandt sted ved en  
revision af den, diskuterer artiklen1 forholdet mellem 
billede og lyd i den audiovisuelle oplevelse og skelner 
mellem tre karakteristiske former for dette forhold: 
Nemlig det parafraserende (lyden illustrerer billedet), 
det (lyden fastlsgger billedets udtryk) og 
det kontrapunktiske (lyden negerer billedets udtryk).  

Det er artiklens synspunkt ,  at det polariserende for- 
hold mellem lyd og billede er hyppigst anvendt ved TV- 
serier som »Dollars«, og dette forhold analyseres n s r -  
mere ud fra den citatagtige anvendelse af kendte musik- 
stykker i film og anvendelsen af stilcitat i en scene fra 
»Doiiars«. 

Artiklen slutter med at diskutere forholdet mellem 
bevidst og ubevidst manipulation ved polariserende an- 
vendelse af underlægningsmusik og argumenterer for, 
at den ubevidste manipulation i kraft af dens sammen-  
hæng med medieprofessionalismen udgnr et kulturpoli- 
tisk problem. 

Et ofte fremdraget eksempel på musikkens evne til at give billeder et 
bestemt udtryk fortzller om en filmstrimmel, der viser en gammel 
mand gående på en 0de gade med en lille pige ved hånden. Ledsages 
denne filmstrimmel af blid-nostalgisk musik, forestiller den en idyl- 
lisk scene, hvor bedstefar og barnebarn går tur sammen. Skiftes 
musikken ud med dumpe og faretruende klange, forestiller filmen 
en seksualforbryder, der forer sit offer mod gerningsstedet. 

Eksemplet lader sig variere ad libitum; men karakteristisk for det 
og dets varianter er, at kun et mindretal af tilskuere til filmstrimlen 
vil have gjort sig klart, at de overhovedet horte musik, mens de så de 
idylliske/gyselige billeder. Og at så godt som ingen af dette mindre- 
tal bagefter vil kunne huske, hvordan musikken lod. 

Dette faktum har fået mange kritikere og analytikere af film og 
TV til at betragte underlzgningsmusik som noget sekundzrt. Man 
går ud fra, at det, man ikke bevidst hæfter sig ved, er af andenrangs 
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