
Minimalisme i TV-reklamen 

Det szrlige ved TV-reklamen er den ultrakorte tidsmaxsige ramme. TV-spots 
skal levere budskabet i lobet cif 10-30 sekundcr. 1 den henseende kan de havc 
visse ligheder med andre dele af TV-fladen, hvor det samme tidspres goi. sig 
gzldende f.eks. TV-nyhederne. I en anden henseende er der også trak ved 
TV-spottene, sonl bredcr sig til prograilimerne. For at undg5 zapping kan man 
se en vis tendens i nogle progi-ammer (f.eks. ungdomsprograminer) til at skare 
forlob og udsagn op i niindre og inindre bidder, s i  mcm opnår et passende flow 
af varieret, dynamisk distraktion i det enkelte program. Men i en anden hense- 
ende står TV-spots som raptpointcrcde kortforirie~- ogsa i direkte modsztning 
til en stor del af det omgivende programmateriale. Iszr i takt med at snakkc- 
og samtaleprogrammer og andre studieprogrammer som I'.eks. game-shows 
breder sig på progrmfladerne. 

Hensigten i det projekt, som det folgende er en del af,' el- derfor dcls al an- 
skue TV-spots som en szrlig genre, dels at se dem i forhold til det Øvrige pro- 
grammateriale. 

Indledende om det minimale 

Set over arene og set i international sammenhamg cr TV-spottet genei-el1 ble- 
vet kortere og kortere. Spots på 60 sekunder er en sjaldenhed i dag, mens 
spots på 10-20 sekunder på ingen måde er ualmindelige. Delte tidsmaessige 
pres har noglc indlysende konsekvenser. For det f@rste bliver det vanskeligt at 
omforme reklamens budskab til små underholdende spil eller dramaer, efter- 
som der normalt skal mindst 25-30 sekunder til, for at detle kan lade sig gØre. 
Alt andet lige er konsekvensen, at spots, som spiller op til publikums egen 
slutningsevne og forestillingsverden, får problcrner, når tidsrarrimen bliver 
kort, mens spots, som på en mere håndfast og belzrende måde direkte fortzl- 
ler publikum budskabet, automatisk vil blive alternativet, For det andet: i det 
omfang TV-spots er organiseret i blokke, vil der også opstå et problem med, at 
blokkene bliver mere og mere forstyrrede, og at budskaberne interfererer mcd 

Elektronisk version af artikel i KK 80,  Forlaget Medusa 1996



hinanden i takt med, at den hastighed, hvormed forskellige mzrker, budskaber 
og spotudforinninger blzscs ud i hovedet på publikum, stiger. 

Tidspresset på TV-spottet rejser således et sp~ rgs~nå l  om, hvordan det er 
muligt at variere disse minimale formater, iszr eftersom variation og forskel- 
ligartethed u d g ~ r  nogle af de helt centrale kilder i reklamens generelle konkur- 
rence om opmzrksomhed. Dette problem skal også ses i lyset af de srerlige 
problemer, som TV-reklamen har p.g.a. gentagelsesfaktoren og den dermed 
forbundne nedslidning. Man kan formulere problemet på f~lgende mere infor- 
mationstekniske måde: i kampen mod tiden og tidsprcsset og i opmrerksom- 
liedskonkurrencen med de Øvrige spots må TV-spottet som genre udfinde 
kommunikationsmåder, hvor inputtet er minimalt, mens outputtet - set i for- 
hold til publikum - er maksimalt. Minimeringen af infomlation forstiiet i form 
af bits og maksimeringen af information forstået som det, disse bits kan ud- 
virke i publikums hoveder, er, hvad jeg vil kalde, både problemet og den krea- 
tive kilde i den minimalisme, som TV-spottet er underkastet. Hvad der er kort, 
skal blive langt. Hvad der er tyndt, skal blive fyldigt. 

For at give et endda meget kort eksempel, der kan belyse problemstillingen 
ret s5 håndfast, kan man tage et ekstremt spot på kun 5 (fem) sekunders varig- 
hed. I dette spot (fra april 1989), som er det korteste, jeg overhovedet har k~in- 
ilet opdrive, viser billedsiden de @kologiske pita brod og deres emballage fra 
Stenin~llen. Mens kom hzldes ned over dette stilleben og kameraet zoomer 
ind på pakningen hØres i vuice-over en mandlig rgst. Stemmen, der er przget 
af en drzvende jysk dialekt, fortzller os ganske jaevnt og simpelt: »Stenm@lle- 
pita. Brune - sunde. Af usprØjtet korn. Slut. Jeg har kun råd til 5 sekunderx. 
Den allersidste bemzrkning, som på et plan peger på selve kommunikations- 
kanalen, mediet og genren, men som på et andet plan også kun underforstå en 
ikke udtalt pointe om et modsztnirigsforhold mellem en (personbunden) @ko- 
logisk produktion, der på ingen måde er szrlig profitabel, og en TV-reklame, 
som generelt krzver en helt anderledes voldsom Økonomisk styrke, kan der- 
med siges at vzre et minimalt udtryk eller input med et maksimalt indhold 
eller output. Hvad enten det nu har vreret hensigten eller ikke, så kan bemzrk- 
ningen sztte gang i en hel forståelsesramme og aktualisere et felt af givne un- 
derforståede kulturelle betydninger, som formentlig endda også er relevante 
og kongruente i forhold til netop dette produkt og dets brugere i et bredere 
perspektiv. 

SkØnt der er tale om et ekstremt eksempel, der kan vise det minimale, både 
hvad angår tid, og hvad angår minimalismens f o r s ~ g  på at få det maksimale 
output, så er dette spot i andre henseender eksemplarisk med hensyn til dansk 
TV-reklame. I hvilket omfang det er eksemplarisk, vil en del af denne under- 
sdgeise s@ge at belyse igennem en kvantitativ kategorisering af TV-spots siden 
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