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PETER MADSEN (f. 1944) er mag. art. og 
professor ved Institut for Litteraturvidenskab, 
Ksbenhavns Universitet. Han har offentlig- 
gjort en lang række artikler om tekstanalyti- 
ske, bevidsthedsteoretiske og kulturpolitiske 
problemstillinger i forskellige tidsskrifter, fmst 
og fremmest i poetik/Kultur og Klarre og Soci- 
alktisk Politik, som han ogsi er medredaktw 
af. Han har redigeret antologieme Struktura- 
lisme (Kbh., 1970) og Linjer i Nordisk h 
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(Lund, 1977) og har selv udgivet bcgerne Semi- 
otik og Dialektik (Kbh., 1971) og Romanem 
Form (Kbh., 1973). Sammen med Torben 
Grodal har han skrevet Tekststrukturer (Kbh., 
1974). Væsentlig i den foreliggende sammen- 
hæng er desuden hans bidrag til antologien 
Filmanalyser (Kbh., 1974), som han ogsti var 
medredaktw af. 

Den f~lgende artikel er en let revideret ver- 
sion af en artikel i HUG !, nr. 9, 196.  

Det U). Arhundrede blev, i s r  i dets fmste 
halvdel, ofte kaldt 'filmens Arhundrede' eller 
'filmaderen', nAr kulturskribenterne rigtig ville 
understrege moderniteten og den nye livsstil i 
modsætning til det fonige Arhundrede. Og det 
er da ogsti rigtigt, at der med opfindelsen og 
udbredelsen af filmen blev skabt et billedmedi- 
um, som bedre end noget andet p& en gang 
kunne fastholde de oplevelser og tilfredsstille 
de behov for adspredelse, som masseeksisten- 
sen i de store byer gav anledning til. Men n&r 
d e ~ e  ny-hed understreges er man samtidig of- 
te tilbsjelig til at overse, at f h e n  faktisk ikke 
rnirakulmt kom dumpende ned fra himlen pti 

netop det tidspunkt, hvor en ny situation 
krævede nye biiiedfonner: Filmen er derimod 
det sidste og mest effektive led i en udvikling, 
som begyndte langt tilbage i det 19. Arhundre- 
de. I Bent Faurings og John Pouiwm artikler i 
det foregknde er behandlet to ornrader, hvor 
denne udvikling kan iagttages, nemlig mase- 
pressen og de store vareudstillinger, - i begge 
tilfælde er der tale om en bestræbelse i retning 
af en stadig mere omfattende visualisering i 
samfundslivet, en bestræbelse, hvis samfunds- 
mæssige baggrund udfoldes i begge de nævnte 
artikler. Men der kan ogsti nævnes andre om- 
rader, hvor der i 1NBtaliet foreg& en lignende 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.




