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INTRODUKTION 

De fleste af artiklerne i dette bind behandler 
biiieder og andre former for visuel kommuni- 
kation, som er blevet til pA forskellige histori- 
ske tidspunkter og i forskellige brugssammen- 
hænge, men som d e  har det til fælles, at de er 
produceret i borgerlige, kapitalistiske samfund. 
Niels Brunses artikel og den umiddelbart efter- 
folgede af Peter Madsen falder imidlertid uden 
for denne sammenhæng: I disse artikler be- 
handles biiieder og f h ,  som er blevet til i Sov- 
jetunionens fmste, efterrevolutionære Ar, og 
de rejser derfor nogle problemstillinger, som 
ikke melder sig med samme styrke, nAr det 
drejer sig om analyser af gængse kapitalistiske 
biiiedformer. 

De plakater, som Brunse behandler i det f01- 
gede, er produceret til at opfylde en eksplicit og 
afgrænset funktion: De skulle bruges til 

agitations-, propaganda- og oplysningsformal i 
forbindelse med opbygningen af det nye socia- 
listiske samfund. Og det publikum, de hen- 
vendte sig til, bestod overvejende af analfabeti- 
ske bmder. Disse forhold stiiier nogle ganske 
bestemte og tydelige krav til biiiedproduktio- 
nen. Biiiedemes samfundsmæssighed er uden 
videre synlig, - j a  biiedeme er totalt uforstkli- 
ge, hvis deres umiddelbare brugssammenhæng 
ikke inddrages i læsningen af dem. Dette i 
modsætning til de gængse kapitalistiske biiied- 
former, hvor de fremherskende mystificerede 
forstklsesformer og traditionssammenhængen 
fAr biiiedeme til umiddelbart at fremtræde som 
ubererte af samfundsmæssigheden, og hvor 
denne fmst bliver synlig gennem et mere om- 
fattende analysearbejde. 

Niels Brunse gm i artiklens fmste del rede 
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for de historiske forhold, som er billedernes 
umiddelbare baggrund, og som altsl er det 
ndvendige grundlag for læsningen af dem. 
Men der ligger i disse plakater og i analysen af 
dem ogsl nogle pointer af mere principiel ka- 
rakter, pointer som rækker udover den kon- 
krete historiske situation: I en gennemgang af 
forskellige karakteristiske eksempler viser 
B m ,  hvordan de samfundsmæssige krav 
sages opfyldt gennem eksperimenter med for- 
skellige udtryksformer (personificeringer af be- 
greber, degoriske fremstillinger, inddragelse 
af folkelige billedtraditioner o.l.), og hvordan 
effektsvage konceptioner hurtigt opgives indtil 
billedproduktionen finder sin afklarede form, 
hvor en fyndig, lakonisk billedstil med brug af 
faste klicheer dominerer. I en afsluttende sam- 
menstilling mellem to hverveplakater, én fra 
1W og en fra 1 W1, dvs. fra Stalintiden, viser 
Brunse, hvordan de bedste af de tidlige plaka- 
ters diskuterende og forklarende opfordring til 
tilskueren i Stalinperioden erstattes af en biied- 
produktion, hvor tilskuerbevidstheden s0ges 
bundet ved hjzlp af retoriske overtalende ef- 
fekter, som minder om den fremstillingsform, 

biiledreklamen anvender i de kapitalistiske 
samfund afr. hertil Peter Larsens og Bent Fou- 
sings artikler i det falgende). Fremstillingen og 
diskussionen af disse brydninger mellem for- 
skellige billedstrategier er et bidrag til den aktu- 
elle diskussion om socialistisk kulturarbejde. 

Endelig skal endnu et forhold trækkes frem: 
Den analyserende biiidsammenstilluig, som 
kan ses i mange af plakaterne, har siin bag- 
grund i diskussioner blandt periodens avant- 
garde-kunstnere, hvor man hævdede billed- 
montagen som det adækvate, 'moderne' form- 
princip: Gemem analytisk sammenstilling af 
virkelighedselementer s k d e  billedet gere det 
muligt for tilskueren at begribe virkelighedens 
skjulte sammenhænge. Overvejelser af denne 
art spiller en vaxntlig rolle ogsl i mellemkrigs- 
tidens vesteuropæiske billedteoretiske debat og 
i den kunstneriske praksis, ofte med direkte re- 
ferencer til sovjetiske kunstneres værker og 
programerklæringer. En vigtig inspirationskil- 
de var der den sovjetiske dokumentarfilm, som 
Peter Ma&n diskuterer i den umiddelbart ef- 
terfalgende artikel. 
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Indledning 
Et billede, som betragtes isoleret, giver altid 
kun en del af sin betydning fra sig. Man kan f l  
en del ud af at undersnge et billede omhygge- 
ligt, nærlæse sig frem til de elementer og kom- 
positionelle strukturer det indeholder, og s l  
sætte disse fund i forbindelse med nogle 
abstrakt-almene æstetiske og perceptionspsy- 
kologiske teorier. Men for at b i d e t  skal udle- 
vere hele sit indhold, m l  beskueren kunne se 
det i sammenhæng med aiie de andre bied- 
udtryk fra samme tid og samme kulturkreds - 
og i sammenhæng med hele den historiske situ- 

ation, som billedet er ops t l t  i. Og »historie« 
vil sige den samlede viden om al konkret men- 
neskelig virksomhed fra Adam og Eva (eller 
hvem det nu var der begyndte) og lige til nu. 

Problemet melder sig, s l  snart man skal til 
at forholde sig til biileder fra en anden historisk 
situation end den man selv befinder sig i. Bille- 
dets kontekst er ikke længere selvindlysende, 
beskueren m l  rekonstruere den ved at indhente 
oplysninger ud over dem, som selve biiledet 
rummer. Billedet er historisk betinget. Men 
denne betingethed betyder ikke, at de histori- 
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