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Den europæiske film- og TVsektor mobiliserer for at kunne tage kampen op med Hollywood\ 
men over there sidder man ikke med hænderne i skødet og venter på at blive løbet over ende. 

USA og Europa har indledt et veritabelt rustningskapløb i kampen om verdens film- og 
TV'publikum. Men ind fra sidelinjen kommer nu japanerne og vil lege med ...

eller vil de vælte hele spillet?
kal familien Hansen i Brønderslev 
og familien Dupont i Toulouse bare 

kunne se Krystle og Alexis eller Raiders 
o f th e  Lost Ark på deres SONY-fjernsyn, 
eller skal de i det mindste tilbydes et i al
le henseender lige så attraktivt alterna
tiv i form af Matador eller Fellini-film på 
et B&cO- eller Philips-apparat? EF-kom- 
missionens formand, Jacques Delors, er 
ikke i tvivl. I en tale, han holdt til EF- 
parlamentet den 17. januar sidste år, 
sagde han klart fra: ’Af hensyn til kon
kurrenceevnen, men også ud fra ønsket 
om at forsvare vor kulturelle identitet, 
afviser Fællesskabet at give japanerne 
monopol på den audiovisuelle tekniks 
område og amerikanerne monopol med 
hensyn til programmerne’.

Hvad har EF nu med kultur at gøre? 
Det er et godt spørgsmål, for formelt hø
rer kulturpolitik -  og herunder film og 
TV -  ikke ind under Rom-traktaten, 
men alligevel arbejder man i Bruxelles 
på højtryk med at definere en fælles
europæisk film- og TV-politik. Det er 
der to årsager til. Den første har at gøre 
med gennemførelsen af det indre mar
ked i 1992 og de videre perspektiver i 
retning af en europæisk union. I den 
sammenhæng anser man det for vigtigt 
at skabe en slags fælleseuropæisk identi
tetsfølelse hos Europas samlede befolk
ning, og. her bliver film og ikke mindst 
TV -  som med satellitternes hjælp trod
ser alle nationale grænser -  et væsent-
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ligt element. I EF-kommissionens hand
lingsplan for kulturpolitisk samarbejde 
for perioden 1988-92 skriver man direk
te: 'Kommissionen er overbevist om, at 
et EF-fremstød på det kulturelle område 
er en politisk og socioøkonomisk nød
vendighed med henblik dels på gen
nemførelsen af det store indre marked i 
1992, dels på den gradvise udvikling af 
Borgernes Europa hen imod Den Euro
pæiske Union. ( . . . )  Følelsen af at tilhø
re en europæisk kultur er en af betingel
serne for den solidaritet, som igen er 
forudsætningen for, at etableringen af 
det store marked, der vil medføre en 
dybtgående ændring af Europa-borger- 
nes levevilkår, vil få den nødvendige 
støtte fra disse samme borgere.’

I klart sprog vil det sige, at EFs interes
se for film og TV kan ses som led i en 
kulturpolitisk strategi på vejen mod 
gennemførelsen af Europas forenede 
stater. Men hvor væsentligt dette mo
ment end måtte være, er det ikke hele 
sandheden. Mindst lige så tungtvejende 
-  om ikke mere -  er de økonomiske per
spektiver, for det er ikke ligefrem pea- 
nuts, det her handler om.

Tørre statistiske tal taler deres eget ty
delige sprog om, hvad man kunne kalde 
den audiovisuelle handelsbalance mel
lem USA og Europa. På filmens område

går mere end halvdelen af billetindtæg
terne fra de europæiske biografer til 
USA. På Europas offentlige TV- 
stationer skriver USA sig for 30-60% 
(afhængigt af landet) af alle de fiktions
programmer, der sendes (heri medreg
net både spillefilm og fiktion produceret 
direkte for TV), mens tallet på de kom
mercielle europæiske TV-stationer kan 
snige sig helt op omkring 80%. Og også 
på det europæiske videomarked er der 
en klar amerikansk dominans.

Hvis så bare europæiske film og TV- 
produkter kunne prale af tilsvarende 
scores i USA, ville det hele jo ikke være 
så slemt (ud fra en rent økonomisk be
tragtning, i det mindste), men sådan er 
det naturligvis langtfra. Af det samlede 
filmudbud på det amerikanske marked 
er bare 3 (tre!) procent af europæisk her
komst. Omregnet i penge svarer det til 
et underskud på Europas audiovisuelle 
handelsbalance med USA i størrelsesor
denen 900 millioner dollars i 1985 og 1,4 
milliarder i 1986. Nyere tal har desværre 
ikke kunnet fremskaffes, men der er in
gen tvivl om, at underskuddet hele ti
den øges, og det med rakethastighed.

Hvor det amerikanske marked nemlig 
er ikke bare stort set selvforsynende, 
men også nærmest mættet, dér er Euro
pa i disse år inde i en sand medieeksplo
sion, som kræver stadig flere program
mer. I 1992 vil Europa være verdens 
største enkeltmarked, større end det
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amerikanske og det japanske tilsam
men. EF-landene alene har 320 millio
ner indbyggere, hvilket svarer til rundt 
regnet 130 millioner TV-husstande, og 
det er jo i sig selv lidt af et marked, men 
endnu saftigere bliver det, når hver af 
disse TV-husstande i løbet af 90’erne får 
adgang til måske 100-200 satellitbårne 
kanaler. I øjeblikket producerer de euro
pæiske lande tilsammen omkring
20.000 timers film og TV-programmer 
om året, men beregninger taler om, at 
der i 90’erne vil blive behov for 125.000 
timers film- og TV-produktion årligt, 
alene til at mætte de europæiske TV- 
skærme. I EF-regi snakker man om et 
økonomisk potentiale på 27 milliarder 
ECUs bare i 1990, og der regnes med en 
årlig stigning på 15-20 procent.

Der skal altså produceres noget flim
mer til de europæiske TV-skærme, og 
den eller de, der gør det, vil kunne in
kassere ganske betydelige summer. 
Spørgsmålet er bare, hvem  der skal lave 
alle disse film/TV-programmer. Skal de 
være amerikanske eller europæiske? Det 
har man naturligvis stærkt divergeren
de meninger om i USA og i Europa, 
men begge steder forsøger man at få så 
stor en bid af kagen som muligt.

I forhold til USA lider den europæi
ske film- og TV-produktion imidlertid 
af en række handicaps (i denne 
konkurrence-sammenhæng), hvoraf de 
politiske og lingvistiske barrierer tæller 
blandt de vigtigste. Europæisk film ud
går fra en mængde relativt små produk
tionscentre, som overlever ved hjælp af 
forskellige former for nationale støtte
ordninger (alene i Frankrig var der i 
1985 registreret ikke færre end 815 film
selskaber), og distributionsmæssigt når 
gennemsnitligt højst 20 procent af de 
europæiske film uden for de enkelte lan
des egne grænser. Europa har således -  
alene af den grund -  vanskeligt ved at 
hamle op med Batman og Indiana Jones, 
men spørgsmålet er også, om en euro
pæisk Batman er vejen frem. Økono
misk ville den vel knap nok være det, ef
tersom den næppe ville kunne regne 
med at tordne ind på toppen af de ame
rikanske box office-hitlister, og ud fra en 
kultur-politisk betragtning er det svært 
at få øje på den store forskel på, om Bat
man fødes i USA eller i Europa.

I EF ved man ikke rigtigt, hvilken stol 
man skal sætte sig på. Kultur eller cash? 
Skal man gøre en indsats for at opbygge 
en europæisk identitetsfølelse og samti
dig støtte og bevare det, som i EF- 
sprogbrug hedder de regionale kulturer, 
dvs. de enkelte medlemslandes nationa
le kulturer (det kan være svært nok i sig 
selv at forene disse to ting), eller skal 
man betragte film og TV som varer og

forene de europæiske film- og TV- 
kræfter i en samlet kamp mod USA, 
dvs. en kamp, som først og fremmest vil 
gå på det rent økonomiske? Selv om Pel
le the Conqueror og Babette’s Feast er ek
sempler på, at forholdsvis små, nationa
le film kan gøre sig på det internationale 
marked, så bliver det nok i den store 
sammenhæng vanskeligt at få de to stole 
til at smelte sammen til en komfortabel 
sofa.

Eftersom kulturpolitik stadig formelt 
ligger uden for EFs område, er de kon
krete fælleseuropæiske initiativer i dette 
regi indtil videre relativt begrænsede. 
Foreløbig har EF bestræbt sig på -  i det 
mindste af navn -  at tilgodese de kultu
relle hensyn. Det er først og fremmest 
sket med kommissionens program til 
støtte for filmsektoren, MEDIA 92 (Me- 
asures to Encourage the Development 
of the Industry of Audiovisual Producti- 
on). Programmet, der består af 10 pilot
projekter til stimulering af distribution, 
produktion, finansiering og uddannelse 
inden for den europæiske film- og TV- 
sektor, udstyredes i 1989 med 55 millio
ner franske francs at gøre godt med. 
Man skal naturligvis ikke rynke på næ
sen ad, at der gøres noget for at støtte 
f.ex. den internationale distribution af 
europæiske low budget film -  bl.a. har 
Babettes gæstebud, og Flamberede hjerter 
modtaget støtte fra EFDO (The Europe
an Film Distribution Office) til biograf
visning i 13 lande -  men i betragtning af 
den enorme udfordring, europæisk film 
og TV står overfor, må de 55 millioner 
francs nærmest siges at forslå som en 
skrædder i helvede.

Hvad angår de mere kontant økono
miske hensyn, så synes EFs holdning 
mest at være afventende, idet man fore
stiller sig, at etableringen af det indre 
marked og ophævelsen af de nationale 
grænser for cirkulation af varer og tjene
steydelser i væsentlig grad vil kunne øge 
de europæiske muligheder for at samle 
ressourcer til konkurrencedygtige audi
ovisuelle produkter. For de EF-jurister 
og embedsmænd, der sidder og arbejder 
med disse ting, er co-produktioner ko
deordet, men det er man knap så over
bevist om i branchekredse. Her frygter 
mange, at resultatet vil blive såkaldt 
’euro-pudding’, dvs. underligt identi
tetsløse produkter. Alt andet ufortalt, er 
det nok også et spørgsmål, hvor konkur
rencedygtig en sådan euro-pudding kan 
vise sig at være i forhold til Unde Sams 
fristende kaloriebomber.

Endvidere er de enkelte lande, især de 
mindre, bange for at deres indskud vil 
gå til styrkelsen af et andet lands medie
arbejdere og selskaber. F.eks. skyder 
Danmark via Filminstituttet penge -

der hermed tages fra støttebeløbet til 
danske film -  i Eurimage, der støtter eu
ropæiske co-produktioner, ligesom 
branchen i det hele taget er bange for at 
mere drevne europæiske handelsfolk 
skal snøre de hidtil relativt beskyttede 
danskere, så der kommer forholdsvis 
færre danske filmfolk med på det enkel
te projekt og et mindre økonomisk ud
bytte end et dansk indskud berettiger 
til. Man kan blot sammenligne med 
amerikanske distributørers overhead- 
beregning, som i mange tilfælde medfø
rer, at producenter, stjerner m.v., der 
som del af deres løn har en procentdel 
af overskuddet, aldrig ser en cent, selv 
på gigant-successer.

Når EF tilsyneladende ikke har nogen 
mere præcis strategi at møde flommen 
fra Hollywood med, kan man tippe på, 
at det kunne skyldes, at EF slet ikke be
høver at bekymre sig nævneværdigt om 
at skabe en slagkraftig europæisk film- 
og TV-industri. En sådan er nemlig un
der fuld opbygning, helt uden om al 
snak om EF-tiltag og indre marked. Næ
sten daglig sker der noget i den europæi
ske medieindustri -  TV-, film- presse- og 
forlags-virksomheder købes og sælges 
og fusionerer til multimediekoncerner 
af ganske betragtelig størrelse. I forhold 
til Rom-traktaten og dens ord om fri 
konkurrence kunne man i sin naivitet 
forestille sig, at den tiltagende multi
medie-koncentration i Europa måtte 
udgøre et problem for EF -  for slet ikke 
at tale om, hvad det kan betyde for de 
små landes kulturelle egenart og for yt
ringsfriheden og pluralismen i informa
tionskanalerne, hvis TV-stationer og 
dagspresse er på de samme, transnatio
nale, hænder -  men øjensynlig er man 
i Bruxelles parat til i vid udstrækning at 
vende det blinde øje til. Denne lidt til
bagelænede holdning har sandsynligvis 
sit udgangspunkt i den pragmatiske tan
kegang, at kampen mod USA må føres 
på basis af markedskræfternes fri spil, og 
at de europæiske 'kræfter* må have alle 
muligheder for at vokse sig store og 
stærke. Hvor USA imidlertid har en 
antitrust-lovgivning og tillige visse spe
cifikke reguleringsmekanismer på me
dieområdet, ser det ud til, at EF nær
mest for enhver pris vil støtte konsolide
ringen af en stærk privat audiovisuel 
sektor i Europa som svar på den transat
lantiske trussel, også selv om europæisk 
film og fjernsyn bliver totalt domineret 
af en lille håndfuld særdeles magtfulde 
mænd. Gevinsten vil sandsynligvis 
kunne måles i hård valuta, men kritiker
ne frygter, at indsatsen -  informations
pluralismen og de små landes kulturelle 
egenart (på AV-fronten, i det mindste) -  
kan blive for høj.
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De europæiske mediebaroner
Hele det europæiske kontinent er nær
mest blevet forvandlet til et gigantisk 
Matador-spillebræt, hvor trumfkortene 
ikke længere hedder Rådhuspladsen og 
hotelkæder, men TV-stationer og film- 
og TV-programrettigheder. Omkring 
spillebrættet sidder 5 mænd (men flere 
kigger med over skulderen i kredsen 
omkring dem), og det er ikke Matador
penge, de spiller med -  hvis det var, måt
te de have taget adskillige spil i brug for 
at få nok til de beløb, der passerer frem 
og tilbage over brættet. De fem storspil
lere hedder Silvio Berlusconi, Rupert 
Murdoch, Robert Maxwell, Leo Kirch 
og Giancarlo Parretti.

Silvio Berlusconi
Milano-entreprenøren Silvio Berlusco- 
ni har allerede været genstand for en 
større portrætartikel i dette blads spal
ter (Kosmorama nr. 186), så her vil vi 
nøjes med kort at repetere, at han ud 
over de tre italienske TV-networks Italia 
Uno, Rete 4 og Canale 5 også ejer en 
større biografkæde i Italien, et storma
gasin og indtil flere ugeblade (bl.a. TV- 
programblade) og aviser, samt fodbold
holdet Milano AC og det milanesiske 
Teatro Manzoni. Senest har han netop 
overtaget forlagskoncernen Mondado- 
ri, som bl.a. udgiver Italiens største avis, 
La Repubblica, og ugemagasinet Pano
rama, samt 16 mindre dagblade og 34 
tidsskrifter. Berlusconi har imidlertid 
ikke holdt sig inden for Italiens grænser, 
men har i de seneste år ekspanderet 
voldsomt uden for Støvlen -  i Frankrig 
er han primus motor i den private kanal 
La Cinq; i Tyskland har han Tele 
5-kanalen, og derudover er han engage
ret i TV-aktiviteter i Spanien, Græken
land, Canada, Sydamerika, Nordafrika, 
Østeuropa, Sovjetunionen og USA. 
Med til billedet af Berlusconi hører tilli
ge, at han efterhånden er blevet Italiens 
største spillefilmproducent (hvilket også 
indebærer en del internationale co- 
produktionsaftaler, bl.a. Klaus Kinskis 
Kinski -  Paganini), ud fra den filosofi, at 
han jo må have noget at sende på sine 
mange TV-kanaler, og at han lige så 
godt selv kan inkassere den fortjeneste, 
der måtte ligge på denne front, frem for 
udelukkende at købe filmvisningsrettig
heder af andre.

Leo Kirch
En af Berlusconis modspillere hedder 
Leo Kirch, og selv om deres rivaliseren

foreløbig er begrænset til Vesttyskland, 
skal man ikke kimse ad Herr Kirch og 
hans Mtinchen-baserede Beta Taurus- 
gruppe. I modsætning til Berlusconi er 
Kirch startet på programsiden og har 
gennem årene opbygget et ganske be
tragteligt lager af film og TV-program- 
mer, som han har de tyske rettigheder 
til. 15.000 spillefilm er det blevet til, og
50.000 timers TV-programmer. I de se
nere år er Kirch også begyndt at interes
sere sig for TV-stationer, ud fra den be
tragtning at han lige så godt selv kan tje
ne de penge, der er at hente på hans 
programmers attraktionsværdi, frem for 
blot at sælge dem til andre. Kirch har 
derfor købt den vesttyske satellit-TV- 
kanal S ATI, og han har sikret sig aktie
majoriteten i betalings-TV-kanalen Te- 
leclub. Selv om satellitkanalerne også 
bevæger sig uden for de vesttyske græn
ser, er Kirchs geografiske aktionsradius 
altså foreløbig forholdsvis begrænset. 
Han hører da heller ikke til i helt samme 
klasse som Berlusconi og Murdoch, 
men vi har sandsynligvis endnu ikke set 
det sidste udspil fra Leo Kirchs side.

Robert Maxwell
Den tjekkisk fødte englænder Robert 
Maxwell befinder sig også på niveauet 
under de allertungeste drenge, men han 
har dog en del at gøre godt med. Hans 
oprindelige udgangspunkt er Mirror- 
avisgruppen, hvis flagskibe naturligvis 
er The Daily Mirror og Sunday Mirror. 
Nærmest for at beskytte disse mod trus
len fra de elektroniske medier begyndte 
Maxwell selv at engagere sig i TV i hå
bet om at kunne lave nogle interessante 
koblinger mellem sine aviser og sine 
TV-stationer, som kunne komme dem 
begge til gode. En overgang var han såle
des primus motor i Super Channel; den 
er han senere sprunget fra, og i dag sid
der han på 20% af den britiske ITV- 
station Central Television, 30% af 
betalings-TV-kanalen Premiere (der 
udelukkende sender spillefilm) og 50% 
af satellit-musikkanalen MTV Europe. 
Derudover ejer han 12,5% af den priva
tiserede franske TV-kanal TF1, og er 
sammen med det luxembourgske CLT 
(Compagnie Luxembourgeoise de Télé- 
diffusion) ansvarlig for Canal 10, som 
sender til de spanske TV-seere fra Eng
land via et selskab registreret i Panama. 
En lidt tricky affære, som imidlertid ba
re afventer 1992 og det indre marked for 
at skippe de lyssky krumspring. I dag er 
TV altså hans hovedaktivitet, mens den

trykte presse er trådt lidt i baggrunden, 
men det er værd at bemærke, at Daily 
Mirror og Sunday Mirror i det mindste 
har overlevet med skindet på næsen.

Maxwell, Kirch og Berlusconi er nok 
rivaler og spiller i vid udstrækning mod 
hinanden, men de spiller også sammen 
i et vist omfang. Samarbejdet -  der, når 
sandt skal siges, er mere på papiret end 
i realiteten -  sker inden for rammerne af 
det såkaldte europæiske produktions
konsortium, som ud over de tre også 
omfatter franskmanden Jérome Sey- 
doux. Hidtil er konsortiet ikke barslet 
med mange af de store og kostbare euro
pæiske prestige-fiktionsprogrammer, 
som det var hensigten at lave, og det er 
vel i grunden ikke så mærkeligt, når i alt 
fald de tre af dets fire medlemmer ho
vedsagelig er optaget af at konkurrere 
indbyrdes i stadig skiftende konstellati
oner i de forskellige europæiske lande. 
Maxwell og Berlusconi er rivaler i Fran
krig og Spanien; Kirch og Berlusconi 
bekæmper hinanden i det vesttyske sa
tellitrum, og hver især indgår de i allian
cer med tredjeparter, som kan gøre kli
maet mellem de fire lidt anstrengt. F.ex. 
samarbejder Maxwell i Spanien med 
CLT, som med sin vesttyske kanal, RTL 
Plus (der drives sammen med den vest
tyske forlagsgigant Bertelsmann), er en 
af Kirchs ærkerivaler. Men konsortiet 
eksisterer fortsat, og hvem ved, måske 
de fire herrer en dag vil finde det for
målstjenligt at gå sammen om at produ
cere.

Rupert Murdoch
En fælles fjende har Berlusconi, Kirch 
og Maxwell bl.a. i Rupert Murdoch, 
som i modsætning til de andre ikke er 
europæer. Ja, han er nærmest dobbelt 
ikke-europæer, eftersom han er au
stralsk af fødsel og i dag har amerikansk 
statsborgerskab. Ikke desto mindre er 
Murdoch og hans News International 
Corporation en særdeles magtfuld spil
ler i kampen om det europæiske AV- 
marked.

Ligesom Maxwell er Murdoch startet 
i den trykte presse, men har gradvis for
skudt aktiviteterne til de elektroniske 
medier. Et dagblad i Adelaide var i 1923 
Murdoch seniors grundsten til det, der 
i dag udgør sønnens verdensomspæn
dende medie-imperium. Da Rupert 
overtog efter faderen i 1955, ekspande
rede han først voldsomt inden for den 
trykte presse i Australien, og siden i 
Storbritannien og USA. I dag udgiver 
han over 100 aviser og blade fordelt på 
tre kontinenter -  med det britiske The 
Times og Sunday Times som kronjuve
lerne i samlingen. Derudover kan det da
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lige nævnes, at han i Australien ejer 
50% af den ene af kontinentets to ind- 
enrigsflyruter, og desuden er involveret 
i speditionsbranchen, kvægopdræt, 
forlags- og trykkerivirksomhed, papir
fremstilling, computer software, gram
mofonplader, musikkassetter m.m.m. 
Alt det må dog siges at høre til små
tingsafdelingen, for som nævnt er det i 
dag på det audiovisuelle område, Rupert 
fortrinsvis slår sine folder, og det på glo
balt plan.

Hjemme i Australien startede han i 
1979 med at overtage to af landets stør
ste TV-stationer, TEN-10 i Sydney og 
ATV-10 i Melbourne, som tilsammen 
når ud til en tredjedel af befolkningen. 
Australsk lov forbyder ham at have flere 
TV-stationer, men en række mindre sta
tioner er på forskellig vis knyttet til de 
to hovedstationer, og tilsammen danner 
de et helt network, Network 10.1 1983, 
da Murdoch havde fået kig på det briti
ske -  og europæiske -  marked, købte 
han Sky Channel, der nu er på vej til at 
opløse sig i fire specialiserede kanaler: 
sportskanalen Eurosport, som vi allere
de kender på de danske kabler, en 24 ti
mers nyhedskanal, en filmkanal og en 
mere generel underholdningskanal å la 
den gamle Sky Channel. Ud over sine 
90 procent i Sky Channel ejer han 10 
procent af filmkanalen Premiere og en 
ikke nærmere defineret aktiepost i Skys 
nærmeste konkurrent, Super Channel.

Europa og Australien er imidlertid ik
ke Murdochs eneste jagtmarker. Sit vir
kelige gennembrud på den audiovisuel
le front fik han, da han i 1984/85 forme
delst 525 millioner dollars købte sig lidt 
nyt legetøj i form af det amerikanske 
filmselskab Fox -  en handel, som bl.a. 
indbragte ham et lager på 2.500 spille
film. Kort tid efter fik han også fingre i 
noget at vise sine Fox-film og -TV-pro- 
grammer på, idet han for næsen af gi
ganterne Gulf and Western (Para- 
mounts moderselskab) og Coca Cola 
(der på det tidspunkt ejede Columbia), 
rendte med selskabet Metromedia Inc., 
som bl.a. omfatter seks af USAs vigtig
ste uafhængige TV-stationer. Pris: 200 
millioner dollars, hvilket af eksperter 
blev anset for at være alt for meget, men 
Rupert havde bestemt sig og fik hvad 
han ville have. I øvrigt var det købet af 
disse TV-stationer, der medførte, at Ru
pert måtte skifte statsborgerskab -  USA 
har også sin protektionisme!

Der har været forlydender om, at 
Murdoch ville oprette et fjerde network 
i USA -  ved siden af ABC, NBC og 
CBS -  men det er foreløbig ikke blevet 
til så meget, og det er nok også tvivl
somt, om der er plads til endnu et tradi
tionelt network i USA (andre har tidli

gere forsøgt sig uden held), men ved 
hjælp af satellitter, kabler og sine seks 
indflydelsesrige stationer på den ene si
de og produktionsselskabet Fox på den 
anden skal han nu nok alligevel kunne 
komme til at udgøre en reel trussel for 
de tre gamle networks. Samtidig står 
han med Fox, Sky Channel og Premiere 
i ryggen godt rustet til at møde udfor
dringen fra det europæiske AV-marked 
-  blot bliver hans bidrag selvsagt ikke i 
udpræget grad europæisk.

Giancarlo Parretti
Det samme gælder for den sidste af de 
fem storspillere omkring det gigantiske 
audiovisuelle Matadorspil om Europa. 
Selv er han ganske vist europæer, men 
han opererer i mindst lige så høj grad i 
USA som i Europa. Stort set out o f  no- 
where er den italienske newcomer Gian
carlo Parretti inden for bare de sidste to 
år blevet en ganske betydelig magtfak
tor i den internationale film- og TV- 
branche, med hovedvægten (indtil vide
re) på filmsektoren.

Det startede med, at han i 1988 trådte 
til og reddede den vingeskudte 
Cannon-gruppe, der i Parrettis hænder 
genopstod som Pathé. Siden har han 
med feberagtig hast opbygget et kæmpe
mæssigt film- og underholdningskon
glomerat med hovedsæde i Los Angeles. 
Pathé Communications omfatter i dag 
fire produktionsselskaber i den såkaldte 
mini-major klasse: Pathé Entertainment 
(der ledes af producenten Alan Ladd 
Jr.), New World Entertainment, Can- 
non Pictures og Dino De Laurentiis. 
Cannon Pictures eksisterer altså fortsat, 
men ikke længere som et selvstændigt 
selskab, og ikke længere ledet af fætrene 
Golan og Globus i fællesskab. The Go- 
Go Boys’ (eller ’bad news jews’, som 
mindre fintfølgende tunger kalder dem) 
er blevet skilt efter 25 år i branchen -  
Yoram Globus er fortsat hos Parretti, 
som leder af Cannon Pictures, mens 
Menahem Golan har fået sit eget uaf
hængige produktionsselskab, 21st Cen- 
tury Film -  men sorgen over skilsmissen 
lettedes nok betydeligt af Parrettis rund
håndede 12 millioner dollars 'fald
skærm’ til hver af fætrene personligt.

Når det gælder europæisk produkti
on, har Parretti foreløbig kastet sin kær
lighed på det gamle franske Pathé Ciné- 
ma, som han i skrivende stund endnu 
har nogle problemer med at få indlem
met i folden. Den franske regering bry
der sig ikke om, at Pathé skal komme på 
udenlandske hænder og gør, hvad den 
kan for at hindre salget, men den slags 
protektionisme bryder man sig ikke om 
i EF, hvor EF-domstolen skal tage stil
ling til sagen. Imens prøver Parretti at

sammenstrikke et mest fransk selskab, 
som han naturligvis selv kontrollerer, 
men indirekte, dvs. gennem dattersel
skaber, holding companies osv., så det i 
alt fald på overfladen kan se ud som om, 
Pathé forbliver på franske hænder.

Parrettis mestendels amerikanske, 
men sandsynligvis snart også europæ
iske produkter skal jo imidlertid gerne 
afsættes, og dét har den snedige italie
ner naturligvis også tænkt på. Han lig
ger i forhandlinger om at overtage den 
italiensksprogede TV-station Tele Mon
te Carlo (som bl.a. udmærker sig ved at 
være medlem af EBU og derigennem 
have adgang til Eurovisionsnettet), men 
Parretti tror øjensynlig også, der vil væ
re en fremtid for biograferne i det ny eu
ropæiske medielandskab. Foreløbig er 
det i alt fald først og fremmest biografer, 
han samler på. Endemålet er her en gi
gantisk multinational biografkæde, der 
skal fodres med Pathés amerikanske og 
europæiske film. Indtil nu har han op
købt biografer i Storbritannien, Hol
land, Frankrig og Danmark, og han er 
stærkt på vej ind i de vesttyske, østrig
ske og belgiske biografer også.

Adgangen til de danske biografer har 
Pathé fået igennem Nordisk Film, som i 
april sidste år solgte 50 procent af aktier
ne i sin biografvirksomhed og biografdi- 
stribution til Parretti. Med tanke på Par
rettis drøm om et europæisk net af 
Pathé-biografer, er hans gevinst klar 
nok, og for Nordisk var handelen inter
essant på to måder: for det første fik 
man tilført ca. 170 millioner kroner, 
som kan bruges til yderligere ekspansi
on på det skandinaviske marked, og for 
det andet fik Nordisk direkte adgang til 
Pathés produkter.

Med aftalen med Pathé står Nordisk 
styrket over for de skandinaviske 'kon
kurrenter Svensk Filmindustri, Esselte 
og Egmont, og, specielt på det danske 
marked, i forhold til Bent Fabricius- 
Bjerres Metro norne. Metro norne sidder 
imidlertid heller ikke med hænderne i 
skødet. Også her har man følt nødven
digheden af på den ene eller den anden 
måde at være knyttet til de store multi- 
nationale mediekonglomerater. Metro- 
norne har i snart mange år arbejdet 
sammen med Warner, når det gælder 
biograf- og video-distribution (i det fæl
les selskab Warner-Metronome), men i 
1989 blev dette bånd styrket, i og med 
at Warner også fik en andel i Bent Fabri- 
cius-Bjerres biografer, med en halvpart i 
både Dagmar og Scala.

Repræsenteret ved hhv. Nordisk Film 
og Metronome står Pathé og Warner alt
så skarpt over for hinanden i Danmark, 
men det siger lidt om hele denne medie
fusionsenergis sære krinkelkroge, at net-
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op Pathé og Warner på et bredere inter
nationalt plan har fundet sammen i en 
slags partnerskab. Således er det både i 
USA og Storbritannien Warner, der di
stribuerer Pathés produkter såvel til bio-

Med Murdoch, Pathé og Warner er vi 
nået et godt stykke over Atlanten, til 
den amerikanske film-/mediebranche, 
som ikke blot interesserer sig for det 
stærkt ekspanderende europæiske mar
ked, men tillige føler sig truet af de sta
dig stærkere europæiske medie-konglo
merater. Således blev 1989 det helt store 
fusionsår i amerikansk film, hvor der 
blev handlet på kryds og tværs i hvad 
man kunne kalde en slags rustningskap
løb på medieområdet. I denne frenetiske 
aktivitet er der to særlig spektakulære 
handler, der skiller sig ud, dels ved deres 
størrelse, og dels fordi de hver på sin må
de giver et fingerpeg om, hvor filmbran
chen er på vej hen: det drejer sig om 
TIMEs overtagelse af Warner Brothers 
på den ene side, og SONYs overtagelse 
af Columbia på den anden.

Den 5. marts rystede TIME Inc. og 
Warner Communications Inc. hele den 
amerikanske underholdningsindustri 
ved at annoncere deres forlovelse. Bryl
luppet, som ville få form af en gældfri 
sammenlægning af de to giganter, skulle 
stå den 23. juni, umiddelbart efter at 
Warners aktionærer var blevet formelt 
underrettet. Denne bekendtgørelse fik 
straks de andre store selskaber i den 
amerikanske film- og TV-branche til at 
tælle sparepengene op, for en sådan 
sammensplejsning af to i forvejen mæg
tige selskaber ville ikke kunne undgå at 
få konsekvenser for hele branchen.

Specielt glimrede Paramounts boss, 
Martin J. Davis, ved sit fravær blandt 
forlovelsesgratulanterne. Han frygtede, 
at Paramount ville blive sejlet agterud af 
den ny kolos og mente i øvrigt også, at 
en alliance mellem TIME og Paramount 
ville være en langt bedre forretning, for 
Paramount selvfølgelig, men også for 
TIME, idet de to selskaber (i alt fald ud 
i Davis’ formening) passede langt bedre 
sammen end TIME og Warner. Her var 
det især forlagsvirksomheden, han 
tænkte på, idet TIME i kombination 
med verdens største bogforlag, Simon
&. Schuster (der -  sammen med 26 an
dre virksomheder i forlagssektoren -  
ejes af Paramount), og Paramounts og 
TIMEs øvrige aktiviteter på film- og 
TV-fronten ville kunne skabe en virke
lig dynamisk duo. Warner er ikke helt så 
aktiv på forlagsfronten, men så meget 
desto mere på musikkens område (med

graferne som til videohylderne. Vi skal 
afholde os fra at spå om dette partner
skabs eventuelle implikationer for det 
danske marked, men tankevækkende er 
det ikke desto mindre!

bl.a. pladeselskabet WEA Records, som 
med Madonna og Prince i spidsen står 
for 25 procent af hele Warner Commu- 
nication Inc.’s samlede indtægter). Para
mount og TIME ville med andre ord 
kunne ha rm on ere  fint sammen, mens 
Warner og TIME ville kunne supp lere 
hinanden fortræffeligt.

Paramount ville derfor gøre alt, hvad 
der stod i dets magt for at forpurre bryl
luppet mellem TIME og Warner, og den 
6. juni fremsatte Paramount så et tilbud 
om at overtage TIME Inc. for 10,7 milli
arder dollars kontant, eller 175 dollars 
pr. aktie, hvilket var en ganske god pris. 
TIME var imidlertid ikke til sinds at op
give alliancen med Warner, men efter 
Paramounts entré på scenen var det 
kostfri bryllup ikke længere muligt. 
TIME og Warner lancerede derfor den 
16. juni en ny plan, ifølge hvilken TIME 
tilbød at købe Warner for 14 milliarder 
dollars, eller 70 dollars pr. aktie, og sam
tidig anlagde TIME sag mod Paramount 
for at forsøge at spænde ben for allian
cen med Warner. Paramount lod sig 
imidlertid hverken slå ud af sagsanlæg
get eller af de mindre pæne ting, TIME- 
bosserne Munro og Nicholas og War- 
ner-bossen Ross sagde om Paramounts 
Davis i pressen (efter at have hyret en 
privatdetektiv til at opsnuse 'snavs’ om 
Davis!), men fremsatte et nyt tilbud til 
TIME: 12,2 milliarder, eller 200 dollars 
pr. aktie. Men TIMEs chefer var fortsat 
ikke indstillet på at give sig hen til Para
mount, så nu kom der for alvor krig på 
kniven mellem Batman (Warner) og 
Indiana Jones (Paramount) -  i bran
chebladet Variety karakteriseredes hele 
slagsmålet som alle tiders screenplay -  
det havde alt, bortset fra sex!

Alle iagttagere var enige om, at Para- 
mounts tilbud var lukrativt for TIMEs 
aktionærer, men TIMEs ledelse spurgte 
ikke aktionærerne om deres mening. En 
række utilfredse TIME-aktio nærer gik 
derfor sammen med Paramount om at 
anlægge sag mod TIMEs ledelse for at 
handle imod aktionærernes interesser 
til fordel for personlig vinding. TIME- 
Warner aftalen indebar nemlig nogle 
ganske klækkelige summer til de to sel
skabers øverste ledere personligt.

De, der stod på TIMEs og Warners 
side, derimod, anklagede Paramount for 
bevidst at komme grus i maskineriet for

konkurrenterne og derved bringe hele 
den amerikanske underholdningsindu
stris position på verdensmarkedet i fare. 
Det var således bl.a. George Lucas’ og 
Steven Spielbergs holdning, selv om 
netop de to havde æren for Paramounts 
store sommer-hit, Indiana Jones and the 
Last Crusade. Spielbergs protest var rela
tivt diskret, idet han nøjedes med at ifø
re sig en Warner Bros. baseball cap, 
mens Lucas indledte et veritabelt kors
tog mod Paramount i form af et harm
dirrende indlæg i Wall Street Journal. 
Citat: ’Paramounts’s hostile attack on 
the union of Time and Warner disrup- 
ted a strategic combination of potential
ly enormous and lasting significance for 
the U.S. entertainment industry... It has 
surely contributed to losing America’s 
war in the global marketplace.’

Paramount og TIME-aktionærerne 
tabte imidlertid sagen, og den 14. juli 
købte TIME så Warner Communicati
ons Inc. for de annoncerede 14 milliar
der dollars. Om ikke andet, så havde Pa
ramount da i det mindste haft held til at 
påvirke alliancen mellem TIME og War
ner, så der i stedet for et gratis bryllup 
kom en stærkt gældstynget fusion ud af
det.

Iagttagere tipper dog, at TIME- 
Warner nærmest ikke kan undgå at 
blive en god forretning. Tilsammen er 
de repræsenteret på så mange forskellige 
fronter, at tab på én vil kunne opvejes af 
gevinst på en anden. Ingen kan forestil
le sig, at det skulle kunne gå galt over 
hele linjen på én gang. Det er umuligt 
her at remse alle TIME-War ners besid
delser op, men et par af de vigtigste skul
le kunne give en idé om de muligheder, 
der ligger i denne alliance. Ud over TI
ME Magazine og Time-Life Books ejer 
TIME Inc. kabel-TV-kanalen Home Box 
Office, kabel-selskabet American Tele
vision &. Communications Corp. og en 
14 procents aktiepost i Turner Broadca- 
sting System. Alt dette kan nu fungere 
i smuk synergi med Warner Communi- 
cation Inc.’s filmselskab Warner Bros., 
videodistributionsselskabet Warner 
Home Video, pladeselskabet WEA In
ternational, musikforlaget Warner/ 
Chappell Music, TV-produktionssel- 
skabet Lorimar Telepictures Corp. og en 
række andre aktiver inden for kabel-TV- 
og forlagsbranchen.

Pointen i en sådan samling af kræfter
ne i ét gigantisk multimedie-selskab kan 
illustreres ved et tænkt eksempel. Vi 
forestiller os, at TIME-Life Books vil 
lancere en ny bog på markedet. Det kan 
de så gøre på tryk gennem Time Magazi
ne og i lyd og billeder på kabel-TV. Se
nere kan det muligvis blive aktuelt at la
ve en film over bogen -  det gør man så
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hos Warner Bros., mens sound track’et 
udsendes på WEA. Filmens lancering 
kan ligesom bogens i vidt omfang støt
tes af gruppens kabel-TV-engagementer 
og Time Magazine, og efter biografkarri
eren kan den udsendes dels på Warner 
Home Video, dels på Home Box Office- 
kanalen. Bliver den et rigtig stort hit, 
kan det måske komme på tale at spinde 
mere guld på den i form af en TV-serie, 
produceret af Lorimar. Kredsløbet kan 
naturligvis også starte et andet sted, 
f.ex. med filmen eller med TV-serien, 
men ideen i systemet forbliver den sam
me -  man kan selv styre hele processen 
og behøver ikke at lade andre få del i det 
guld, produkterne måtte indbringe, 
men kan putte hele fortjenesten i lom
men selv.

Men hvis vi kan være nogenlunde 
trygge i forvisningen om, at TIME- 
Warner nok skal komme til at tjene pen
ge, så er der mange, der ikke nærer sam
me optimisme, når det gælder det krea
tive output. Som nævnt endte TIME- 
Warner fusionen med at bringe det nye 
megaselskab i kraftig gæld, og det fryg
tes, at TIME-Warner i alt fald i en perio
de vil play it safe, dvs. udelukkende satse 
på det kendte og det sikre frem for at ta
ge chancer med uprøvede navne og helt 
nye ideer. Man kan dog næppe i det lan
ge løb nøjes med at træde allerede trådte 
stier, om ikke for andet så fordi det som 
regel er i det nye og uprøvede, chancer
ne for den helt store gevinst ligger -  og
så Indiana Jones og Ghostbusters var 
engang uprøvede ideer, og Eddie Mur- 
phy en fuldstændig ukendt sort skue
spiller. Så på langt sigt vil der nok stadig 
være plads til gode ideer i Hollywood, 
men der vil næppe være plads til at ud
vikle dem mange andre steder end i 
mediekonglomeraterne, for intet tyder 
på, at TIME-Warner alliancen vil blive 
det eneste af slagsen.

Da TIME-Warner handelen blev af
sluttet, holdt TIME-bossen en skåltale, 
hvor han gjorde TIMEs standpunkt 
helt klart: ’Om fem år domineres me
dierne i den vestlige verden af fem kon
cerner. Vi har til hensigt at være en af 
dem.* Men TIME-Warner er naturligvis 
ikke de eneste, der gerne vil sidde med 
ved bordet. Vi kan tippe, at eksempelvis 
Rupert Murdoch og Berlusconi også 
gerne vil være blandt de fem (hvis dét 
nu er antallet), og det samme drømmer 
Paramount og de andre Hollywood ma
jors om, sammen med de amerikanske 
TV-selskaber. Med de stadige bevægel
ser på det attraktive europæiske medie
marked og konstitueringen af TIME- 
Warner giganten, er der for alvor skabt 
røre i den amerikanske mediebranche. 
Alle spekulerer i fusioner og køb og salg,

og alle er enten jægere eller jaget vildt, 
eller begge dele på én gang. I Variety 
svirrer rygter og spekulationer i alle ret
ninger om dennes alliance med hin eller 
omvendt. Nogle rygter er der nok mere 
hold i end andre, men de fleste synes 
enige om, at Paramount i alt fald har 
gjort sig selv sårbar ved sin optræden i 
TIME-Warner sagen. Man er lidt uenig 
om, hvem der i givet fald skulle overtage 
Paramount, men der tales om Capital 
Cities/ABC eller General Electric/ 
NBC, mens andre mener, det kunne 
blive europæere som den vesttyske for
lagsgigant Bertelsmann eller den fran
ske Hachette.

Den anden major deal i den amerikan
ske underholdningsindustri i 1989 er 
om muligt endnu mere interessant end 
TIME-Warner fusionen og kan få endnu 
mere vidtrækkende konsekvenser, ikke 
bare på det økonomiske område, men 
også for filmmediets fremtid i en videre 
forstand.

Det specielle ved SONYs overtagelse 
af Columbia Pictures Entertainment -  
som ud over Columbia Pictures også 
omfatter Tri Star, halvdelen af 
RCA/Columbia Homevideo, 45 pro
cent af Burbank studierne, biografkæ
den Loews Theatres, TV-produktions- 
selskaberne Columbia Pictures Televisi
on og Merv Griffin Television (som bl.a. 
har Lykkehjulet på samvittigheden), 
samt et verdensomspændende filmdi
stributionsnet -  er nemlig ikke bare 
multimedieaspektet, men først og frem
mest at software og hardware her fore
nes.

For 4,7 milliarder dollars blev hele 
herligheden SONYs den 24. september. 
Det var mere end man havde skønnet 
Columbia Pictures Entertainment 
værd, men dels havde selskabet netop 
haft et par gode hits med Ghostbusters II 
og When Harry M et Sally, dels var 
SONY ude efter en hurtig overtagelse 
uden for mange diskussioner frem og til
bage. Og at Coca Cola, som erhvervede 
Columbia i 1982 for 750 millioner dol
lars, var villig til at sælge, det havde stå
et klart siden sammenlægningen af Co
lumbia Pictures og Tri Star i september 
1987. Med denne fusion sank Coca Co
las aktiepost nemlig til 49 procent, og da 
man fra Coca Colas side ikke gjorde no
get for at vinde kontrollen tilbage, anså 
alle iagttagere det for givet, at Columbia 
snart ville være til salg. At SONY blev 
køberen, kom for så vidt heller ikke som 
den store overraskelse, da det efter 
SONYs overtagelse af pladeselskabet

På et tidspunkt så det ud til, at et af 
de andre store filmselskaber, nemlig 
MGM/United Artists, ville blive solgt 
til udlandet, til det australske Qintex 
Australia Ltd., men aftalen er gået i sin 
mor igen, da Qintex alligevel ikke havde 
de 1,9 milliarder dollars, det tilbød at 
købe MGM/UA for. Der tales så om, at 
Rupert Murdoch og hans 20th Century 
Fox måske vil overtage MGM/UA i ste
det for Qintex. Murdoch har givet et til
bud på 1,35 milliarder dollars, men 
MGM/UA vil muligvis have mere, ikke 
mindst efter at de har set, hvad Colum
bia var i stand til at opnå fra SONY.

CBS i januar 1988 var ventet, at den ja
panske elektronikgigant ville søge yder
ligere fodfæste i den amerikanske un
derholdningsindustri.

Men hvad får SONY så ud af nu at eje 
et af de store amerikanske filmselskaber? 
Ja, umiddelbart er SONY ikke specielt 
interesseret i filmproduktion -  det ven
tes f.ex., at Columbias nuværende ame
rikanske ledelse vil få lov at blive sid
dende -  men filmene er et nødvendigt 
redskab for SONY i markedsføringen af 
selskabets elektroniske produkter, dvs. 
TV-apparater, videobåndoptagere, vi
deo discs og, ikke mindst, High Defini
tion TV.

Som bekendt tabte SONY det store 
slag om hjemmevideoen til JVC. 
SONYs Betamax-system er gradvis ble
vet trængt næsten ud af markedet, mens 
JVCs VHS i dag er helt dominerende. 
SONY er dog ikke slået endnu og har 
senest lanceret 8 mm videoen, som ikke 
er meget større end et almindeligt lyd
kassettebånd. På sin side er JVC så gået 
over til Super VHS, som giver en langt 
bedre billedkvalitet end standard VHS- 
typen. Slaget mellem SONY og JVC er 
altså langtfra slut, men for at kunne sæl
ge sin 8 mm video, skabe et marked for 
den, er SONY nødt til også at kunne til
byde kunderne noget software at putte 
ind i maskinerne. Her er det Columbia 
-  med sit lager på 2.770 spillefilm og
23.000 TV-episoder -  kommer ind i bil
ledet, for hvis SONY nemlig kan over
tale RCA, partneren i RCA/Columbia 
Homevideo, til at udsende en del af dis
se titler i 8 mm video, vil der straks være 
skabt en slags begyndelse til et marked 
for 8 mm videospillere. Om RCA går 
med til det, er vanskeligt at sige, for ved 
fusionsenergiens egen ironi er SONY 
via RCA/Columbia Homevideo blevet 
partner med den amerikanske elektro
nikgigant General Electric (RCAs mo-
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derselskab), som intil 1987, hvor Gene
ral Electric trak sig ud af markedet for 
hjemmeelektronik, var SONYs svorne 
fjende. Der er dog ingen grund til at tro, 
at General Electric ikke vil gøre det, 
som er økonomisk set mest fornuftigt, 
og gå ind for 8 mm, hvis man skønner, 
der er penge i det, men fusionerne sure 
make strange bed fellow s!

Hvis nu 8 mm videoen havde været 
SONYs eneste grund til at købe Colum- 
bia, kunne man mene, at japanerne her 
havde handlet noget hasarderet -  at 
sætte 4,7 milliarder dollars på højkant 
for noget, som kræver en gammel fjen
des accept, det er trods alt dristigt. Og 
desuden dækker RCA/Columbia kun 
en sjettedel af det amerikanske hjemme
videomarked. Men hovedmotivet for 
SONY har næppe heller været 8 mm 
formatet, men derimod det High Defi
nition TV (HDTV), som man har arbej
det på at udvikle siden slutningen af 
60’erne.

High Definition TV udmærker sig 
ved en særdeles fin billedopløsning -  
hvor et vanligt TV-billede består af 625 
linjer i Europa (525 i USA og Japan), 
med hver 832 punkter, har et High Defi
nition billede 1125 linjer å ca. 1700 
punkter -  men ulempen ved det er, at 
det ikke er kompatibelt med de eksiste
rende TV-systemer PAL, SECAM og 
NTSC. Skal HDTV således gøre sig på 
globalt plan, kræver det, at hele verdens 
fjernsyn skiftes ud. SONY vil naturlig
vis gerne forsyne klodens befolkning 
med en del af disse nye TV-apparater, 
men bl.a. i Europa synes man -  af sam
me grund -  ikke SONYs HDTV er no
gen god idé. I Europa har man derfor 
vedtaget en fælleseuropæisk TV-stan- 
dard, MAC, som ikke kan prale af de 
samme tekniske raffinementer som 
HDTV, men dog er en del bedre end de 
gængse europæiske standarder PAL og 
SECAM. Og så har MAC den fordel, at 
den ikke kræver udskiftning af alle de 
gamle TV-apparater. Med MAC har Eu
ropa således forsøgt at lukke af for japa
nernes High Definition TV, mens man 
for fuldt tryk forsøger at udvikle en eu
ropæisk HETTV-standard, som kan fore
nes med MAC i satellitoverføringen, 
om ikke ude i de tusind hjem.

Eftersom SONY allerede har næsten 
færdigudviklet sit High Definition TV, 
har de altså et forspring i forhold til Eu
ropa, men alligevel kræves der lidt af en 
offensiv, hvis HDTV skal slå igennem 
på internationalt plan, og problemerne 
ligger ikke bare i Europa. I USA har 
man ganske vist ikke samme skepsis el
ler modvilje over for denne ny teknologi 
-  bl.a. har TV-selskabet CBS ved flere 
lejligheder udtrykt stærk interesse for

HDTV -  men der bliver jo aldrig noget 
marked for de nye TV-apparater med 
deres wide screen skærme, hvis TV- 
stationerne ikke sender programmer op
taget med HDTV-teknikken. Og om
vendt går en TV-station med lidt øko
nomisk sans ikke hen og omlægger hele 
parken af produktionsudstyr til HDTV, 
hvis seerne sidder hjemme foran de 
gamle 525- eller 625-linjers skærme. Der 
må altså gøres noget drastisk. SONY 
må bevise, at HDTV er fremtidens TV- 
og filmteknik, før der kan komme gang 
i salget.

Her er det, Columbia kan komme til 
at spille en nøglerolle. Hidtil har Holly
woods entusiasme over for HDTV væ
ret til at overskue, og den eneste biograf- 
film, der er optaget i 100% High Defini
tion-teknik, er da heller ikke ameri
kansk, men italiensk: Peter Del Montes 
Julia & Julia, der er produceret af det 
japanske NHK og det italienske RAI i 
fællesskab. De eneste i Hollywood, der 
er tændt på den ny elektroniske teknik 
i forbindelse med filmproduktion, er 
Lucas, Spielberg og Coppola -  sidst
nævnte har endog rejst Europa tyndt 
for at overbevise de europæiske beslut
ningstagere om, at HDTV, og ikke 
MAC, var vejen frem. Coppola begrun
der sin entusiasme med, at det på én 
gang vil blive meget nemmere og meget 
billigere at lave film, hvis man simpelt
hen kan sidde ved den elektroniske mi- 
xerpult og sætte skuespillere, landska
ber og andre omgivelser sammen efter 
behag uden at skulle gribe til den be
sværlige matte-teknik... hvis man da i 
det hele taget vil sætte noget faktisk op 
foran kameraets linse og ikke bare nøjes 
med at lade computeren konstruere det 
hele fra grunden. Efter Coppolas bedste 
skøn vil HDTV s mikrochips tillige leve
re en lige så god billedkvalitet på det sto
re lærred som den gamle celluloidfilm. 
Hollywoods øvrige filmskabere er ikke 
frelst på HDTV i helt samme grad som 
Coppola, men de kan muligvis blive 
det, mener man hos SONY, hvis de nu 
får lejlighed til at se, hvad man faktisk 
kan gøre med denne teknik. Columbia 
vil derfor blive udstyret med sidste skrig 
i ny teknologi, og kunne Del Monte ik
ke overbevise, så måske de tre herrer Lu
cas, Spielberg og Coppola kan det, når 
de får lov til at more sig med SONYs so
fistikerede legetøj. Eller måske verden 
vil lade sig overbevise af Wim Wenders, 
der faktisk bruger HDTV i den film, 
han i øjeblikket er i gang med, Till the 
End o f the World. Teknikken bruges her 
til at skabe ’special effects not seen on 
film before’, forlyder det, og selv om fil
men ikke produceres af Columbia, men 
af nogle andre japanere (forenet i finan

sieringsselskabet CST) og Hollywood- 
producenten Jonathan Taplin, så er tek
nikken SONYs.

Lykkes det SONY at skabe interesse 
for HDTV og måske få omvendt også de 
andre store produktionsselskaber til 
den ny teknologi, så begynder man at 
kunne ane en fremtid for High Defini- 
tion-TV og film. Er filmen optaget i 
HDTV, vil det være naturligt også at 
sende den ud på video i denne kvalitet 
(om ikke andet, så som et tilbud ved si
den af VHS), og måske på TV, hvis folk 
er begyndt at investere i HDTV- 
fjernsyn for at kunne få det fulde udbyt
te af videofilmene. Det er måske nok 
lovlig optimistisk at tro, det kan gå så 
let, men sikkert er det, at SONY vil få 
særdeles vanskeligt ved at få afsat deres 
hardware, hvis de ikke har noget attrak
tivt software at fylde i det. Og ruller la
vinen først, så vil de 4,7 milliarder dol
lars være givet godt ud. Via Columbias 
verdensomspændende distributionsnet 
vil SONY kunne påvirke hele verdens
markedet, og kommer det dertil, er kon
sekvenserne næsten uoverskuelige. 
Økonomisk set vil det naturligvis være 
lidt af en nedtur -  for at sige det mildt 
-  for den europæiske elektronikindustri 
og dens kæledægge MAC, men sagen 
har i allerhøjeste grad også æstetiske 
perspektiver. Kan vi fortsat opfatte film 
som et ontologisk set realistisk medium, 
hvis den ikke længere er et 'aftryk’ af 
virkeligheden, men malet med en elek
tronisk palet? Spørgsmålet er naturlig
vis allerede aktuelt med art- og musikvi
deoer, men har ikke tidligere været gæl
dende for de audiovisuelle medier gene
relt. Hvem ved, måske det i år 2010 vil 
være en gimmick at have lavet sin film 
på celluloid -  f.ex. med slogans, der 
fremhæver, at filmen bruger rigtige skue
spillere (og ikke Max Headroom-klonin- 
ger), der faktisk har mødt hinanden og 
spillet sammen foran kameraet!

Hvis SONY var helt alene i sit kors
tog for mikrochipsenes lyksaligheder, 
kunne disse perspektiver nok virke lidt 
vel luftige, men alt tyder på, at også den 
anden japanske elektronikgigant, JVC, 
har et par tricks i ærmet. JVCs vej til 
Hollywood har ikke været så spektaku
lær som SONYs, men JVC var faktisk 
allerede til stede i filmbyen, før SONY 
rykkede ind. Sammen med Holly- 
wood-producenten Lawrence Gordon 
dannede JVC i august 1989 produkti
onsselskabet Largo Entertainment. 
JVCs bidrag var 100 millioner dollars til 
finansiering af cirka 3 film årligt i de næ
ste 5 år. Hver film skal have et budget på 
omkring 20 millioner dollars, idet man 
regner med at kunne finansiere de sene
re med overskuddet fra de første. Der er

48



dog indbygget et sikkerhedsnet i afta
len, ifald de optimistiske skøn ikke skul
le holde, idet den skal tages op til revisi
on hver tredje måned. Og i noget min
dre målestok har JVC også optrådt som 
økonomiske bagmænd for Jim Jar- 
musch’ seneste opus, Mystery Train, der 
bare har kostet 5 millioner dollars.

Omend J VCs Holly wood-operationer 
endnu er forholdsvis få og små, så er der 
al mulig grund til at tro, at Matsushita 
Inc. ØVCs moderselskab) vil føle sig for
anlediget til at forsøge at følge trop med 
SONY. Man skal derfor næppe blive 
forbavset, hvis JVC inden for en over
skuelig fremtid forsøger at overtage en 
anden af de amerikanske majors. Det 
kunne måske blive det sårbare Para- 
mount, eller måske MGM/United Ar
tists. I alt fald er der ikke noget, der ty
der på, at vi har hørt det sidste ord fra 
JVC i kampen mod SONY, og hvis 
SONY fører kampen til Hollywood, må 
JVC næsten også gøre det.

Jacques Delors bekymrer sig således 
med rette -  blot er perspektiverne langt 
mere vidtrækkende end amerikanske 
programmer fremført ved hjælp af ja
pansk teknik i Europa. Hvis de japanske 
elektronikgiganter og de amerikanske 
multimediekolosser i skøn forening får 
gennemført HDTV som generel film- og 
TV-standard, vil det blive om muligt 
endnu vanskeligere for europæisk film 
og TV at begå sig. Ja, Berlusconi og de 
andre mediebaroner i Europa skal så- 
mænd nok overleve via alliancer med 
amerikanere og japanere, men hard
wareindustrien og de(n) europæiske kul
turer) får problemer. For den lidt gum
petunge europæiske elektronikindustri 
kan det blive et nyt Pearl Harbor -  den 
må sandsynligvis i vid udstrækning for
lade sig på handouts i form af licenser fra 
japanerne, når/hvis disse finder ud af, 
at de ikke kan klare hele efterspørgslen 
på hardware selv, og på den kulturelle 
front er løsningen næppe euro-pudding 
eller europæiske Batmen -  den slags 
storstilede produkter kan laves meget 
bedre i Hollywood -  men snarere, at 
man i stedet satser mere på beskednere 
produktioner med rødder i de enkelte 
landes nationale kulturer. Det er den 
opskrift, man med så stor succes har 
fulgt i Canada, hvor filmbranchen nær
mest var gået nedenom og hjem i sit for
søg på at konkurrere med den store na
bo i syd på amerikanernes præmisser. 
Finder man i Europa ud af, at den cana
diske model også kan være gangbar 
mønt her, ja så er der vel en del sandhed 
i det gamle ord om, at intet er så galt, at 
det ikke er godt for noget.

MODERNITETENSMYTOLOGIER
Black Rain (Black Rain) USA 1989. I: Ridley Scott. 
M: Craig Bolotin, Warren Lewis. F: Jan De Bont. Kl: 
Tom Rolf. Mu: Hans Zimmer. P-design: Norris Spen
cer. Medv: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Ta- 
kakura, Kate Capshaw, Yusaku Matsuda.

Historien kan være god eller dårlig. Og 
den kan være fortalt godt eller dårligt. 
Ridley Scott har en svaghed for dårlige 
historier. Hans styrke er at fortælle dem 
godt. Så godt, at stilen  ender med at for
tælle en helt anden historie end ma
nuskriptets.

I Blade R unners science fiction (82), i 
A liens chiller-science fiction (79) og i 
S om eon e  To Watch O ver M e’s film noir 
thriller (87) ses samme skematiske histo
rie -  den ensomme helt, presset i defen
siven af overmagten, der forbliver mere 
eller mindre skjult indtil det endelige 
opgør -  eneren mod det onde, som vi 
kender det fra utallige westerns, krimier 
og gysere, hvor ondskaben blot antager 
mere eller mindre konkret form. Det 
skematiske i de nævnte films historier 
hæves imidlertid til noget universelt og 
mytisk i kraft af production design og 
kameraarbejde, hvis gennemført eks
pressive stil udtrykker en vision, et un
dergangsunivers, hvor billedmotiverne 
og lydene emmer af sønderbombet un
derbevidstheds skraldespand af traumer 
og fortrængninger. Og så sidder vi dér, 
med øjnene spærret op som ladeporte, 
så filmen projiceres direkte ind i vor 
egen underbevidstheds mørke, hvor 
verden er en irrationel drøm, mens bud
skaber og fornuft er forvist til dagslysets 
bevidsthed med dens strukturer og kon

struktioner, som danner lige netop hi
storier.

Scotts blanding af det traditionelle og 
det originale ses f.eks. i Blade R unners 
start. Kameraet kører langsomt frem, 
mens Vangelis tolker fremtidens psyko
somatiske rum på lydsiden, fra ultrato- 
tal over den rygende 21.århundrede
storby til frøperspektiv af et højhus til 
interiør fugleperspektiv over en ventila
tor ned i et sterilt blåskinnende lokale 
til kontormandens møde med en repli- 
kant. Det er den klassiske Hollywood- 
establishing fra det tid/sted-præsente- 
rende overblik frem til detaljen, perso
nerne, hvor selve handlingen går igang. 
Men det opleves ikke som klassisk, deri
mod som nedslag i en forurenet psyke, 
fremhævet af et ultrakort indklippet ul- 
tranærbillede af et øje, der spejler den 
ydre verdens ild og røg fra skorstenene. 
Det ydre overblik spejlvendes til den 
indre labyrint, som Scotts billedsprog 
fortæller om i resten af filmen, i rumski
bets indre anatomi i A lien og i Mimi 
Rogers’ uoverskuelige, overfyldte lejlig
hed i S om eon e  To Watch O ver m e.

I Black Rain er historien den værste, 
Scott endnu har lagt hånd på. Michael 
Douglas Spiller ærkeklicheen af en su- 
percop på privat korstog i ridderorde
nens hellige navn = politikorpsets ære. 
Æresbegrebet får middelalderlige di
mensioner, da han havner i Japan, hvor 
både politi og mafia opfører sig som i en 
samuraifilm, ligesom i Sydney Pollacks 
T he Yakuza (75), hvor Robert Mitchum 
er i en lignende konflikt (iøvrigt også 
sammen med Ken Takakura) og efter ja
pansk tradition besegier venskab ved

49


