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De audiovisuele markt is al jaren een groeimarkt. In
steeds meer organisaties, instellingen en bedrijven wor-
den de specifieke mogelijkheden van audiovisuele me-
dia onderkend en toegepast bij reclame, publiciteit,
voorlichting en scholing. Opvallend is echter dat er re-
latief weinig programma's worden gemaakt over techni-
sche of technologische onderwerpen. Is het zo, dat
technische onderwerpen intrinsiek minder geschikt zijn
voor de audiovisuele vorm, of zijn er andere redenen
aan te geven? .

Dat de technische film een zeld-
zame verschijning is, blijkt onder
andere uit de inzendingen voor de
SAlvl film" en videomanifestatie in
juni van dit jaar, waar een repre-
sentatieve doorsnede van Neder-
landse opdrachtfilms te zien was.
Van de 85 vertoonde program-
ma's blijken er nog geen 10 echt
over techniek te gaan (van de 8
categorieën was de categorie
,,Têchnologie en wetenschappe-
lijk onderzoek" zelfs de kleinste
met slechts één inzending). Een-
zelfde beeld was eerder dit jaar te
zien bij de Sony-Video-Award uit-
reiking. het door Sony georgani-
seerde festival voor educatieve
programma's.

Imago
De exponent van de audiovisuele
media is van oudsher de speel-
film: een enscenering van een
pseudo-wereld, waarin het men-
selijk gedrag en de interactie tus-
sen mensen centraal staan. Deze
verhaalvorm waarin een hoofd-
persoon, ondanks gevaren, intri-
ges en tegenwerking, zijn doel
probeert te bereiken, heeft vele
meesterwerken opgeleverd en zal
dat zeker blijven doen.
Een tweede gezichtsbepalende
toepassing is de reclamespot. In
zeer korte tijd moet de kijker een
boodschap worden overge-
bracht, die hem aanzet tot het
kopen van een bepaald produld.
Zowel de speelfilm als de recla-
mefilm (met als afgeleide de pro-
motiefilm) maken sterk gebruik
van het vermogen van fi-lm om
emoties bij de kijker op te roepen.
Kleurgebruik. cameravoering.
aankleding, montageritme en
muziek geven ieder een bijdrage
tot het creëren van een sfeer die
sterk af kan wijken van de dage-
lijkse realiteit. In de speelfilm

vormt de ontwikkeling van perso-
nages en hun onderlinge relaties
een additioneel spanningsele-
ment; de reclamespot is daar dik-
wijls te kort voor.
Door het succes van deze twee
programmavormen is een imago
ontstaan dat de audiovisuele me-
dia verbindt met het overbrengen
van,,emotionele informatie".
Film en video zouden ,,softe" me-
dia zijn: pakkend en indringend
waar het om sfeer gaat, vluchtig
en oppervlakkig waar het de in-
houd betreft. In de praktijkvalt het
met die emoties nogal mee: wie
plengt er nog een traan bij de
dagelijkse jobstijdingen van Joop
van Zijl?

Rationele informatie
Als we objectief de eigenschap-
pen en technische mogelijkhe'
den van film en video bekijken,
dan lijken die media juist bij uit-
stek geschikt voor het overbren-
gen van rationele informatie, zo-
als dat bijvoorbeeld bij technische
onderwerpen een vereiste is:
- Bewegingen kunnen feilloos
worden vastgelegd. ln de tech-
niek gaat het vrijwel altijd om
dynamische verschijnselen en
processen, om apparatuur met
bewegende onderdelen. om in-
strumenten die op een bepaalde
manier moeten worden gehan-
teerd, enz.
- Film (en video) is primair visu-
eel; de mens denld in beelden.
Het opslaan van informatie in
onze hersenen gebeurt groten-
deels via een visuele codering
(,,Eén beeld zegt meer dan dui-
zend woorden").
- Film openbaart wat het blote
oog niet kan zien. Door het ge-
bruik van grafische technieken
(truckages, animaties) en door
het gebruik van speciale appara-

tuur (microscopen, filters) wordt
het onzichtbare zichtbaar. Dat
kan ook gebeuren door beelden
vertraagd of versneld weer te ge-
ven of op het juiste moment stil
te zetten.
- Ongelimiteerde sprongen in
plaats en tijd zijn mogelijk: tussen
gebeurtenissen op zeer uiteenlo-
pende locaties kan moeiteloos
een verband worden gelegd; pro-
cessen kunnen worden gecom-
primeerd in de tijd door alleen de
relevante veranderingen te tonen.
- Er is een bijna grenzeloze con-
trole over het getoonde. Het oog
van de kijker kan via uitgekiende
camerabewegingen en montage
geleid worden naar die zaken die
essentieel zijn.
- Film verhoogt de attentie-
waarde.
- Film kan worden gericht op
een specifieke doelgroep; de af-
stemmingsmogelijkheden zijn
zeer groot.

Complexiteit
De compleÍteitvan de onderwer-
pen zou een tweede reden kun-
nen zijn voor de achterstand van
technische films.
Om de mogetijkheden, die film
biedt optimaal te kunnen benut-
ten is een studie van het onder-
werp noodzakelijk, zeker als de
film voor een niet-algemeen pu-
bliek bestemd is. De filmmaker
moet in voldoende mate boven
de stbf staan om op zinvolle wijze
met de inhoudsdeskundigen van
gedachten te kunnen wisíelen. In
de pralctijk gaat het hier vaak fout:
het onderwerp is te complex, het
overleg tussen filmmaker en des-
kundigen biedt weinig aankno-
pingspunten, de benadering
wordt te oppervlakkig, verdieping
kost tijd en tijd is er meestal niet.
Het resultaat van dit mechanisme
is een grote hoeveelheid films, die
op het eerste gezicht over tech-
niek lijkt te gaan, maar die alleen
maar bijdraagt tot de mythevor-
ming rond techniek: indrukwek-
kende laboratoria met veel blin-
kend glaswerk, witte jassen en
gekleurde vloeistoffen, proefop-
stellingen met een wirwar van
draden, knoppen en knipperende
lampjes en als summum van de
technische vooruitgang iemand
achter een personal computer.

Visuele cliché's met een ver"
vreemdende werking. De afstand
tussen de kijker en de wereld van
de techniek wordt er alleen maar
door vergroot. Het gaat hier, om
quasi-technische programma's
met als boodschap: ,,Wat is de
wereld van de techniek toch inge-
wikkeld". Emotionele communi-
catie in optima forma.

Achterhaald
Ook de aard van het medium zelf
zou film ongeschikt maken voor
technische onderwerpen. Film is
een lineair medium. het tempo is
opgelegd en de kijker heeft niet
de mogelijkheid om eens even
rustig terug te bladeren, zoals bij
een boek. Wie even niet oplet is
de draad kwijt. Deze beweringen
zijn, hoewel algemeen geaccep-
teerd, gedeeltelijk onjuist en ge-
deeltelijk achterhaald. Aan de be-
zwaren van film als lineair
medium kan vaak uitstekend wor-
den tegemoet gekomen door een
heldere programmastructuur en
door op de juiste momenten aan-
kondigingen, pauzes, herhalin-
gen en samenvattingen op te ne-
ITlen.
Bij iedere moderne videorecor-
der kan het beeld worden stilgezet
of vertraagd. Er bestaan video-
programma's die op deze moge-
lijkheden inspelen en de kijker af
en toe wagen een gedeelte nog
eens met andere ogen te bekij-
ken. Het lineaire medium wordt
hierdoor een beetje interactief ge-
maakt. Nog een stapje verder is
het gebruik van een videoband
met een verzameling clips. Een
docent kan in een lessituatie op
ieder moment de gewenste clip
oproepen. Door zelf het onder-
werp in te leiden en conclusies te
trekken kan het medium film on-
der volledige controle van de do-
cent multimediaal worden inge-
past.
Er valt veel voor te zeggen om de
werking van apparatuur of van
een proces in de praktijk te de-
monstreren. Maar het organise-
ren van een demonstratie is vaak
zeer tijdrovend en soms zelfs fy-
siek onmogelijk. De gebeurtenis-
sen zijn eenmalig en moeten voor
iedere groep bezoekers worden
herhaald. We herinnert zich bo-
vendien niet de vele demonstra-
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tieproeven op school, die altijd
mislul<ten en die ons geloof in de
wetenschap blijvend hebben aan-
getast? De nadelen van een live-
demonstratie moeten worden af-
gewogen tegen de nadelen van
een registratie op film. In ieder
geval is het zo, dat de controle op
hetgeen de kijker te zien kijgt bij
film optimaal is. De eerder ge-
noemde voordelen van film zijn
hier alle van toepassing. Ook het
fenomeen demonstratie lijkt geen
wezenlijke belemmering- te zijn
voor de ontwikkeling van techni-
sche films.

Twee redenen
Er zijn twee belangrijke redenen
om te veronderstellen, dat audio-
visuele media in toenemende
mate zullen worden toegepast
voor het overdragen van rationele
informatie.'n 

speelfilms en vooral in com-
mercials moet steeds meer geld
worden gestoken voor het
creëren van weer een nieuwe fan-
tasiewereld met bizarre decors,
futuristische machinerieën en
spectaculaire effecten. Men moet
steeds verder gaan om bij de
kijker, die enigszins verzadigd be-
gint te raken, emoties los te ma-
ken. Het luld nog wel, maar het
wordt steeds moeililker om bin-
nen het enorme aanbod op te
vallen-

Het zal ook steeds moeilijker wor-
den om de kijker door middelvan
associatieve beelden en een op-
vallende vormgeving een imago
op te dringen. Een imago zal
meer en meer beargumenteerd
dienen te worden, waardoor het
aantal rationele componenten
binnen de programma's zal toe-
nemen.
In de tweede plaats bestaat er een
groeiende behoefte aan het over-
dragen van zakelijke, rationele in-
formatie via het audiovisuele me-
dium. Met name bij voorlichting
en scholing worden steeds vaker
audiovisuele media ingezet. De
groeiende penetratie van videore"
corders op de zakelijke en consu"
menten markt, de grotere moge"
lijkheden van de apparatuur en de
groeiende belangstelling voor de
toepassing van nieuwe media, zo-
als interactieve video (een beeld-
platenspeler gekoppeld aan een
computer) zijn daar grotendeels
opterug te voeren. Ook de over-
heid draagt daarin zijn steentje bij.
Dat de spreiding van kennis van
essentieel belang is voor de eco-
nomiê komt expliciet tot uitdruk-
king in de doelstellingen van het
huidige technologiebeleid. De
technische film zou daarin zeker
een rol kunnen spelen. Een laat-
ste aspect is de internationalisatie
van de samenleving. Het verva-
gen van de grenzen heeft tot

gevolg dat de doelgroepen gro-
terworden. Kostentechnisch een
gunstige zaak voor het medium
film.

Conclusie
Het lijkt erop dat andere dan
inhoudelijke oorzaken de ontwik-
keling en toepassing van techni-
sche films hebben belemmerd.
Audiovisuele media hebben zo-
wel op emotioneel als op ratio-
neel gebied ruime toepassings-
mogelijkheden. De kwaliteiten
daarvan zullen het best tot uiting
komen wanneer de sterke pun-
ten, het overdragen van zakelijke
informatie en het oproepen van
sferen en emoties, ineengevloch-
ten worden tot een geïntegreerd
en coherent prograrnmaconcept.
De technische film, en daarmee
in feite iedere film die beoogt
rationele kennis over te dragen,
wacht een grote toekomst.

Du auteur
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udio- en videoprofessionals houden niet van
toeters en bellen. Tenzu je ze kunt horen of
zien in het gebruik. Daarom is de

meest buzondere band die zij gebruiken een
gewone kwaliteitsband. Maar dan wel een
van een topmerk met een professionele
reputatie. Want alleen zo'n merk heeft voor
elke Drofessional de beste band. En alleen erelke professional de beste band. En alleen een
zaak als RAF heeft die beste banden. Vandaar
die bijzondere band tussen professionals en
RAF Professional.

Rnr pno-raPE sERVrcE HEEFT
ALTIJD DE JUISTE TAPE
Als u als professional tapes nodig heeft, heeft
RAF ze altijd in voorraad. Zowel in normale als
b roa d cast-kwa liteit.

MrnrrN DrE sTAAN vooR
WAT ZE LATEN ZIEN EN HOREN
Coede voorbeelden zijn niet moeilUk te vinden.
Video-tapes in 1/2,3/4 en 1./1 inch, bijvoor-
r beeld. Van Sony, Ampex, BASF en Fuji.

Super-betrouwbare tapes met perfecte
audio-en video-eigenschappen. 0f de
audio-tapes van Ampex en BASF.

Professionele kwaliteit. Van merken die
staan voor wat ze maken. Merken waarmee
RAF Professional in Hilversum een bijzondere
band heeft. En u als professional waarschijn-
lijk ook.
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iRSUM RAF PROFESSIONAL, Langestraat 79, tel. 035-12458.
Maandag vanaf 1 uur geopend. Donderdag koopavond.
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