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Plan for dagen
• Kort om definisjoner av media events
• Hvorfor studere media events?
• Mer om media events

• Contest (konkurranse)
• Conquest (erobring)
• Coronation (kroning)

• Media events - representasjonen er det viktigste
• Effekter av media events

• Inside effects
• Outside effects

• Eksempler underveis
• Månelanding
• Diana og Charles gifter seg
• JFK - begravelse
• Åpningsseremoni Lillehammer
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Så hva er en media event?

• Live broadcasting of history
• Definerer høytid, fest - et avbrekk fra det vanlige

• ”(media events) spotlight some central value of some aspect of collective
memory. Often such events protray an idealised version of society,
reminding society of what it aspires to be rather than what it is” (Dayan og
Katz, ix)

• Hendelsen som helhet finner sted via teve -
representasjonens status

• Dayan og Katz skisserer tre fortellingsformer som
knyttes til Webers tre autoritetsformer
• Contest - rasjonell
• Conquest - karismatisk
• Coronation - tradisjonell

Så hva er en media event?

• Fjernsynet spiller med i moderne demokratiers
seremonier

• Hendelsene kan være svært forskjellige, men følger
faste fortellerformer som hver innehar sentrale trekk

• Bryter med vanlig nyhetsstruktur, og så vel publikums
som medieinstitusjonens daglige rutiner

• Planlagt, annonseres i forkant
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... og hvorfor skal vi studere dem?

• Et enormt, samtidig publikum
• Og man er bevisst på at det er stort som seer

• Realiserer de elektroniske medieteknologienes fulle
potensial

• Mediene forstyrrer rutinen - erklærer helligdager
• Gir innsikt i ”the aesthetics of television production” -

og også i kontrakten mellom seere og kringkastere
• Reality is uprooted - reproduksjonen er viktigere enn

originalen
• Det er fjernsynsseerne som ser ”virkeligheten” - ”simultaneously at

different places”

Diana og Charles
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... og hvorfor skal vi studere dem?

• Politisk manipulasjon?
• Men kringkastere er uavhengige
• Publikum må anerkjenne
• D&K mener konteksten for bruk ikke styrker denne hypotesen
• Det er mulig å motsette seg dominerende lesninger

• Som svar og oppfølging på tidligere hendelser er det
tett knyttet til opinionen

• Mulighet for endring - a transformative function
• Behov for helter - og deres handlinger?
• The rhetoric of media events
• Vektlegger hjemmet - der bruken foregår

Contest

• Understreker egenskaper ved et rasjonelt, lovbasert
politisk system, og de kriterier som muliggjør styre av
et slikt system

• Symbolsk framstilling av politisk konflikt

• Her snakker vi idrett og politikk

• Feirer regler - menneskeliggjør og dramatiserer
konflikt i miniatyr

• Dramaet handler om hvem som vinner
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Contest

De største øyeblikkene
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Vi lander på månen...

Vi lander på månen...
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Conquest

• Erobringer er i større grad engangshendelser enn de
to andre - selv om sjangeren repeteres

• Den skiller seg også fra de to andre ved at det ikke er
noe definert regelsett som gjelder

• Mulig at det er denne som i størst grad gir muligheter
for å fungere transformativt - å innsette en ny orden

• Oddsene mot hovedpersonen er svært store - vi
holder pusten

JFK
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Coronation

• Mye begravelser og kongelige bryllup her

• Her kommer reglene fra tradisjon - i contest er det
noe en er blitt enige om

• TV former tolkninger av kroningen ved å gi den en
”story line and commentary”

• Konflikter må skyves i bakgrunnen for å gi plass til
felles symboler for tradisjon og enhet

Diana og Charles
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En oversikt

Media events
- representasjonens status

• Originalen blir et studio

• Representasjonen blir ”the reality”

• Det er teveseerne som ser denne virkeligheten

• Samtidighet på forskjellige steder

• Det medierte aspektet blir tydelig
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OL på Lillehammer

• Ikke nødvendigvis alt her som kvalifiserer til en media
event

• Kan altså være vanskelig å definere

• Knut Lundby har skrevet om denne seremonien -
særlig med henblikk på dens rolle som formidler av
noe universelt hellig eller religiøst

• Dayan og Katz nevner også OL som media events

Effekter av media events - inside effects

• Effekter på organisatorer, kringkastere og publikum i
løpet av hendelsen

• Hovedpersoner tenderer mot å bli mytiske karakterer
• Livedekning fører til press om at hendelsen blir vellykket

• Journalistene opplever andre roller - noen spesialiserer seg,
andre skygger banen

• Utstillingsvindu for kringkastere - kan også være viktig for
diffusjonen an teknologi

• Endrer publikums rolle - skriptet for en hendelse foreslår andre
roller
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Effekter av media events - outside effects
• Effekter på institusjoner etter hendelsen

• Gir status til de institusjoner som deltar - kongelige bryllup fører til
oppslutning om monarkiet

• Dagsordeneffekt og i tillegg kan den løse opp i en taushetsspiral

• Fungerer som imagebygger internasjonalt

• Styrker lederes posisjon - personifisering

• Displace intermediaries - svekker parlamentet

• Politikken forandres

• Reverserer trend mot segmentering

• Svekker skillet mellom det hellige og det profane

• Svekker skillet mellom religioner

• Hendelsen som representasjon er den som huskes og erfares

• Signaliserer gjennom bruddet en avslutning eller begynnelse på en
æra

• Konkurrerer med historieskrivning om hva det kollektive minnet skal
inneholde

I morgen

• En oversikt over emnet
• En kort gjennomgang av temaer
• Litt info om eksamen
• Seminarene framover
• Noen problemstillinger fra Curran

• Deres oppgave er også å knytte perspektiver fra Currans bok til det
øvrige pensumet

• Den nye revisjonismen - eller gamle ideer om igjen?
• Nye perspektiver
• Fragmentering?
• Mediene og demokratiet


