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Over 1700 udstillere havde kørt hele deres tekniske show i stilling på årets IBC-messe i 
Amsterdam. Det var lige før man kunne få den tanke, at der måtte være flere udstillere 
end kunder. Det var dog ikke tilfældet, for IBC havde et godt besøg af potentielle 
købere fra hele verden. 

Men alligevel kan man ikke lade være med at tænke på hvor svært det må være for 
fabrikanterne at få overbragt deres glade budskab om et nyt eller forbedret produkt der 
kan gøre det endnu nemmere for film- og TV-folk og herunder redigeringsteknikere. 
Mit besøg på den enorme udstilling blev også kun til en let kradsen i overfladen. Det jeg 
forsøgte at opspore var nyheder eller hjælpemidler der kunne have særlig interesse for 
filmfotografer og assistenter.  

Videoudstyr var i overtal, og det er imponerende at man er i stand til at placere en stadig 
større mængde elektronik på mindre og mindre plads, men mange film- og 
videokameraer ligner stadig overhængte juletræer hvor kulørte kabler slanger sig som 
flagguirlander, og mens alle de små motorer der skal styre skarphed og blændeskift nok 
skal fungere i et lunt udstillingslokale, kan man godt have sin tvivl når kameraet skal stå 
sin prøve i en snestorm eller i piskende regn. Uanset at man dækker kameraet med 
"overfrakke", skal der ikke så meget til før man har vrøvl med elektronikken. 

Som nævnt var det nyheder for filmfotograferne og assistenterne jeg valgte at 
koncentrere mig om, så jeg opsøgte først og fremmest de traditionelle firmaer for at 
høre hvad de havde af nyheder. 

Arri's stand er simpelthen et must. Her fandt man deres nye 16mm kamera, 416, som 
der allerede findes et par af i gang i Danmark, og deres videokamera D 20 som kan lejes 
men ikke købes. Ikke endnu i hvert fald, for som de grundige folk Arris udviklere er, 
sker der tilsyneladende stadig forbedringer. En af disse forbedringer var at man nu kan 
benytte lyslederkabler i stedet for de velkendte BNC-kabler. Det skulle give en langt 
bedre kvalitet og sikrere overførsel af billedet. Måske bliver D 20 en dag frigjort til salg, 
men det kommer nok snarere til at gå som med det 11 millioner kroner dyre Arri 765 til 
det brede filmformat, at det kun kan lejes.  

Men naturligvis havde Arri spændende nyheder. En lille boks med en stump antenne 
som kan fjernbetjene alt, lige fra start/stop af Arriflex-kameraet, til skarphed, 
blændeskift og ændringer af sektorblænden. WRC-2 kaldes den og er en 
videreudvikling af WRC-1. Hvis du går ind på www arri.com kan du læse meget mere 
om det lille vidunder, som snart skulle komme i handelen. 

Arri viste også deres nyeste skud på Ulra Prime-serien , en 150mm og mm. 

BICO er som bekendt også dansk repræsentant for Tiffen og deres særdeles omfattende 
program. Men nu har Tiffen fundet på noget nyt! Er det en sav til at save den gren over 
som de selv sidder på? Tiffen er åbenabrt ved at overflødiggøre sig selv, idet de har 



udviklet et elektronisk program som kan levere alle tænkelige filtre, også softfiltre og 
day for night og polarizationsfiltre. Filtrene behøver altså ikke at blive placeret foran 
objektivet, for den samme virkning kan opnås ad elektronisk vej, og det hele sker i 
forbindelse med grading på det digitale laboratorium.  

Kraner og dolly'er var der mange af, men mon ikke markedet er i Danmark er ved at 
være dækket ind? 

Dedo Weichert, som altid har været firmaet man henvendte sig til når man skulle optage 
i virkelig high-speed (300-500 bill/sek), demonstrerede deres nye high-speed video 
kamera 

der leverede billedet i HD-kvalitet. Billederne stod fantastisk flot på den store skærm. I 
Danmark er det Zimmermann der har den direkte kontakt med Weichert. Hig-speed 
filmkameraerne lejes kun ud med fotograf, mens videokameraet er en del enklere at 
bruge, så det kan leveres uden at en mand behøver at rejse hertil fra München. 

Frezzi Energi som bl.a. fremstiller de små ultralette lamper til at sætte på toppen af 
videokameraet, har et godt gennemprøvet udvalg som ikke syntes at være blevet 
udviklet yderligere, bortset fra at jeg bemærkede en batteriholder der kunne fæstnes til 
kamera eller panoramahoved, hvilket jeg ikke mener at have set tidligere. I øvrigt burde 
TV-fotograferne benytte disse små lamper lidt oftere. I den senere tid har jeg set mange 
interview-ofres øjne være usynlige dybt inde i de sorte øjenhuler, når der optages 
udendørs. 

Det er umuligt at opsøge hver eneste stand på det enorme messeområde, så der skal nok 
være nogle upåagtede nyheder som burde have været nævnt. 

Men en nyhed som der absolut skulle ses nærmere på, var det meget omtalte 
videokamera, RED, som der efter sigende allerede skulle være bestilt over et dusin af til 
Danmark (forventet leveringstid: 9 måneder. I Dansk Filmfotograf Forbunds september-
nyhedsbrev bringes en mere dybdegående beskrivelse i form at en oversat artikel fra 
Film & Digital Times  

Der er tale om et lille, særdeles handy kamera, som kan levere billeder i 4K, 2K og HD 
ved hjælp af standard harddiske. Dermed opnår man en billedkvalitet på linie med 
Super 35mm film. 

Hver time blev der vist en demofilm på en fladskærm. Filmen var optaget af Peter 
Jackson, med en handling henlagt til første verdenskrig med dramatiske optagelse af 
skyttegrave, luftkampe og eksplosioner. 

De fleste scener havde en varighed på 1 til 3 sekunder, og det gav ikke tilskueren nogen 
reel chance for at se hvad kameraet kunne præstere. Skarpheden var heller ikke 
overbevisende, men det kan lige så godt skyldes kvaliteten af fladskærmen. 



Det skal i den forbindelse blive spændende at se den nye genration af fladskærme 
baseret på nano-teknologi, hvor man kan fremstille skærme så tynde som papir! Men 
står billedet skarpt?  

Når en producent af et hvilket som helst produkt lader fremstille en demofilm hvor der 
levnes beskueren fra 1 til 3 sekunder pr.klip, bliver jeg altid lidt mistænksom. Er der 
noget der skal skjules? Kan det ikke tåle at man ser nærmere på "varen"? Hvis der er 
opstået en lille smule tvivl, så må det til gengæld siges, at REDs producenter var 
særdeles åbne om at kameraet ikke er færdigudviklet endnu, og at det vil undergå flere 
forbedringer. Og det er et særdeles positivt træk, at det er deres intention, at udskifte 
eller indbygge disse forbedringer i leverede kameraer uden udgift for kunderne.  

(Bortset fra fragt, told, forsikring etc.) 

Det rå kamera vil, incl.udvendig søger, koste ca.20.000 dollars, hvilket til dagens kurs 
skulle blive ca.115.000 kr. Dertil kommer objektiver, men her er det så heldigt at der i 
Danmark findes en del Zeiss T 2,1 objektiver med PL-fatning, som er en del billigere i 
såvel køb som leje. Disse objektiver kunne man ikke anvende i PRO-35 adapterne, som 
ellers gav det rigtige film-look, hvis man ville optage med brændvidder mellem 16 og 
40mm da baglinserne var for små, hvilket gav vignettering. Brændvidder fra 50 og 
opefter var OK. 

RED-kameraet opfører sig på det punkt som ethvert 35mm kamera, så hele det store 
kendte sortiment af objektiver til 35mm kameraer kan anvendes. 

Der er ingen tvivl om at RED-kameraet er en verdenssensation. Jeg vil dog holde lidt 
igen på begejstringen indtil den dag hvor jeg har set en RED-kamera-optagelse med 
mindst 10 sekunder lange, rolige scener, skudt ud på film, og vist i Imperial bio. Jeg er 
heller ikke i tvivl om, at der i dette øjeblik arbejdes under højtryk hos Sony og alle de 
andre traditionelle videokamera-leverandører. Der skulle ikke være problemer med at 
skabe et tilsvarende kamera som RED, med mindre der er hindringer som 
patentrettigheder el.lign.  

Det bliver undder alle omstændigheder spændende at følge REDs udvikling. 

_________ 
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