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Inleiding
Ik ben vanaf kinds af aan al een enorme fan van de film. Ik vind het een mooi
medium en heb eigenlijk altijd wel een beetje jaloers omgekeken naar de
mensen die met film bezig waren. Ik zelf ben ook graag creatief bezig en het
was dus ook geen verrassing dat ik iets met vormgeving ging doen. Ik was
altijd wel heel geïnteresseerd in fotografie en typografie, vooral de combinatie
samen, dus het kiezen voor grafisch ontwerpen was een makkelijke keus. Ik ben
iemand die van actieve en kleurrijke beelden houd. Ik denk dat ik daardoor ook
juist zo geïnteresseerd ben in de film. Het gebruik van licht en effecten was iets
wat mij altijd opviel. Op een gegeven moment is mij de filmtitel gaan opvallen.
Die in een korte tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Mijn interesse voor filmtitels was gewekt. Bij elke film was ik benieuwd naar de
filmtitel. De filmtitel is nu niet meer weg te denken uit de film. Dat was vroeger
wel anders. Ik ga het in mijn scriptie hebben over de ontwikkelingen die de
filmtitel heeft meegemaakt. ‘Titel Design’ en ‘Motion graphic’ zijn vakken die
in de loop der jaren zijn gegroeid en hebben een grote invloed op de film en
ontwerpwereld zo als wij hem nu kennen.
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HET ONTSTAAN VAN
‘TITEL DESIGN’
Wat is een titelsequentie? Het kleine stukje
film voor de echte film, waarin de
naam van de titel en de mensen die eraan
mee hebben gewerkt worden voorgesteld.
De titelsequentie kan de toon zetten, de
sfeer scheppen en de impact van de film
maken of breken. Een goede titelsequentie
neemt de kijker mee en maakt een naadloze
overgang tussen het dagelijks leven en de
fantasiewereld van de film.

Das Kabinett des
Doktor Caligari. (1920)
Deze film wordt gezien als
het begin van het Duitse
Expressionisme. Hermann
Warm, Walter Rohrich en
Walter Reimann waren
verantwoordelijk voor de
totale vormgeving van de
film en filmtitel.

“A title sequence is more than just a list of credits. It can be a mini movie which sets up the film that
it’s part of. It can establish mood, period and style. A title sequence can take care of back-story. It can
soothe the audience or get them agitated. Title sequences are an art form of their own”
afkomstig uit de website van Big Film Design
Het merendeel van de titelsequenties vertelt niet meer dan nodig en voegt ook niets toe, daarom heet
het dan ook een titelsequentie. Maar er zijn ook filmtitels die even innovatief en net zo dramaturgisch of
emotioneel geladen zijn als de film zelf. Waarom heet dit dan ook een titelsequentie? Dat kleine stukje
film is toch veel meer dan alleen maar een aanduiding van informatie? Door de vorm en de betekenis
van de filmtitel op een andere manier aan te pakken kan het een aanvulling worden op de film zelf. De
filmsequentie alleen zal er nooit in slagen om een emotioneel geladen verhaal te vertellen. De titel geeft
enkel informatie die een aanwijzing kan zijn voor de film maar daarom vertelt het nog geen verhaal.
Daarom is het ook interessant om de beelden achter de titels te bestuderen.

Historie

Officieel is de film geboren op 22 maart 1895. Dat was toen de broers Louis en August Lumière hun
film presenteerde genaamd ‘La sortie des ouvrières de l’usine Lumière’ aan de Société Encouragement à l’Industrie Nationale in Parijs op nummer 44 Reu de Rennes. August en Louis Lumière werden
geboren in Besançon, Frankrijk. Ze groeiden op in Lyon. Hun vader, Antoine Lumière, had een fabriek
gespecialiseerd in fotografische apparatuur. Beide broers werkten in de zaak. Louis als natuurkundige
en August als manager. In 1893 namen de broers de zaak over. Hun vader had net een demonstratie
van de kinetoscoop van Edison gezien, en spoorde de broers aan om zelf ook een dergelijk apparaat
te ontwikkelen. De kinetoscoop was een individuele kijkmachine. Men gooide er geld in en kon kijken
naar een animatie. Het toestel trok de aandacht van investeerders en van mensen die later concurrenten zouden worden van Edison. Zo werd het toestel in 1894 getoond in Parijs in aanwezigheid van
de gebroeders Lumière. De broers patenteerden enkele belangrijke processen die ze ontdekten tijdens
de constructie van het apparaat.
Op 13 februari 1895 vragen de broers octrooi aan op een uitvinding van hen, namelijk de cinematograaf. Dit apparaat was een filmcamera en filmprojector in één. Het was in staat om filmbeelden op te
nemen, deze te ontwikkelen en vervolgens te tonen aan publiek. Er werden minder filmstrips gebruikt
dan bij de kinetoscoop. Het apparaat was lichter en draagbaarder en de film kon door meerdere
mensen gezien worden. De eerste film die werd geschoten met de cinematograaf was ‘La sortie des
ouvrières de l’usine Lumière’. De meeste films waren niet langer dan een minuut en werden gefilmd
door Louis. Bij elkaar heeft Louis Lumière meer dan honderd films gemaakt. Enkele films kregen het
predicaat de ‘eerste’ te zijn. Zo zou L’Arroseur Arrosé de ‘eerste’ komedie zijn. In deze korte film stapt
een kwajongen op de tuinslang van een tuinier. Nadat deze de slang naar zijn gezicht richt stapt de
kwajongen weg waardoor de tuinier vol in het gezicht wordt getroffen door de waterstraal.

La sortie des ouvrières de
l’usine Lumière. (1895)
De eerste officiele film in de geschiedenis van de cinema. Gemaakt
door de gebroeders Lumière. Deze film
had nog geen filmtitel.

De gebroeders Lumière wilden met hun films over het algemeen geen verhaal vertellen, maar de
bijzondere eigenschappen van het medium ‘film’ tonen. De eerste succesvolle filmvertoningen waren
dan ook te danken aan de attractie status van de film, en niet aan het verhaal in de film. Wat wel opvalt
is dat zich alles centraal afspeelt. De acties gebeuren altijd in het midden van het scherm. In ‘L’Arroseur
Arrosé’ gaat bijvoorbeeld de man de kwajongen halen en sleurt hem terug naar het midden van het
beeld om hem te straffen. Dit is overgewaaid van het theater, waar de acteurs ook altijd in het midden
van het toneel spelen.

‘Titel Design’ is geboren

Geen een van de films van de Lumières had een filmtitel met daarop de namen van mensen die hadden
meegewerkt aan de film. Er was wel sprake van grafisch ontwerp in een vorm die tegenwoordig nog
altijd van kracht is namelijk het affiche, ook wel poster genoemd.
Wat de gebroeders Lumière niet wisten was dat er een man in de zaal zat die zeer geïnteresseerd was.
Het was George Miliès die dacht aan film als entertainment, een nieuwe industrie. Hij was degene die
de mogelijkheden van de film zag. Hij wilde de uitvinding van de broers kopen maar die zeiden dat er
geen commerciele toekomst in hun uitvinding zat. Meliès maakte echter zijn eigen machine die hij de
Kinetograph noemde en in 1897 was hij degene die de tweede filmstudio in de wereld ontwikkelde.
Ook was Meliès degene die de eerste productiemaatschappij maakte genaamd ‘Star-Film’. Zijn
probleem was hoe zet ik mijn product commercieel op de markt. Het eerste wat hij moest uitzoeken
was hoe hij er een merk van kon maken. Hij wilde dat als kijkers naar zijn films gingen ze iets herkenbaars zagen terugkomen. Hij loste het op door zwarte stukken karton te filmen met zijn merknaam erop.
Hij zou ze vervolgens vooraan de film monteren. De titel en nodige dialogen werden in de filmtitel verwerkt. Dit was nodig om het publiek in het verhaal van de film te krijgen. Deze oplossingen zorgde voor
een universele taal. Te begrijpen in elke deel van de wereld. Meliès stond aan het begin van de film en
‘Titel Design’ zoals wij het nu kennen. Titel Design is de verzamelnaam voor alles wat met het ontwerpen van titels heeft te maken binnen de nieuwe media. Denk hierbij aan internet, film en games. Ik ga
naarmate de scriptie vorderd verder in op het begrip ‘Titel Design’.

De beginjaren van ‘Titel Design’ (1920-1960)

In de eerste helft van de twintigste eeuw creëerden de Hollywood studio’s gezamenlijk een visuele taal
voor hun films. Niet zoals in delen van Frankrijk en Duitsland werd het nationale modernisme omarmt.
Modernistisch ontwerpen speelden een belangrijke rol bij een groot aantal Europese films in de jaren
1920 en 1930. Een voorbeeld hiervan was de film ‘Das Kabinett des Doktor Caligari’ uit 1920. Een
Duitse horrorfilm bedoeld voor het gewone publiek. ‘Modern design’ was een belangrijk element in het
innovatieve thema van de film. Zo had je ook de franse film ‘L’Inhumaine’ uit 1924. De film bestond uit
experimentele achtergronden en er werden baanbrekende fotografische effecten toegepast. Films in
Amerika werden in de jaren 1920 tot aan 1950 voornamelijk geproduceerd binnen het zogeheten
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studiosysteem. Het was een product. Een product dat in grote oplagen voor de massaconsumptie
werd ontwikkeld en in dienst stond van de studiobaas. Er werd nauwelijks aandacht besteed aan
vernieuwende vormgeving voor titelsequenties. Filmtitels zagen eruit als boekomslagen. Een leuk
plaatje, wat namen, uitvloeien naar zwart beeld en verder met de film. Een etiket. Ze leken op titels uit
de periode van de stille films. Titelkaarten waren in die tijd de enige manier om gesproken teksten weer
te geven en werden dan ook met grote zorg gemaakt. Een voorbeeld van zo’n titelsequentie is ‘The
Birth of a Nation’ ontworpen door de Amerikaan Frank E. Woods. Filmtitels uit deze tijd waren allemaal
op dezelfde manier vormgegeven. Witte letters op en canvasachtige achtergrond. Deze uniformiteit
is enerzijds toe te schrijven aan de technische beperkingen van die tijd, anderzijds gaf dit beeld wel
heel duidelijk aan dat er iets te lezen viel! De enige variatie die geoorloofd was werd toegepast op de
typografie. Er was wel aandacht voor de vormgeving maar het belangrijkste punt was hoe men over de
functie van de filmtitel dacht. Deze moest functioneel zijn. De filmtitel was informatief en saai. Het orkest
speelde een intro en het publiek kreeg de tijd om te gaan zitten. Het begin van de film kwam feitelijk na
de titels. Deze opvatting heeft lang stand gehouden. De film begint pas als de titel uit beeld is. Het feit
dat er toch nog wel eens een interessante filmtitel tussen zat had meer te maken met een eigenwijze
regisseur dan met de studio die vrijwillig voor iets speciaals dus duurs koos.
Alfred Hitchcock was zo’n regiseur die vernieuwend was. Zo is er de film ‘The Lodger’ uit het jaar 1927,
waarbij hij de titelsequentie aan een grafisch ontwerper overliet. De ontwerper genaamd E. Mcknight
Kauffer kreeg de kans om een titelsequentie te maken die opviel en naast de film ook een eigen verhaal
mocht vertellen. Ik heb het hier voornamelijk over de film in Amerika, omdat het toch Amerika was waar
de filmindustrie enorm groot werd. Het meerendeel van de films die in de bioscopen verschenen waren
gemaakt door de grote studio’s in Amerika. Eind jaren 1940 tot aan de late jaren van 1960 waren er
regels waaraan het grotendeel van de filmmakers uit Amerika zich hielden. Zo waren er in die tijd veel
titelsequenties die moesten voeldoen aan de grafische mode van die tijd. Titelsequenties die daar deel
van uitmaakten stonden voor het Hollywood van die tijd. Er ontstond een ‘ontwerpstandaard’ binnen
de filmstudio’s die stond voor titelontwerpen uit de twintigste eeuw. Onder deze Hollywood-standaard
werden de muziek, kleur en technische ontwikkelingen geborgen. In de hoogtij dagen hadden de Hollywood studio’s titelontwerpers voor hun eigen studio’s werken. De eerste titelontwerpers ingehuurd door
de filmindustrie waren bijna altijd ‘sign-writers’ of typografen. In het begin waren de filmtitels herkenbaar
door templates gevuld met negentiende eeuwse met hand getypografeerde tekens. Een voorbeeld van
zo’n titelsequentie is ‘The Outlaw’ uit 1943 geregiseerd door Howerd Hughes.
The Birth of a Nation. (1915)
De film is geregiseerd door D.W Griffith. De typograaf
Frank E. Woods zou verandwoordelijk zijn voor de
filmtitel. Omdat het in die tijd niet gebruikelijk was dat
je als titelontwerper erkenning voor je werk kreeg is het
apart dat Frank E. Woods daarvoor toch genoemd is.

The Lodger. (1927)
Dit was de eerste keer dat Alfred Hitchcock
een ontwerper inschakelde voor het maken
voor zijn filmtitel. De opdracht voor
E. McKnight Kauffer was om de filmtitel een
concept mee te geven die aan zou sluiten bij
de film en het verhaal.

Dit betekent natuurlijk niet dat alle titels in Hollywood uit die tijd over een kam geschoren kunnen
worden. Binnen de filmwereld ontstond er natuurlijk beetje bij beetje variatie! Westerns werden betiteld
met het soort lettertype dat alleen op ‘WANTED’ posters werd gebruikt. We kennen ze allemaal nog
wel. Arrestatiebevelen met daarop het hoofd van zware bandieten afgebeeld. Typisch western!
Daarentegen waren de titelsequenties van romantische films vaak versierd met prachtige lijnachtige

typografie en overdreven schaduwen. De wilde decoraties van lijntekeningen en brutale typografie
suggereerde haast een gebrek aan vaardigheden. Waarom werden deze stereotype versieringen dan
eigenlijk gebruikt? De reden dat ze gebruikt werden was omdat ze herkenbaar waren voor het publiek.
Er was totaal geen verband tussen de gekozen titelstijl of het verhaal van de film. Ze zouden met gemak
op twee verschillende plaatsen in twee verschillende landen gemaakt kunnen zijn. Mensen moesten in
een keer door hebben naar wat voor soort film ze zaten te kijken.

Decoratieve aanvulling

Hollywood had naast een eigen standaard voor filmsequenties ook een eigen standaard voor filmposters ontwikkeld. Terwijl in Europa actuele ontwerpstijlen werden toegepast op de filmposters, werd
in Hollywood nog leuk vastgehouden aan deze traditionele standaard voor filmposters. Tot aan de
jaren 1950 gebruikten Amerikaanse filmposters altijd dezelfde typografie als in de titelsequentie. Deze
typografie werd dan boven de portretten van de hoofdrollen geplaatst in een omgeving waar het verhaal
zich afspeelde. De traditionele filmposters werden door kenners omschreven als ‘lurid and loud’ en ze
kraakte de door Hollywood ontwikkelde posterstandaard af door te beweren dat de vormgeving van
films bewust goedkoop moest ogen om meer met het publiek overeen te komen. Hoewel de grote
filmstudio’s in de jaren twintig grafisch ontwerpers in dienst hadden om de actuele grafische mode toe
te passen, was het voor Amerikaanse filmmakers niet meer dan een decoratieve aanvulling.
Regiseurs uit Europa vroegen vaak aan ontwerpers of kunstenaars om een onderscheidende filmtitel te
maken. Waar je in Europa geen grote filmstudio’s had dus een enorme vrijheid en variatie op filmgebied
had je in Amerika niet veel inbreng. Als Amerikaanse vormgever in de filmwereld kwam je al snel terecht
bij een filmstudio. Dit kwam omdat door grote filmstudio’s kleine zelfstandige films geen voet aan de
grond kregen. Het ontwerpen van een filmtitel werd in de jaren veertig tot aan de jaren zestig nog niet
gezien als erkend vak. Zoals wij ‘Titel Design’ nu kennen. Het werd door de studio’s niet gezien als
prioriteit. Je had als ontwerper niets in te brengen en de filmtitel moest voldoen aan de eisen van de
filmstudio. Als je als ontwerper een herkenbare filmtitel had ontworpen kreeg je niet eens de erkenning omdat je in loondienst stond van de filmmaatschappij. We hebben ‘Titel Design’ te danken aan
eigenwijze filmmakers. Filmmakers zoals Alfred Hitchcock die het aandurfden vernieuwend te zijn. Deze
Alfred Hitchcock zou later samen met Saul Bass het begrip filmtitel totaal veranderen.
The Outlaw. (1943)
De filmtitel was ontworpen
door Dale Tate. Zoals je
ziet hield hij zich aan de
klassieke benadering van
filmtitel.
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De invloed van
het Europees
modernisme op
Titel Design in
Hollywood
Modernistisch ontwerpen speelde een
belangrijke rol bij een groot aantal Europese
films in de jaren twintig en dertig. Diverse
kunststromingen uit Europa, waaronder het
Duitse Bauhaus, het Franse Impressionisme
en het Italiaanse Neo-realisme waren van
invloed op ‘Titel Design’.

Metropolis. (1927)
Een Duitse film.
Titelsequentie door Eugen
Schüfftan die beinvloed
was door het Duitse
Expressionisme.

Voor de grafische ontwerpers van de grote Amerikaanse filmstudio’s was ‘Titel Design’ niet meer dan
een decoratieve aanvulling. Onder invloed van ‘modern design’ in middenjaren vijftig, kreeg de invulling
van ‘Titel Design’ in Amerika een nieuwe dimensie.

Kunststromingen in Amerika

‘Modern Graphic Design’ uit de eerste decenia van de twintigste eeuw afkomstig uit Europa kwam in
Amerika rond de jaren veertig steeds meer aan bod. Europa bestond uit verschillende landen en verschillende kunstromingen die allemaal hun effect hadden op grafische vormgeving. Zo had je het Duitse
Expressionisme met het Bauhaus, het Franse Impressionisme en het Italiaanse Neo-realisme.
In Europa speelde rond de jaren twintig ‘Modern Design’ een geïntergreerde rol binnen de filmtitels.
In Amerika werden deze stijlen, die ze dan overnamen uit Europa alleen maar gebruikt als decoratie.
De Europese stijlen die door de Amerikanen gebruikt werden kwamen nergens uit voort.

Anémic Cinéma. (1926)
Een Franse fillm. De filmtitel
is ontworpen door Marcel
Duchamp. Hij was een
cubist maar liet zich invloeden door het futurisme.
Duchamp liet zijn sporen
na op ‘Motion Graphics’ en
tot op de dag van vandaag
is hij een begrip voor het vak.

Laszlo Moholy Nagy (1895-1946) en Gyorgy Kepes (1906), grafische vormgevers uit Europa waren van
invloed op de vorming van Amerikaanse ontwerpers. Laszlo Moholy Nagy’s invloedrijke tekst over de
nieuwe koers van het Bauhaus ‘The New Vision’ werd vertaald in het Engels en gepubliceerd in Amerika rond 1932. Hij verspreidde zo zijn ideeën in de Verenigde Staten, vijf jaar voordat hij werd benoemd
als directeur van het ‘The New Bauhaus’ in Chicago rond 1937. Op ‘The New Bauhaus’, waarvan de
naam is gewijzigd in 1944 naar ‘The institute of Design’ werd hij rechtstreeks verantwoordelijk voor veel
ontwerpers die tot de meest invloedrijke ontwerpers van de jaren vijftig en zestig behoorden. Gyorgy
Kepes was een Hongaarse grafisch ontwerper die in de jaren dertig in Berlijn samenwerkte met
Laszlo Moholy Nagy. Hij speelde ook een belangrijke rol in het opleiden van grafisch ontwerpers in
Amerika. Hij werkte in 1938 tot aan 1943 samen met Laszlo Moholy Nagy aan het instituut van
Chicago. Hij heeft ook les gegeven op ‘Design’ scholen aan de oostkust tot aan zijn pensionering in
1974. Saul Bass heeft daar nog les gehad van Georgy Kepes en is door verschillende stromingen
beïnvloed. Gyorgy Kepes publiceerde een aantal teksten door heel Amerika die de beginselen van het
Bauhaus aan ontwerpers konden uitleggen. Europese invloeden waren uitzonderlijk in Hollywood.
De invloeden die geëmigreerde ontwerpers en regisseurs vanuit Europa naar Amerika mee zouden
nemen zouden van grote invloed zijn op de filmindustrie. Dit duurde een tijdje omdat de Europese
invloeden maar moelijk geaccepteerd werden. Ze hoorde niet bij de actuele ontwerpmode van Amerika.
Het zou uiteindelijk een kwestie van zijn van tijd dat er een ontwerper opstond die ‘Modern Design’
zou toepassen op zijn werk, en uiteindelijk meer ontwerpers zou beïnvloeden. Het meest interessante
is toch wel dat overgewaaide invloeden uiteindelijk in Amerika beter aansloegen dan in Europa waar
ze vandaan kwamen. Hoe groot de invloeden uiteindelijk ook waren op de filmwereld, vernieuwende
experimentele filmsequneties kwamen uiteindelijk toch uit handen van Amerikaanse filmmakers die zich
niet bezig hielden met grote studio’s uit Hollywood. Juist de zelfstandige filmmaker was bereid om op
een andere manier naar de filmtitel te kijken.

Ballet Mécanique. (1924)
Een Franse film. Fernand
Léger was de ontwerper
van de filmtitel Hij was een
schilder die gebruik maakte
van het cubisme en het
constructivistme.
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De kracht van
Saul Bass
Filmtitels komen niet naderhand. ‘Titel
Design’ en ‘storytelling’ gaan hand in
hand. De combinatie van een goed verhaal
gecombineerd met een goed ontwerp
voor ‘Titel Design’, levert altijd een sterker
product op.

Als je een filmmaker bent moet je een verhaal vertellen. Sterker nog je bent een ‘Visual Storyteller’.
Sta eens stil bij de aandacht die wordt geschonken bij het maken van een script en de tijd die
wordt genomen voor fotografie, de casting van acteurs en de editing van de uiteindelijke film zelf.
Het is natuurlijk duidelijk dat de titelsequentie dezelfde aandacht zou moeten krijgen. Als je goed
stil staat bij de identiteit van een filmtitel zijn er vanaf het begin kansen om de gehele impact van
een film te versterken. Uiteindelijk wil je natuurlijk niet dat de hoeveelheid tijd, geld en moeite die je
in een film hebt gestoken teniet gaat door gebruik van simpele typografie in de opening van de film.
Als je goed oplet zul je zien dat in de meest succesvolle films van de filmindustrie het logo, de
filmtitel en andere elementen cruciaal zijn. Niet alleen voor de opbouw van het verhaal en de manier
waarop het word verteld, maar ook voor de communicatie buiten de bioscopen.
Waarom is het huwelijk tussen film en grafisch ontwerp zo effectief? Neem bijvoorbeeld Saul Bass,
een legende op het gebied van filmtitels. Je kan stellen dat Saul Bass veel betekent heeft voor
‘Titel Design’ binnen de filmwereld. In een tijd waar filmtitels alleen maar de broodnodige informatie
verschaften was het de experimentele aanpak van Saul Bass die het gezicht van de film voorgoed
veranderde.

Meer mogelijkheden voor titelontwerpers

De decennia na de tweede wereldoorlog zorgden voor een dramatische omwenteling in de
Amerikaanse filmindustrie. De vijf grote studio’s, ook wel bekend als ‘The Big Five’ ( 20th Century
Fox, Warner Bros, Paramount, Columbia, Universal) waren zo groot geworden dat ze hun
eigen distributie kanalen hadden. Veel grote studio’s waren eigenaar van theaters of hadden
contracten met bioscopen. Films geproduceerd door de grote firma’s waren gegarandeerd te
zien, terwijl kleine zelfstandige films geen voet aan de grond kregen. In 1948, het jaar waarin de
winsten voor deze studio’s nog nooit zo hoog waren werden de studio’s aangeklaagd. De zogehete
‘Paramount Case’. De United States Department of Justice stond erop dat er een eerlijke markt
ontstond en er moest een scheiding komen tussen de distributie en de productie van de film.
Veel studio’s moesten hun contracten aan banden leggen waardoor er meer ruimte ontstond voor
zelfstandige films en kleine producties. Door deze verschuiving ontstond er ook een mogelijkheid
voor titelontwerpers. Dit was goed voor de filmtitel omdat de kleine films vaak meer met de titel
aan het experimenteren sloegen dan de grote studio’s. Alfred Hitchcock was zo’n zelfstandige
filmmaker en hij had voor de tweede keer in zijn leven de complete controle over zijn werk.
Misschien had het wel met zijn verleden als grafisch ontwerper te maken of misschien omdat hij al
eerder met een ontwerper in zee was gegaan (The Lodger 1927). Wat het ook was hij huurde Saul
Bass in om de filmtitel te maken voor zijn film ‘Vertigo’ uit 1958. Een Film die Saul Bass voor eens
en altijd op een voetstuk plaatste.
Carmen Jones. (1954)
De eerste filmtitel ontworpen door Saul Bass.
Het bevat alle grafische
technieken die Saul Bass
beheerste en zou blijven
gebruiken in zijn werk.

Carmen Jones

Saul Bass begon met het ontwerpen in de filmindustrie nadat hij verhuisd was van New York naar
Los Angeles aan het einde van de jaren 1940. Hij was diep beïnvloed door ‘The Modern School of
Design’ en wat hij had geleerd zou van groot belang zijn voor zijn aanpak van filmtitels.
Zelf zei hij ook al dat het onvermijdelijk was dat hij als ‘West Coast Designer’ terecht zou komen
in de filmindustrie. Een van de grootste economische activiteiten van Californië. Aan het einde van
1940 tot aan het begin van 1950 maakte Saul Bass een groot aantal filmposters en advertenties.
Hij werd vaak gevraagd om te ontwerpen voor gevestigde filmstudio’s die vaak het idee en formaat
al hadden vastgesteld. ‘Carmen Jones’, een film gemaakt in 1954 door Otto Preminger was de
eerste filmtitel die Saul Bass zelfstandig mocht maken. Een roos met een sterke zwarte omlijning.
De roos staat in contrast met de bewegende vlammen die als achtergrond dienen. Bass dacht
eraan om er een stilstaand beeld van te maken, maar stelde aan Preminger voor de achtergrond
te laten bewegen. Het was een van de eerste filmtitels die Saul Bass maakte en waarbij grafisch
ontwerp en film samenkwamen. ‘Carmen Jones’ de eerste filmtitel waarin Saul Bass een concept
verwerkte. De bedoeling was dat de kijker de film werd ingetrokken. Saul Bass wilde dat mensen
vanaf het begin door de filmtitel geboeid raakten, zodat deze een onvergetelijke impressie achter liet.

The Man With The Golden Arm

Saul Bass was de schoonzoon van Otto Preminger en die kon zich op zijn beurt geen betere
ontwerper indenken. Zijn relatie met Preminger was zowel creatief als innovatief en hij behaalde
succes met de filmtitel voor ‘The Man With The Golden Arm’ uit 1955. Een filmtitel waarbij hij
demonstreerde dat zijn gevoel voor detail, conceptvorming en ritme op de goede plaats zaten.
Tegen die tijd had Saul Bass al gewerkt met Hathaway aan ‘The racers’, met Wilder aan ‘The
Seven Year Itch’ en met Aldrich aan ‘The Big Knife’. In de filmtitel van ‘The Man With The Golden
Arm’ gebruikte hij ideeën uit het schilderij Quernica van Pablo Picasso. Bass gebruikte een
gestileerd beeld van een arm. Deze moest de arm van een verslaafde voorstellen. In de poster van
de film is de arm omringt door zware lijnen. De lijnen moeten het snijden van een mes voorstellen.
Saul Bass wilde met deze beelden duidelijk maken dat het leven van een verslaafde veel pijn
veroorzaakt aan zowel het lichaam als het leven.

The Man with the
Golden Arm. (1955)
Met een simpel maar
onderscheidend idee
brengt Saul Bass het werk
van Picasso naar de film.
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Vertigo

Saul Bass ging verder met zijn carrière en kwam in contact met de engelse regiseur Alfred
Hitchcock die werkzaam was in Hollywood. Als we het over hoogtepunten in het leven van Saul
Bass hebben, dan staat de filmtitel ‘Vertigo’ toch wel bovenaan. Saul Bass maakte gebruik
van een computertechniek, ontwikkeld door John Witney. Hitchcock was gefascineerd door de
beelden die voor het eerst gecreëerd werden door computers. Het was het jaar 1958 en niemand
had ooit zoiets gezien. Hitchcock had waargemaakt waar hij al jaren van droomde en Saul Bass
verhief zichzelf naar nog grotere hoogte en daar staat hij nu nog steeds. De film gaat over een
man die op zoek is naar de ultieme vrouw. In de filmtitel verschijnt deze dame. Ze blijft anoniem
en onherkenbaar in beeld. De camera in de filmtitel nadert het gezicht van de dame en op een
gegeven moment komt er een rode gloed over het beeld. Een dramatische kleur die zijn oorsprong
vind in de uiteindelijke film. Eenmaal ingezoomd op de ogen van de vrouw komen er kleurrijke
spiralen te voorschijn. Deze moeten het werkende brein voorstellen. De spiralen zijn door Saul
Bass bedacht omdat ze niet alleen de complexiteit aan geven maar ook het gebrek aan controle
en richting. De verwarende beelden geven op een slimme manier weer wat er in het hoofd van een
vrouw omgaat. Het commerciële succes van de film was groot en de film wordt nog steeds gezien
als één van Hitchcock’s meesterwerken. Mensen die niets met grafisch ontwerpen of film te maken
hadden wisten nu ook ineens wie Saul Bass was. Het was ook de eerste keer dat titelsequenties
commentaar kregen van publiek en critici.

Anatomy of a Murder

Na al deze successen ging Saul Bass nog wel even door. Zo maakte hij filmtitels voor William
Wyler en zijn film ‘The Big Country’ uit 1958 en meteen daarna ging hij aan de slag aan Premingers
‘Anatomy of a Murder’ uit 1959. Bass gebruikt voor deze titelsequentie maar weinig beeld.
Samen met en Jazz-achtige soundtrack is het de bedoeling dat je in een sfeer beland waar moord
en verraad aan de orde van de dag zijn. De hele sequentie bestaat uit decoratieve vormen van
ledematen. Een lichaam in stukken gesneden. Het ziet eruit als een puzzel. Alle lichaamsdelen
komen bij mekaar maar vormen nooit een geheel.
De filmsequentie moet ervoor zorgen dat kijkers op het verkeerde been worden gezet. Ze gaan
verbanden leggen. Het is de bedoeling dat er verwarring ontstaat want niet alles valt met elkaar te
koppelen. Ze vormen hun eigen verhaal. Als alles eenmaal een geheel begint te vormen stort het
hele plaatje weer uit mekaar. Deze beeldvorming betekent dat niets is wat het lijkt. Het knappe is
dat Saul Bass dit allemaal voor mekaar weet te krijgen door zo min mogelijk gebruik van beelden
en kleur. Saul Bass brengt ook een onverwachte twist in zijn filmsequentie. Zo deelt hij de acteurs,
actrices en de regisseur bij bewuste lichaamsdelen in. Zo krijgt James Stewart als hoofdrolspeler
het hoofd. Lee Remick als bijrolspeler het been en Otto Preminger krijgt als regisseur de hand.

North by Northwest

Toen was daar ’North by Northwest’ een film van de bekende regisseur Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock said: “The graphic design corresponds directly with the architecture. I filmed
several scenes in New York to start out the film, and these were Saul Bass his inspiration for the
title sequence. He created the drawings that set the perfect tone for the sequence”. uit het boek
‘uncredited’ geschreven door Gemma Sollana en Antonio Boneu.
Om het concept, bedacht door Saul Bass te verwezenlijken riep Hitchcock hulp in van Harold
Adler. Harold Adler is een typograaf en had zelfs aan de film ‘Vertigo’ meegewerkt. Het verkeer
speelt een prominente rol in deze filmtitel. Het is dus geen toeval dat Saul Bass een titelsequentie
ontwierp waarin lijnen kriskras door mekaar liepen. Na een paar seconden word duidelijk dat de
lijnen een patroon weergeven. De lijnen vormen langzaam een wolkenkrabber. In grote blokletters
tegen de gevel van een gebouw komen de namen van de ‘cast’ en ‘crew’ in beeld. Ze bewegen
op en neer als liften of auto’s. Je ziet duidelijk dat Saul Bass de hectiek van het verkeer probeert
weer te geven. Al snel verdwijnen de lijnen en door de weerspiegeling van de ramen zie je het
verkeer op de grond. De letters zijn in beweging en geven het gevoel van ‘drukte’ en ‘haast’ op een
uitstekende manier weer.

Psycho

In het jaar 1960 maakt Bass voor Otto Preminger de filmtitels voor ‘Exodus’ en meteen daarna
kwam de klapper ‘Psycho’ van Alfred Hitchcock.
Saul Bass mocht deze keer buiten het maken van de filmtitel ook meewerken aan de ontwikkeling
en het verhaal van de film. Zover bekend, heeft Hitchcock nog nooit iemand zo erg betrokken bij
het ontwikkelen van een van zijn films. Zo is Saul Bass alsmede verantwoordelijk voor de bekende
douchescene uit de film. De Engelse regisseur wilde een grote film maken met een klein budget
omdat de grote studio’s niet geïnteresseerd waren. Om dit voor mekaar te krijgen werkte Hitchcock
met mensen uit voorgaande projecten. Iedereen wist wat ze aan mekaar hadden. De filmtitel is
schitterend. Saul Bass gebruikte maar drie grafische toepassingen bij het ontwikkelen van de
sequentie. Allereerst de letters en de manier waarop ze geplaatst werden. Het gebruik van twee
kolommen moet een verband maken met de gespleten persoonlijkheid van de hoofdrolspeler. Als
tweede de horizontale en verticale lijnen die het beeld in stukken verdelen. In verloop van tijd is dat
het handelsmerk van Saul Bass geworden. En als derde factor de ongelofelijk meeslepende muziek
die je kippenvel bezorgt. De muziek komt uit handen van Bernard Herrman die wat dat betreft voor
ontwerpers ontzettend geschikte muziek maakte.

North by Northwest. (1959)

Psycho. (1960)

Vertogo. (1958)
Een filmtitel ontworpen
door Saul bass. Het was
de eesrte filmtitel die commentaar kreeg van zowel
publiek als critici.

Anatomy of a Murder. (1959)
Hierin verdiepte Saul Bass zich in de wereld
van de avant-garde. Hij zette Picasso die hij al
eerder had gebruikt aan de kant en gebruikte
deze keer invloeden van Matisse.



Saul Bass voor altijd!

In 1961 trouwde Saul Bass met Elaine Makatura. Vanaf dat moment werkte Elaine met Saul samen
aan alle titelsequenties die hij ontwierp. Saul Bass stopte met het ontwerpen van titelsequenties
tussen 1979 en 1987. Mede door de innovatie’s gemaakt door hemzelf en zijn vrouw gingen
veel filmmakers extreem experimenteren met titelsequenties. Het ging vooral weer om het mooie
plaatje in plaats van het concept van de filmtitel. Saul en Elaine Bass waren het hier niet mee eens
en vonden dat het vak ‘Titel Design’ verpest was. Ze storten zich allebei weer op het traditionele
grafisch ontwerpen. Het maken van huisstijlen, logo’s en advertenties.
Uiteindelijk aan het einde van 1980 werden Saul en Elaine Bass terug gelokt naar Hollywood door
niemand minder dan Martin Scorsese. Martin Scorses had het werk gezien van Saul Bass en
wilde niemand anders voor zijn films. Saul Bass was na enige tijd overtuigd en maakte voor vier
‘Scorsese’ films de filmtitel. ‘Goodfellas’(1990), ‘Cape Fear’ (1991), The Age of Innocence’ (1993)
en ‘Casino’ uit 1995. Saul en Elaine Bass maakte voor ‘Casino’ een filmtitel waarin het verhaal van
essentieel belang was voor de film. De filmtitel zou het einde zijn van de film, waardoor je als kijker
op zoek bent naar antwoorden in de speelfilm zelf. Het idee van de titelsequentie is dat Las Vegas
met al zijn casino’s en pracht en praal de mooiste hel is op aarde. Als je er jezelf verliest ben je in
de macht van de stad die er geen problemen van maakt je tot op het bot uit te kleden. Het gebruik
van lampjes die staan voor de schoonheid van de stad in contrast met het vuur moeten de dubbele
boodschap duidelijk maken. Saul Bass overleid in 1996, maar door zijn manier van aanpak om
filmtitels tot ware kunstwerken te vormen kennen wij het vak en de passie die er nu is voor ‘Titel
Design’.

Wat is nu eigenlijk de kracht van Saul Bass?

De reden dat Saul Bass zo goed was in zijn werk, namelijk het maken van titelsequenties was
omdat hij meerdere talenten bezat. Saul Bass was er in geslaagd om zowel ideeën van de
regisseur als die van zichzelf in filmtitels te verwerken. Saul Bass kon als geen ander de talenten in
een ander naar boven halen. Dit gecombineerd met experimenteren, onderzoeken en altijd maar
weer verrassend willen blijven, zorgden ervoor dat zijn talent herkend werd. Bass was iemand die
graag samenwerkte. Hij drukte nooit obsessies van zichzelf door om uiteindelijk in titelsequenties te
gebruiken. De sequenties moesten in dienst staan van de film. Zijn creaties moesten een aanvulling
zijn op het verhaal van de film en bij de kijker een onvergetelijke beleving achterlaten.

Saul Bass blijft tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor ontwerpers en filmmakers.
De titelsequenties die hij voor de films ‘The Man With The Golden Arm’ en ‘Anatomy For A
Murder’ maakte blijven misschien nog wel het herkenbaars. Zijn stijl en het gebruik van lijnen
zijn nog altijd even populair bij regisseurs uit de twintigste eeuw. Generaties hebben zich laten
inspireren door Saul Bass en zijn invloeden worden nog altijd gebruikt. Neem bijvoorbeeld ‘Catch
Me If You Can’ van Steven Spielberg uit het jaar 2002. De titelontwerpers Olivier Kuntzel en
Florence Deygas hebben zich duidelijk laten inspireren door Saul Bass.

Catch Me If You Can. (2002)
Hierin is door de titelontwerpers
Olivier Kuntzel en Florence Deygas terug
gegaan naar stijlen die in het begin van
de filmtitel werden gebruikt. (Saul Bass)
Steven Spielberg wilde hierdoor het
tijdsbeeld waarin de film zich afspeelt
goed naar voren laten komen.

Casino. (1995)
Een briliant stukje samenwerking
tussen Saul en Elaine Bass. De filmtitel
is een verhaal die later is te verbinden
met de speelfilm.



De verschillen in
‘Titel Design’
tussen vroeger en nu
Er is een wereldwijd beeld geschapen dat
het overgrote deel van filmtitels tot aan de
jaren 1950 saai en conservatief waren.
En dat dit allemaal veranderde toen ineens
Otto Preminger voor zijn filmsequentie van
‘Carmen Jones’, Saul Bass vroeg.

Opleving van de filmtitel

Met saai en conservatief bedoel ik niet alleen het uiterlijk van de filmtitel. Saul Bass heeft er voor gezorgd dat filmsequenties op een andere manier benaderd werden. Toch was het zo dat door het toenemen van technieken de titelsequentie zijn kracht verloor. De filmtitel werd eerder een mooi plaatje dan
een verhaal met een idee, iets wat Saul Bass met zijn filmtitels wel had bereikt. De kracht van de filmtitel
was na Saul Bass verdwenen. De afgelopen tien jaar was er weer een heropleving van interesse in het
ontwerpen van de filmtitel. Velen erkennen dat Kyle Cooper’s donkere en krachtige titel voor ‘SE7EN’
uit 1995, eigenhandig heeft gezorgd voor de hernieuwde interesse in de kunstvorm. ‘SE7EN’ bevat
een ruwe kinetische energie die vernieuwend leek in de wereld van filmtitels en ook zonder film was
deze filmsequentie een verhaal met een concept. Een eerste indruk is blijvend en dus belangrijk. Vanaf
het moment dat de titelsequentie draait worden onze verwachtingen gevormd. Sommige filmmakers
willen dat dit eerste moment adembenemend is. Sommigen stellen een vraag of geven een aanwijzing.
Andere regisseurs verkiezen bijna onzichtbare titels die naadloos overgaan in het begin van de film
Het ontwerp van de filmtitels gebeurt meestal later in het productieproces. Ook het budget is meestal
geen prioriteit. Het typische budget voor een titelsequentie werd ooit omschreven met: “whatever’s
left over after the caterer has been paid at the wrap party”. Mede door de Hollywood-gewoonte van
vasthouden aan bewezen successen, wordt vaak niets anders gedaan dan vormen herhalen die eerder
wel werkten bij anderen. Hier kom ik later in mijn scriptie nog op terug!
Maar vernieuwing is in zicht. Doordat meer ontwerpers baanbrekende titels maken begint er respect te
komen in Hollywood naar meer en kwalitatief goede filmsequenties. Er komen steeds meer zelfstandige
ontwerpers die de industriële conventies overboord gooien en een eigen manier van werken ontwikkelen. De regels van het spel veranderen snel. Ik stel mijzelf de vraag wat zijn de verschillen in ‘Titel
Design’ tussen vroeger en nu?

De functie van de filmtitel

De titelsequentie was vroeger niet meer dan een decoratieve aanvulling. Het mooier maken van een film
kreeg pas later diepgang en dimensie. Tegenwoordig heeft de filmsequentie een belangrijke plaats bij
ons ingenomen. Hier kom ik later nog op terug. Het is de functie van een filmtitel om niet alleen maar
functioneel te zijn. Iets wat vaak wel het geval was. Nu is het ook de taak van de filmtitel om het verhaal
van de speelfilm te versterken. Door het gebruik van muziek, beeld en geluid wordt het al snel duidelijk
wat de filmtitel je wilt vertellen. De sfeer wordt geschept en dat hele kleine stukje film bevat ontzettend
veel informatie die je nodig hebt bij het kijken van de uiteindelijke film die volgt. Nee! De filmtitel hoeft
niet meer alleen de namen van mensen op te noemen die mee hebben gewerkt aan de film. De filmtitel
is nu onmisbaar geworden en heeft nog maar één taak en dat is het verhaal in de film versterken.

SE7EN. (1995)
Enorm complex maar toch zo goed in mekaar gezet.
De titelsequentie staat als een huis. De sfeer en het concept
gaan vloeiend in mekaar over. Door te proberen het verhaal
van de speelfilm aan te vullen maakte Kyle Cooper een
onderscheidende filmtitel, die ervoor zorgde dat het vak
‘Titel Design’ weer serieus benaderd werd.

7

SE7EN

Ik gebruik als voorbeeld de filmtitel van ‘SE7EN’ om aan te geven wat er nou eigenlijk allemaal
veranderd is met vroeger. Een donderslag luidt de dagelijkse routine in van een psychopaat.
We zien een close-up van een leeg boek waarin gebladerd wordt. Het beeld flitst hard naar zwart en de
eerste naam verschijnt in het wit, gevolgd door een afbeelding van vervormde handen, geplakt in een
boek waar een schaduw over glijdt. Er volgen nog wat namen en dan komt er een snel gemonteerde
sequentie van een scheermesje en scheermeshouder. We zien hoe een paar handen dunne strookjes
huid van de vingertoppen afsnijdt en een foto van een verminkt kind. Hierop volgt de naam van de
film ‘SE7EN’ gevolgd door het open gaan van een schriftje dat uit een hoop gelijkwaardige schriftjes
komt. Er wordt in het schriftje gebladerd, er flikkeren nog een paar namen voorbij en we zien een hand
die heel secuur dingen aan het noteren is in een schriftje. Af en toe een close up van de tekst, flitsen
van krantenartikels en een doka ruimte waar bizarre foto’s liggen. Er wordt een diastrook en een foto
verknipt. Een hand, waarvan de vingertoppen omzwachteld zijn, scheurt een strookje plakband af.
Er wordt nog een foto van verminkte kinderen verknipt en opgeplakt in een boek. Twee frames van
een dollar biljet waarbij ingezoomd is op de woorden ‘In god we trust’. Het woordje ‘GOD’ wordt door
een mes uitgesneden. De sequentie gaat verder met beelden van onduidelijke foto’s en volgeschreven
pagina’s, een paar namen en bekraste pelicule strook. Op een aantal pagina’s met thema’s als ‘When
your pregnant’ en ‘transsexual’, worden enkele woorden onleesbaar gemaakt door een zwarte marker.
Foto’s van personen worden bekrast met diezelfde marker, doka flitsen, close-ups van geschreven
tekst.
We zien weer hoe negatieven in een plakboek vol met aantekeningen worden geplakt, weer wat snelle
flitsen van een doka-ruimte, foto’s van vervormde mensen, negatieven, krantenartikels en flitsen van
het lege boek zoals in het begin van de titelsequentie. Een close-up van een naald waar een paar
secon-den later een draad wordt ingestopt en waarmee een paar helemaal volgeschreven vellen
papier met een precieze steek aan elkaar worden genaaid. Er volgen nog een paar vage krassen en
een close-up van ruggen van een heleboel geklasseerde schriftjes. Hierbij zie je voor het eerst in de
krassen een duidelijk bestaand woord staan, het woord zie je in één flits bij de naam van de schrijver
staan. Het woord is ‘REPENT’ wat ‘berouw hebben’ wil zeggen. Een haartje wordt met een pincet in
een postzegel zakje gestopt met op de achtergrond wetenschapsfoto’s van kinderen en er worden nog
wat foto’s verknipt en ingeplakt in een plakboek. Eindigend met het beeld van het dollarbiljet waar het
woord ‘GOD’, dat eerder los gesneden werd, nu met een pincet wordt uitgehaald. Daarna nog een
paar flitsen van ‘SE7EN’, namen en papier. De totale sequentie eindigt met wat normaal op het eind
van een filmrol staat, een paar flikkeringen en flitsen,‘end of picture’.

Uitleg filmtitel

De hele sequentie is gefilmd in close-up. We zien van de persoon die de handelingen verricht enkel zijn
handen. Met zijn vingertoppen in kleine verbandjes door het bewerken van zijn vingerafdrukken.
De montage verloopt heel snel, hoewel de handelingen die je ziet heel traag en secuur verlopen.
Er is een voortdurende discrepantie tussen het tempo van de montage en de handelingen die in beeld
verricht worden. Deze verstoring van de continuïteit maakt het voor de kijker bijzonder ongemakkelijk.
Dit gevoel wordt nog eens versterkt door de ‘Nine Inch Nail’ muziek. Het tempo van deze ‘Industrial’
(muzieksoort) gaat dwars in tegen het tempo van de montage. Als kijker wordt je meegevoerd op de
repetitieve klanken van de audiotrack waardoor de beelden als paranoïde ervaren worden. Dit levert
dan ook de kracht van de titelsequentie. Hoewel er in de filmtitel niet echt iets gruwelijks gebeurt bezorgt het de kijker toch een onheilspellend eng gevoel. Tussen de namen door flitsen grafische elementen. Het lijkt alsof de psychopaat zelf in de filmarchieven is gedoken en er eigenhandig een, bijna
knullige, montage van heeft gemaakt. Het zijn juist deze krassige elementen die sfeerbepalend zijn.
Het overrompelt, zaait verwarring, spot met de conventionele typografie en ontneemt hierdoor bij de
kijker alle vertrouwen in wat bekend en veilig leek. Dit wordt extra benadrukt door een van de laatste
beelden uit de sequentie waarin het woord ‘GOD’ uit een dollarbiljet wordt gesneden. Net als Bass zijn
titelsequentie voor ‘Psycho’ die ik hiervoor al heb behandeld, illustreert de typografie de verwrongen
geest van een geestelijk gestoorde moordenaar en bepaald het de sfeer.
De donderslag aan het begin definieert meteen op klassieke wijze het genre. Een mix van thriller en
horror. De filmtitel is een inleiding op de film, de kijker krijgt hier voorkennis. We zien hoe een mannelijke psychopaat zich bezighoud met rare praktijken die niet veel goeds voorspellen. De psychopaat
wil duidelijk anoniem blijven en zorgt ervoor dat zijn vingerafdrukken verdwijnen door ze ritueel met een
scheermesje weg te snijden. Je ziet de psychopaat geconcentreerd te werk gaan, zelfs perfectionistisch. Hij houd van boeken, hij schrijft er zelf in en is bezig met ze te bestuderen. Het is dus een belezen
karakter. Hieruit kunnen we afleiden dat hij intelligent is en dat het oplossen van mogelijke, door hem
gecreëerde problemen niet makkelijk op te lossen zullen zijn. Je krijgt geen echte aanleiding waarom hij
van die lugubere dingen doet. Het enige wat een tip kan zijn is de tekst ‘you’ve get me closer to god’
en het wegsnijden van het woord ‘GOD’ uit de ‘In god we trust’ dat op een dollarbriefje staat. De praktijken die hij uitvoert kunnen een ultieme act zijn om zich als god te kunnen voelen. Misschien wil hij de
stelling ‘in nothing we trust’ poneren, wat een complete afbreuk is op de Amerikaanse maatschappij.

Typografie

Het lettertype is handgemaakt. Het is een mix van een geschreven en een gekrast lettertype. Het
krassen is gedaan met een scherp voorwerp waardoor het een ruwe vorm krijgt. De letters krijgen op
een aantal momenten zelfs een abstracte vorm. Ze zijn dan niet meer leesbaar omdat ze vervormd
worden door bijvoorbeeld overbelichting of door de tekst heel hard weg te schuiven. Soms wordt ook
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het spiegelbeeldschrift gebruikt wat een duidelijke abstractie moet weergeven. De keuze voor een
handgeschreven lettertype in plaats van een bestaand is heel bewust gemaakt. Wat heel goed is aan
deze titelsequentie is dat er over alles is nagedacht. Een bestaand lettertype zou alleen maar een extra
laag aanbrengen waardoor je de geheel impact die de beelden moeten meegeven verzwakt.

Het verband tussen de titelsequentie en de film

De titelsequentie is behoorlijk eenduidig maar de filmtitel versterkt de film omdat het moment van de
titelsequentie het enige moment is dat je in het hoofd van de psychopaat zit. De filmtitel levert een
unieke kijk op de uiteindelijke film. We kijken mee over de schouder van de persoon waar het verhaal
om draait. Het heeft een voyeuristisch karakter. We zien wat we normaal niet kunnen of mogen zien.
Het idee dat je de boel in de gaten kan houden sluit aan bij de film waarin duidelijk wordt dat de seriemoordenaar alles volgt. Het grootste deel van de film blijft de persoon ‘John Doe’ onbekend.
‘John Doe’ staat in Amerika voor wat wij hier ‘Jan Modaal’ noemen. Deze naam is met opzet gekozen
door Kyle Cooper om te weerspiegelen dat iedereen in de straat tot zulke gruwelijke dingen in staat is.
Wel ontrafelt de film langzaam de vage beelden uit de titel. Kan de filmkijker zijn eigen fantasie gebruiken? De kijker word warm gemaakt door de beelden en zorgen ervoor dat de hersenen op volle toeren
gaan draaien. De fantasie gaat onmiddellijk werken omdat de gekregen gegevens zo vervreemdend
werken. We krijgen het wederom niet allemaal mooi op een zilveren schotel gepresenteerd. We kunnen
hier zeker spreken van een visueel interessant spektakel. De beelden en de effecten zijn heel vervreemdend, apart en trekken de kijker aan. De sequentie beschrijft een heel karakter. Je kan zelfs al indenken
waarom onze moordenaar zo in mekaar zit. Dit is een hele hoop informatie om te verwerken in een
titelsequentie. Juist om deze reden is de titelsequentie voor ‘SE7EN’ zo geslaagd en kreeg Kyle Cooper
het voor mekaar dat er weer interesse was de titelsequentie.

De rol van de hedendaagse filmtitel.

Wat mensen een goede filmsequentie vinden heeft natuurlijk te maken met persoonlijke smaak.
Filmtitels hebben in de loop van decennia hun plaats binnen de film verworven. Daar waar Titel Design
in de beginperiode van de film als decoratie diende, heeft de titelsequentie alsmede door ontwerpers
als Saul Bass zijn plek bewezen. Filmsequenties kunnen zelfs kunstwerken zijn. Typografie, geluid en
beeld zijn onherroepelijk met elkaar verbonden en bepalen de stemming van de filmtitel. De filmtitel
maakt tegenwoordig deel uit van de totale film beleving. Ze geven de kijker de ruimte om zich voor te
bereiden op de film. De filmtitel is natuurlijk ook een stukje herkenning en roept herinneringen op.
Filmtitels van bijvoorbeeld ‘The Pink Panther’ of de ‘James Bond’ series zijn herkenbaar voor zowel
jong en oud. Ik heb al laten blijken bij de film ‘Psycho’ dat de filmmuziek de filmtitel versterkt. Muziek
bepaald de sfeer en een film zonder geluid geeft alles behalve voldoening. De filmtitel is vaak de
perfecte gelegenheid om de ‘Theme Music’ of soundtrack aan het publiek te introduceren. Sterker nog
een filmtitel en zijn soundtrack kunnen in één moment de herinnering aan een gehele film oproepen.
Denk hierbij aan de filmmuziek van ‘The Pink Panter’, James Bond en ‘Catch me If You Can’ met
Leonardo Di Caprio. Wat ik een stukje terug al heb behandeld was de functie van de filmtitel. Daar waar
vroeger de filmtitel niet meer was dan een beeldsequentie met wat namen is de hedendaagse filmtitel
een verhaal op zichzelf met een concept, die het uiteindelijke verhaal in de film versterken.
Maar de titelsequentie heeft binnen de filmwereld ook een belangrijke rol opzich genomen. Dat is een
stukje emotie. Een stukje herkenning waar wij herinneringen bij hebben, en daardoor de film in ons hart
hebben gesloten.

De persoon achter de titelsequentie

Kyle Cooper, een leerling van ontwerper Paul Rand, begon zijn carrière bij R.Greenberg Associates
in New York. Na enige tijd stapt hij over naar de afdeling in Los Angeles. Als afgestudeerde grafisch
ontwerper aan Yale, heeft hij aan meer dan zeventig projecten gewerkt. In een periode van tien jaar
heeft hij meegewerkt aan openingsscenes voor grote films als ‘Dead President ‘ uit 1995, ‘Eraser‘ uit
1994 en ‘True Lies’ uit 1994. De doorbraak van de titel ‘SE7EN’ werd snel opgevolgd door de titelsequentie voor ‘The Island of Dr. Moreau’ uit 1996. In datzelfde jaar besloot dit bureau echter de afdeling in LA af te stoten om verder te gaan in New York. RGA in Los Angeles wordt ‘Imaginary Forces’ als
Kyle Cooper, Peter Frankfurt en Chip Houghton het in dat zelfde jaar overnemen. Tegen de tijd dat de
overname rond was, waren zowel ‘SE7EN‘ als ‘The Island of Dr. Moreau’ in première gegaan en waren
alle ogen gericht op het nieuwe bedrijf. Hun specialisatie ligt in filmtitels en Imaginary Forces is een van
de belangrijkste titelontwerpstudio’s in Amerika.
The Island of Dr. Moreau. (1996)
Samen met SE7EN toonaangevende
filmtitels gemaakt door Kyle Cooper.
Beide titels zijn er voor verantwoordelijk dat het ontwerpen van filmtitels
weer sereus werd aangepakt.

The Pink Panther.
(1963)
Een prachtig stukje animatie ontworpen door
Fitz Feling. Het stukje
was zo herkenbaar
dat zowel de melodie
als het roze pantertje
onheroepelijk verbonden
zijn met de fim
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MARKETING
Marketing is een filosofie,een mentaliteit
van denken en handelen dat kan leiden tot
behoud en vergroten van afzet.
De filmindustrie is in de loop van decennia’s
vergroeit van een ‘sellers market’ naar een
‘byers market’ Een belangrijk instrument
is het communicatiebeleid.

In de beginjaren van de film bestond ‘Titel Design’ slechts uit titelkaarten. Soms waren de randen
versierd met een zwierig ornament of stond het logo van de studio erop. Later verschenen er titels, geprojecteerd over de eerste filmbeelden. Inmiddels zijn er filmtitels in alle soorten en maten. Van grafische
hoogstandjes tot animatiefilmjes en klassieke 2D-animatie tot aan gelikte 3D-computeranimaties.
Kosten nog moeite worden gespaard om films commercieel succesvol te maken. Slimme marketing campagnes staan aan de basis van het succes van de film. Filmtrailers, filmtitels, tv-commercials,
websites en merchandise maken deel uit van zo’n marketingstrategie. Zo is onder andere de nieuwste
Batman film ‘The Dark Knight’ een groot commerciëel succes gebleken. Na één maand heeft de film
wereldwijd al meer dan 870 miljoen dollar opgebracht. Maar wat deze film ook bijzonder maakt is de
online marketing campagne. Naast de gebruikelijke tv-commercials en officiële website besloot Warner
Bros om voor het verschijnen van de film al een flink aantal Batman, Joker en Gotham City gerelateerde
websites online te zetten. Natuurlijk zijn deze sites stuk voor stuk gehackt en humoristisch bekladderd door niemand minder dan ‘The Joker’. Wat we hier heel duidelijk zien is dat de toekomst van de
grafisch ontwerper aan het verschuiven is. Hij is steeds meer bezig met internet en ‘Motion Graphics’.
Ik ga hier later nog dieper op in.

De ontwikkeling van ‘Titel Design’ binnen games

Uiteraard kunnen budgetten bepalend zijn. Grote Filmstudio’s uit Hollywood zijn beter in staat om
flinke marketing-budgetten in te zetten dan kleine zelfstandige films. Het besef dat ‘Titel Design’ steeds
meer onderdeel uitmaakt van het marketingsucces van een film is onderkent. Kleinere filmstudio’s
moeten dan ook met de meest creatieve low-budget oplossingen komen. De ‘freelance’ ontwerper,
veelal werkzaam op de zolderkamer, is dan ook zeer creatief in het behalen van kwaliteit met een klein
budget. De goedkopere hardware en software applicaties dragen verder bij aan het succes van creatieve low-budget oplossingen voor ‘Titel Design’. De ontwikkeling van ‘Titel Design’ stopt echter niet
bij film. Steeds meer worden filmproducties aangevuld met game-varianten. Ook hier begint een nieuw
tijdperk voor ‘Titel Design’. Games zijn nog nooit zo populair geweest als in deze tijd. In elk huishouden
worden games gespeeld. Niet alleen door jongeren maar ook door volwassenen. Startte de eerste
game in 1958 als interactief tennisspel, nu is sprake van een miljoenenindustrie met ongekende mogelijkheden. In navolging van technische en digitale ontwikkelingen veranderden de games mee,
wat momenteel resulteert in hyperrealistische spel omgevingen, online multi-player games en continu
uitdijende virtuele omgevingen. Het spelletje is ernst geworden. Dat men steeds meer gebruik maakt
van Titel Design binnen games is dan ook niet verwonderlijk. In vervolg op games als afgeleide van
bekende Disney en animatiefilms, zien we een trend in het omzetten van ‘klassieke’ films naar games,
waarbinnen ‘Titel Design’ zijn eigen plek veroverd. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Scarface’.
De film kennen we allemaal en is geregiseerd door Brian de Palma in 1983. ‘Scarface’ is een merk
geworden en er is een hele commerciële markt omheen ontstaan. Het succes van de film was groot en
vele generaties komen in aanraking met de film. Door de technische ontwikkelingen is het mogelijk om
The Dark Knight. (2008)
Een Amerikaanse film van regisseur Christopher Nolan,
gebaseerd op het personage Batman. De film is het vervolg
op Batman Begins uit 2005. De titel van de film betekent
‘De Duistere Ridder’, een bijnaam van Batman, en is tevens
een verwijzing naar de toekomst van het Harvey Dent personage, the white knight of Gotham City. Batman neemt het
in deze film samen met Officier van Justitie Harvey Dent op
tegen De Joker.

van deze film een game variant te maken. In het spel zit een verhaal verwerkt. Hoewel er in de orginele
film geen speciale filmsequentie te zien was, was het wel de bedoeling dat het spel een goede filmtitel
zou krijgen. Kyle Cooper werd gevraagd voor deze klus. De taak van Kyle Cooper was om de hele film
uit te leggen in de filmsequentie. Het verhaal van het spel gaat namelijk verder daar waar de film stopt.
In de begintitel moesten duidelijk de personage, de sfeer en de wereld waarin de hoofdpersonage leeft
uitgebeeld worden.

Digitale ontwikkelingen

Rond 1986 kocht Steve Jobs, medeoprichter van electronica grootheid ‘Apple’, de animatieafdeling
van ‘Lucasfilm’. Lucasfilm is het bedrijf van George Lucas, bekend van ‘Star Wars’. Jobs bedacht de
naam ‘Pixar’ (Pixel-Art). Deze digitale ontwikkeling betekende nieuwe creatieve mogelijkheden voor
‘Titel Design’. Daar waar George Lucas in zijn ‘Star Wars’ serie al herkenbare titelontwerp opvoerde,
bood de overname door Steve Jobs een nieuwe ontwikkeling op zowel film als ontwerpgebied voor
filmtitels. De mogelijkheden werden ruimschoots onderkent door Disney die medio 2006 ‘Pixar’ opkocht. Deze overname betekende dan ook een ijzersterke formule. ‘Pixar’ mag zich met trots de meest
toonaangevende animatiestudio noemen. Bekende werken als ‘Toy Story’, ‘Finding Nemo’ en ‘The
Incredibles’ hanteren ijzersterke formules als het bieden van leerzame entertainment voor het complete
gezin in aandoenlijke animatie verhalen. De animatiefilm is een succes omdat er gebruik wordt gemaakt
van technische snufjes en computertechnieken, vertaald naar film en game oplossingen, waarbinnen de
titelsequentie ook weer zijn plaats weet te vinden.

Scarface. (1983)
Een amerikaanse misdaadfilm uit 1983 . De film is een remake
van de gelijknamige film uit 1932, de plot werd wel deels
veranderd. In oktober 2006, 23 jaar na het uitkomen van de
film, verscheen er een computergame over de film met de titel:
Scarface - The World Is Yours.
Starwars. (1977)
De filmtitel was ontworpen door
Dan Perri. De titelsequentie was
een knipoog naar het genre.
Het idee achter de filmsequentie
was dat er verband gelegd
moest worden met B-films uit
die tijd die ook in de ruimte
afspeelden. George Lucas wilde
zo laten zien dat zijn Starwars
niet te vergelijken was met
andere ruimtefilms uit die tijd.

Toy Story. (1995)
Toy Story was de eerste grote 3D animatie
film. De Animatiefilm was geboren en zou
voor een enorme verandering in film en
‘Titel Design’ gaan zorgen. De fillmtitel was
ontworpen door Susan Bradley.

‘Titel Design’
buiten Amerika
Bij ‘Titel Design’ denk je allereerst aan
Amerika, het land met de onbegrensde
mogelijkheden. Het land met het grootste
filmaanbod. Maar hoe staat het met
‘Titel Design’ buiten Amerika?
From Russia with Love. (1963)
De tweede James Bond-film
met Sean Connery als James
Bond. De film is uitgebracht
in 1963. Het is gebaseerd
op het gelijknamige boek uit
1957. In tegenstelling tot de
verfilming van Dr. No heeft
men zich bij de verfilming van
From Russia With Love sterk
gehouden aan het originele
verhaal. De film wordt daarom
door velen gezien als de beste
uit de James Bondfilmreeks.
De filmtitel is ontworpen door
Robert Brownjohn.

Ondanks de herkomst van de film uit Europa en de daarmee gepaard gaande invloeden staat Amerika
bekend als het land met het grootste filmaanbod. Daar waar de grafische ontwerpers van de grote
Amerikaanse filmstudio’s in de beginjaren vijftig ‘Titel Design’ nog als decoratieve aanvulling zagen,
heeft Amerika alsmede onder invloed van ‘modern design’ in middenjaren vijftig, een nieuwe invulling
aan ‘Titel Design’ gegeven. ‘Modern Design’, Marketinginvloeden en technologische vooruitgang gaven
titelsequenties een volwaardige plaats naast de film. Hoe staat het nu met ‘Titel Design’ in landen
buiten Amerika?

‘Titel Design’ in Engeland

In de na-oorlogse jaren vijftig groeit het besteedbaar inkomen van de consumenten. In die periode
groeien de reclamebudgetten met het besteedbaar inkomen mee. Londen wordt het Mekka op het gebied van Design. Met de terugkomst van gerenomeerde Britse ontwerper als Alan Fletcher uit Amerika
en de komst van Amerikaanse ontwerper als Robert Brownjohn, ontwikkelt Londen zich tot een groeiende creatieve gemeenschap. In de na-oorlogse periode van propagandafilms ontwikkelt Londen zich
begin van de jaren zestig, alsmede door het aantrekken van Amerikaanse investeringen op zowel film
als ontwerp gebied. Het was een periode in Londen waar Designers en de filmindustrie elkaar kenden
en elkaar in dezelfde restaurants ontmoetten. Harry Salzman en Albert Broccoli speelde een belangrijke
rol in de opkomst van de na-oorlogse filmindustrie. Het lukte hen om United Artists over te halen om de
eerste bondfilm ‘Dr No’ voor 1 miljoen pond te financieren. Het lukte Maurice Binder als titelontwerper
om het merk ‘James Bond’ te creëren. Herkenbaar in zijn openingsscene is de loop van het geweer,
waarbij het publiek aan de binnenkant van de loop over het scherm wordt meegenomen. De personage van James Bond verschijnt, richt en schiet, daarmee een scherm met bloed achterlatend. Hierna
gevolgt door graphics en typografische oplossingen. Het vervolg ‘From Russia With love’, gemaakt
door Robert Brownjohn, is een combinatie van de openingsscene en projecties op het lichaam van een
buikdanseres. Hierbij maakt hij gebruik van de combinatie sex en typografie, waarmee hij inspeelt op de
sexuele revolutie van de jaren 60 en tevens een herkenbaar ingredient ‘vrouwlijk schoon’ aan Bondfilms toevoegt.

‘Titel Design’ in Rusland

Rusland toont een interessante nieuwe ontwikkeling voor ‘Titel Design’. De filmproductie is in opkomst
maar de infrastructuur is zo slecht dat de Russen een ‘doe het zelf’ benadering tot het maken van films
hebben ontwikkeld. Ontwerpers als Andrej Zvyaginstev met films als ‘The Return’ en Timur Bekmambetov
met onder andere ‘Night Watch’, passen eigen titelontwerpen toe met interessante resultaten.
Zo presenteren de meeste Russische films alle film-gerelateerde gegevens in de openingsequences in
plaats van op de aftiteling. Deze bestaat dan ook alleen uit ‘THE END’. Zo’n typische russische openingsequentie begint met een logo van de filmmaatschappij zoals ‘Mosfilm’, gevolgd door de scenarioschrijver. Het ontwerp vervolgt met de naam van een ‘director’, gevolgd door de ‘chief administrator’ en ‘production director’. Namen van spelers met rolverdeling veelal in alfabetische volgorde
volgden. De titelsequentie eindigd dan meestal weer met de naam van de filmmaatschappij met het
logo en het jaar van de filmproductie. Deze aanpak doet sterk denken aan Amerikaanse films van de
jaren dertig tot aan de late jaren tachtig waarin afspraken over de volgorde van vermeldingen als filmmaatschappij, scenarioschrijvers, acteurs en dergelijke werden gehanteerd. Rusland heeft geen grote
filmindustrie en zowel regisseurs als titelontwerpers zijn vaak op hun zelf aangewezen. Dit betekent
natuurlijk wel dat alhoewel ze ontzettend achterlopen en enorme vrijheid hebben in het ontwerpen van
hun filmtitels. En met hedendaagse technieken en computerprogramma’s kunnen Russische filmmakers
veel zelf doen!

‘Titel Design’ in India

De film in India onderscheidt zich door een eeuwenoude verteltraditie. Deze is afkomstig van de
mythologische verhalen die eerst mond-tot-mond werden doorgegeven en later op het toneel werden
opgevoerd. Het waren rondtrekkende theater gezelschappen die van dorp naar dorp trokken om
de verhalen aan de man te brengen. De film bouwde voort op deze traditie. Veel van de traditionele
waarden waren van het theater overgenomen, waaronder de manier van narratie van het verhaal en het
gebruik van zang, dans en actie.
De eerste film, ‘Raja Harishchandra’ uit 1913, was gebaseerd op de mythologische vertellingen. Er was
een duidelijke scheidingslijn te vinden in het verhaal tussen het goede en het kwade. Nadat de mythologische vertellingen verfilmd waren werd er overgeschakeld naar het echte leven, het sociaal realisme.
Hierbij werden de sociale problemen aan de kaak gesteld, zoals rijk en arm en het kastensysteem.
Romantiek werd een belangrijk element in de Indiase films en is niet weg te denken uit de films. Pas in
de jaren negentig kwamen romantische films sterk terug. Ook werd de positie van de vrouw in de films
steeds sterker. Bollywood is ‘hot’. De naam Bollywood is een samentrekking van Bombay en Hollywood. Het is, gemeten aan het aantal geproduceerde films, de grootste filmindustrie in de wereld.
De geproduceerde films zijn meestal in het Hindi gesproken hoewel Engelse ondertiteling gebruikelijk is.
De films zijn in het algemeen levendige musicals die tijdloze verhalen vertellen over liefde en onrust. Het
zijn flinke publiekstrekkers. Ook buiten India genieten de films een zekere populariteit. Ook op Internationaal vlak heeft Bollywood niet stil gezeten. De films worden in steeds meer landen in de bioscopen
gedraaid en op de televisie uitgezonden. Bollywood heeft momenteel een kijkerspubliek van maar
liefst 3,6 miljard en deze blijft maar stijgen. Ondanks de flinke budgetten verschaft deze filmcultuur van
India voorals nog geen ruimte voor serieuze ‘Titel Design’. Het hoort niet bij de cultuur en ook heeft de
ontwikkeling van het land ten opzicht van het rijke westen er veel mee te maken.

Dr No. (1962)
De filmtitel is ontworpen
door Maurice Binder en zijn
ontwerp voor de Bond film is
tot op de dag van vandaag
nog steeds het uitgangspunt
voor de titel.
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‘Titel Design’ in Nederland

In Nederland is er nog weinig aandacht voor titelontwerp. Wellicht dat dit komt door de beperking in het
budget of het aantal filmproducties op jaarbasis. Bureau’s gespecialiseerd in ‘Titel Design’ ontbreken
voorals nog in Nederland. Toch zijn er wel enkele films met een herkenbare filmtitel. Zo kennen we
onder andere de titelsequentie van Regisseur Vincent Bal voor de film ‘Minoes (2001), waarin het
silhouet van juffrouw Minoes als een kat op, over en tegen de namen van cast- en crew-leden springt.
Minoes is een Nederlandse film uit 2001, geregisseerd door Vincent Bal. Het is een verfilming van
het kinderboek Minoes van Annie M.G. Schmidt, geschreven in 1970. Het verhaal gaat over de poes
Minoes die op een dag in een juffrouw (een ouderwetse benaming voor een jonge, ongetrouwde vrouw)
is veranderd. Hoewel ze nu ineens op haar achterpoten loopt, spint en krabt ze nog steeds en ze geeft
ook nog steeds kopjes. Ze leert de verlegen journalist Tibbe kennen, en helpt hem aan allerlei nieuwtjes
voor de krant, via de kattenpersdienst. Maar als ze op een dag achter een groot geheim komt, komt
Tibbe in grote problemen.
En wat dacht je van de filmtitel ‘N beetje verliefd’, waar een vrolijk Pink Panther-achtig animatiefilmje
met Rapper Yes-R is ingezet. Een van de leukste Nederlandse titelsequenties zit in de film ‘Theo en
Thea en de ontmaskering van het tenenkaasimperium’ (1989), van Ruud van Empel. De titel in zelf
ontworpen letters met veel Goudbrokaat. De aftiteling schreef hij helemaal met de hand, in een knullig
kinderachtig handschriftje met veel koninklijke krulletters, met talrijke doorhalingen en verbeteringen.
Een titel ontwerper in Nederland is Balder Westein. Met zijn eenmans bedrijf ‘ThreeDoubleYou’ is hij
verantwoordelijk geweest voor bekende titelsequenties voor films als ‘Dunya & Desie’, ‘Pluk van de Petteflet’, ‘De Griezelbus’, ‘Alles is Liefde’, ‘Wild Romance’en ‘Kruistocht in Spijkerbroek’.

‘De Griezelbus’ is een Nederlandse jeugdfilm uit 2005 van Pieter Kuijpers. naar een bewerking van het
boek ‘De Griezelbus’ van Paul van Loon. De jongen Onnoval wordt gepest door zijn klasgenoot Gino.
Hij doet niets terug omdat hij als hij gaat vechten in een weerwolf zal veranderen. Hij ontdekt dat de
duivelse Ferluci (de naam is afgeleid van Lucifer) een verhaal werkelijkheid kan laten worden.
Onnoval schrijft een verhaal waarin Gino wordt vermoord door graaf Vlapono tijdens een schoolreisje in
een griezelpretpark, en geeft het schrift aan Ferluci. Hij krijgt er echter spijt van en weet tijdens het zich
afspelen van het verhaal er net op tijd een gunstig einde aan te schrijven.

De Griezelbus. (2005)
De filmtitel is ontworpen door Balder
Westein. De filmtitel moest hetzelfde gevoel
krijgen als een spookhuis. De reden
waarom de hele filmtitel was getekend had
alles te maken met het boek waar de film
vanaf geleid is. Balder Westein liet zich
inspireren door Tim Burton (Amerikaanse
regisseur) en Anton Pieck, die ontzettend
veel heeft ontworpen voor de efteling.

‘N Beetje verliefd’ is een Nederlandse speelfilm van Martin Koolhoven die in première ging op 14
december 2006. De zestigjarige tuinder en weduwnaar Thijs wordt door zijn kleinzoon Omar gekoppeld
aan de levenslustige Jacky. De komst van deze nieuwe dans-en levenspartner roept de ergernis op
bij zijn dochters Vonne en Aafke, die beiden zelf nogal gefrustreerd door het leven gaan. Omar op zijn
beurt is verliefd op de Turkse Meral, maar haar broer zit het liefdesgeluk tussen het tweetal in de weg.
Hij geeft pas toestemming voor een relatie als Omar van hem wint bij een partij olieworstelen. De cirkel
is rond als opa Thijs, die vroeger op kermissen aan worstelwedstrijden meedeed, hiermee zijn kleinzoon
Omar kan helpen.
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Verschillende
filmtitels en
zijn toepassingen

Hollywood en onafhankelijke studio’s besteden steeds meer geld, kostbare tijd en middelen om
geschikte titelsequenties voor hun films te ontwikkelen. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van
combinaties van technieken als ‘Motion Graphics’, film, animatie en ‘Computer Graphics’. Zo onderscheiden we diverse vormen van ‘Titel Design’ als ‘story-based animatie filmtitels’, ‘Motion Graphics’,
‘mixed’ filmtitels en ‘computer-gegenereerde’ filmtitels. Wat is nu het verschil in deze technieken en
welke toepassingen kennen we zoal?

Een eerste indruk is bepalend om publiek te

Story-based animatie filmtitels

trekken en aandacht te behouden.

Vandaag de dag omvat de term animatie een breed scala aan stijlen en technieken die worden gebruikt
om een illusie van beweging te creëeren. Ik wil hierbij dan ook ingaan op enkele goede voorbeelden van
het gebruik van geanimeerde karakters in filmtitels. Het zijn voorbeelden van titelsequenties waarbij het
opvoeren van geanimeerde karakters, direct naar het verhaal van de film leiden.
Kung Fu Panda
Kung Fu Panda, ‘DreamWorks’ nieuwste animatiefilm, vertelt het verhaal van een luie panda, Po
genaamd die tegen alle verwachtingen in een echte Kung Fu krijger wordt.
De filmsequentie van Michael Riley, maakt gebruik van traditionele Chinese beeldschrift en beelden
die terugkomen in de film zelf. In een nauwe samenwerking tussen ‘James Baxter Animation’ en het
‘DreamWorks’ team, bestaande uit animatoren en productie ontwerpers zijn typische chinese Kanjisymbolen opgevoerd die de film “Kung Fu Panda” zo herkenbaar maken.
Jaar van productie: 2008
Filmregisseur: Mark Osborne & John Stevenson
Titel ontwerper: Michael Riley, Shine

‘Motion Graphic’ filmtitels

Toen titel ontwerpers begonnen te experimenteren met animatie, betekende dit een belangrijke stap in
de opkomst van een nieuwe ontwerp discipline namelijk ‘Motion Graphic Design’. ‘Motion Graphics’
is een omschrijving voor ontwerp en productie van film, video en digitale media. ‘Motion Graphics’
kunnen ingezet worden bij zender- en programmavormgeving (bumpers, leaders, intro’s, station calls),
bedrijfspresentaties, product showcases, commercials, videoclips, animaties, internet films, videogames of als onderdeel van een website of game. Op het begrip ‘Motion Graphic’ ga ik zoals al eerder
genoemd later nog terugkomen. Met de toepassing van animatietechnieken voor ‘Titel Design’ werden
nieuwe mogelijkheden door toepassing van snelheid, timing en transformaties geboden. Door hiermee
te experimenteren werden nieuwe mogelijkheden onderzocht. De experimentele titelsequenties voor
o.a. ‘Vertigo’ en ‘Psycho’ van Saul Bass behoorden dan ook tot de beste voorbeelden van artistieke
mogelijkheden van ‘Motion Graphic’ design. Een combinatie van de grafische vormgeving en bewegend beeld.
Smoking Aces
De film heeft een groot jaren zeventig gevoel.
Voor de titelsequentie is gebruik gemaakt van foto’s gemaakt op de set. Door toepassing van krachtige
kleurfiltering op fotomateriaal in combinatie met bewegend beeld ontstond een karakteristieke filmsequentie, die minder digitital aanvoelt.
Jaar van productie: 2006
Filmregisseur: Joe Carnahan
Titel ontwerper: Paul Donnellon, (VooDooDog)

Kung Fu Panda. (2008)
Smoking Aces. (2006)
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Gemengde filmtitels

De meeste titelsequenties bestaan uit combinaties aan technieken. De combinatie van filmbeeld en 2D
animatie is het meest gebruikelijk.
Gattaca
Deze film van Andrew Niccol uit 1997 is een Science Fiction drama dat gaat over een samenleving in
de nabije toekomst waarin de sociale klasse wordt bepaald door iemands genetische profiel.
Genetisch gemanipuleerde mensen genaamd ‘valids’ worden gediscrimineerd. In de titelsequentie werd
gebruik gemaakt van DNA materiaal als huidschilfers. In teksten werden de letters, G,T,C en A welke
refereren aan DNA uitgelicht.
Jaar van productie: 1997
Filmregisseur: Andrew Niccol
Titel ontwerper: Michael Riley, Shine

3D filmtitels

Het gebruik van CGI (computer-gegenereerde beelden) in filmtitels is relatief nieuw. In de vroege jaren
negentig, stapten de meeste ‘Motion Graphic’ ontwerpbureau’s over van traditionele technologieën
zoals camera-based animatie naar high-end computers toepassingen. Door de ontwikkeling van
hardware en softwaregebeid kwamen nieuwe mogelijken voor studio’s en individuele ontwerpers binnen
handbereik. 2D toepassingen maakten al snel gebruik van 3D mogelijkheden. In dit onderdeel bespreek
ik enkele kleine selectie van filmtitels die zijn gemaakt met behulp van 3D computer graphics.
Daredevil
De filmregisseur Mark Steven Johnson, wilde een idee, waarbij de unieke eigenschap van Daredevil
werden uitgelicht. Deze eigenschap was blindheid. Dare Devil is een krachtige superheld die vertrouwd
op zijn gehoor en sonar. Het idee om braille te gebruiken is hieruit voorgekomen. De titelsequentie is
dan ook een 3D animatie van een stadsgezicht bij nacht, waarbij de verlichtte ramen herkenbaar als
braillebeeld overgaan in tekstbeelden.
Jaar van productie: 2003
Filmregisseur: Mark Steven Johnson
Titel ontwerper: Karin Fong, Imaginary Forces

Gattaca. (1997)

Daredevil. (2003)
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‘Titel Design’
een stukje
geschiedenis

In reactie op de hysterie die de koude oorlog met zich meebracht, produceerde Stanley Kubrick de
confronterende komedie genaamd: ‘DR. Strangelove or: How I learned to stop Worrying and Love
the Bomb’ uit het jaar 1964. Deze film gaat over een US generaal. Heel toepassend met de naam
Jack D. Ripper die een bom afvuurt op de Sovjet Unie. Met alle nucleaire gevolgen van dien. Dit brengt
taferelen naar boven die je alleen maar in je ergste nachtmerries meemaakt. Dit allemaal om de suggestie te wekken dat we in de koude oorlog op het randje leefden en dat een nucleaire oorlog maar een
haar verwijderd was. De absurditeit van de film wordt al meteen duidelijk in de filmsequentie gemaakt
door Pablo Ferro. Het nummer ‘Try a little tenderness’ gezongen door Ruth Etting wordt afgespeeld
en op de achtergrond zien we B-52 bommenwerpers die zich bezig houden met een balletuitvoering
tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Over de filmbeelden heen zijn in graffiti-achtige letterstijlen de
teksten te lezen. Gevarieerde dikke en dunne lijnen lopen over de komische titelsequentie en maken het
tot een geheel.
De sequentie laat op een briljante wijze zien hoe naïef Amerika was om te geloven dat het koste wat
kost beschermt zou zijn tegen een kernaanval. De film is een satire op de gehele situatie die zich
afspeelde in de koude oorlog. De oorlogen die wij als samenleving voeren blijven emotioneel geladen
onderwerpen en bieden uitdagend materiaal voor films. Het onderwerp oorlog leent zich niet makkelijk
voor de titelsequentie. Uitzonderingen daargelaten wordt er in films en titelsequenties nog altijd rekening
gehouden met de gevoeligheid van het genre. Ze zijn niet experimenteel of confronterend. Bang om
mensen tegen het harnas in te jagen. De titelsequentie heeft in het oorlogsgenre een onderliggende
rol. Vaak wordt er wel een bepaalde esthetiek aan mee gegeven. Bijvoorbeeld door het gebruik van
lettertypes. Een lettertype dat een gevoel uitstraalt. Dit gecombineerd met vaak tragische muziek geeft
heel duidelijk aan waar je naar zit te kijken. Geen schreeuwende lettertypes maar rustig en clean. De
titelsequentie dient alleen maar voor informatie. Neem bijvoorbeeld ‘The Deer Hunter’ of je laat je kalmpjes in het verhaal glijden zoals bij ‘Three Kings’.

Oorlogen

Titelsequenties in deze tijd worden veelal voorzien van een eigen concept. Een idee binnen een idee.
Pablo Ferro heeft dit gedaan met zijn titelsequentie voor ‘Dr Strangelove’. Een gebeurtenis zoals de
koude oorlog is natuurlijk prachtig materiaal om mee te werken. Pablo Ferro heeft ook de eindscene
voor de film mogen bedenken die totaal in contrast staat met de filmtitel. Op het einde van de film zie je
dat bommen op ritmische wijze inslaan op het nummer ‘will meet again. Don’t know where, don’t know
when’ Gezongen door Vera Lynn. De achterliggende boodschap, met de titelsequentie van de balletopvoering in contrast met de vrolijke bominslagen, is dat Amerika niet hoeft te denken dat het
almachtig en ongedeerd zal blijven. Een idee binnen een idee. Het was Saul Bass die in 1954 met ‘Carmen Jones’ ermee begon. Een handje vol ontwerpers met onder andere Maurice Binder, Steven Frankfurt en Robert Brownjohn kregen het voor mekaar om in hun tijd complexe details en boodschappen in

Dr. Strangelove or:
How I Learned to
Stop Worrying and
Love the Bomb.
(1964) Filmtitel
ontworpen door
Pablo ferro.

The Deer Hunter. (1987)
De titel is ontworpen door
Wayne Fitzgerald. Hij heeft
zich aan de traditionele rol
van de filmtitel gehouden,
namelijk het informeren.
Zo zie je in de filmsequentie
welke rol de spelers hebben binnen het verhaal.

15
Three kings. (1999)
Filmtitel ontworpen door
Rafael Macho.

Superman. (1987)

hun titelsequenties te verwerken. Hoewel de film naar mijn weten alweer tot de vergetelheid hoort zijn
het juist de confronterende filmfragmenten van Ferro die tot op de dag van vandaag nog bekend zijn.
Het zwart-wit beeld en de Quick-cut techniek (vooral gebruikt bij de trailer), die Ferro heeft ontwikkeld
voor de film laten beiden de donkere humor en politiek getinte boodschap zien verscholen in de film.
De trailer van de film was niet alleen de brutaalste uit die tijd. Het was ook degene die op tv het meeste
opviel. Het werd een politiek statement dat ervoor zorgde dat de film bij de kijkers in trek kwam.

Real-life beeldmateriaal

Wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet is dat er in titels gebruik wordt gemaakt van ‘echt’
filmmateriaal. Beelden uit oorlogen en het nieuws. Beelden die herkenbaar zijn en een gevoel bij ons
naar boven halen. Ik heb het hier over de titelsequentie uit de film ‘Dawn of the Dead’ gemaakt in
2004. De film gaat over een wereld die wordt geteisterd door een onverklaarbare, mysterieuze dodelijke
plaag. In de titelsequentie wordt die wereld van chaos, angst en onbegrip werkelijk briljant verbeeld
door gebruik te maken van ‘echte’ beelden. Dit gecombineerd met beelden die het verhaal van de
film aanvullen zorgen voor een krachtige opening. Het gebruik van echte beelden komt realistischer
over omdat wij als mens ons zelf hierin herkennen. De titelsequentie is bedacht en gemaakt door Kyle
Cooper met zijn bedrijf ‘Proloque’. De reden dat regisseurs naar Kyle Cooper gaan voor een film wordt
mede door ‘Dawn of the Dead’ duidelijk. Kyle cooper wordt niet gevraagd voor een titelopening vanwege zijn grafische stijl. Nee! Hij wordt gevraagd omdat hij als geen ander heeft laten zien dat hij een
laag en symbolieke boodschap kan verwerken in een klein stukje film.
“For this spring’s Dawn of the Dead, he even used real human blood. Critic Elvis Mitchell, in his New
York Times review of the movie, summed up the Cooper effect: “The opening and closing credits are so
good, they’re almost worth sitting through the film for.” Indeed, the word in Hollywood is that some filmmakers have refused to work with Cooper, says Dawn of the Dead director Zach Snyder, because he’s
“the guy who makes title sequences better than the movie.” Jon M. Gibson uit het magazine ‘Wired’,
juni 2004

Technologische ontwikkelingen

Met grote gebeurtenissen bedoel ik gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad op onze
geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan 9/11 of de oorlogen hierna. Wat vooral opvalt is dat als films een
serieuze intentie hebben om een oorlogsverhaal te vertellen, men met zorg met het onderwerp omgaat.
Natuurlijk kun je de enorme vooruitgang in technologie en programmatuur zien als een gebeurtenis die
invloed heeft op het vak ‘Titel Design’. Maar het gaat mij vooral om de reacties op bepaalde gebeurtenissen en de manier waarop media en film daarop inspelen. Zo is het idee van de titelsequentie van
‘Enemy of the State’ totale controle. We leven in een wereld waar controle een grote rol speelt en
werkelijk alles wordt geregistreerd of gezien. De film gaat met dit onderwerp aan het werk. In de
titelsequentie wordt duidelijk de sfeer geschept. Het is beangstigend als je weet dat je bijna overal
gevolgd kan worden. Het is de bedoeling van de titelsequentie om je op te jagen. De functie van deze
titelsequentie is vooral ‘awearness’, iets wat ver van ons bed ligt, naar de woonkamer toebrengen. Een
gegeven dat steeds meer aan bod komt.
Een tendens is dat oude films weer opnieuw worden uitgebracht. De reden hiervoor is dat door de
hedendaagse techniek de verhalen nog beter kunnen worden verbeeld en bewerkt dan vroeger.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld de film ‘Superman’. Een kaskraker in de jaren 80 maar bij lange na niet
geweldig als het gaat om ‘special effects’. In 2006 werd ‘Superman’ verfilmd en werd het bureau
van Kyle Cooper gevraagd voor de filmtitel. Waarom zouden we het oorspronkelijke idee veranderen
was de gedachte van Cooper. De titelsequenties van beide films kun je langs elkaar leggen. Het enige
wat opvalt is de sterke verbetering van kwaliteit. Het enorme gevoel van energie in het midden van
de ruimte blijft het perfecte begin voor superman. De herkenbare melodie van de film klinkt langzaam
steeds luider. En dan de bekende woordspeling Sup-Er-Man. Het is krachtig en geeft een gevoel van
snelheid. Hoe simpel je de titelsequentie ook mag vinden. Hij blijft herkenbaar en straalt een enorme
kracht uit. De fragmenten moeten je een beeld van superman laten vormen, die net als de typografie,
statisch door het heelal vliegt. De bewegende beelden gecombineerd met het naadloos aansluiten van
de muziek moeten ervoor zorgen dat het net lijkt alsof je als toeschouwer daadwerkelijk kan vliegen. Als
je in een donkere bioscoop zit wordt je meegenomen. De impact die zowel Richard Greenberg in het
origineel als Kyle Cooper in de remake wilde bereiken.
Enemy of the State. (1998)
De filmtitel is ontworpen door
Carson Yu en hij maakte gerbuik
van opname beelden gemaakt
door camera’s die overal om ons
heen staan. Het idee was om
het gevoel van controle mee te
geven.

Dawn of the Dead. (2004)
Hierin is door Kyle Cooper gewerkt met
‘real-life’ beelden in combinatie met beelden
bestemd voor de film. Het idee hierachter was
om de impact van de filmtitel te vergroten.
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Maatschappelijke verantwoordelijkheden

Thank You For Smoking. (2005)

Toen enkele jaren geleden de documentaire ‘Super-Size Me’ uitkwam, wat gaat over de schadelijke
gevolgen van fast food, reageerden heel wat mensen sceptisch. Je weet toch dat junkfood ongezond
is? Is het dan niet erg flauw om achteraf de leveranciers van die rommel een proces aan te smeren
of hen verantwoordelijk te stellen voor je eigen eetgedrag? Die discussie woedt al jaren over zowat
alle schadelijke producten, inclusief ongezond voedsel, alcohol en vooral tabak. Iedereen die na de
jaren vijftig is geboren weet (of zou moeten weten) dat sigaretten dodelijk zijn. Is het dan niet je eigen
verantwoordelijkheid om er vanaf te blijven? Rond dat thema draait ‘Thank You For Smoking’ uit 2005,
een satirische film van Jason Reitman. Het verhaal draait rond Nick Naylor, de woordvoerder van een
tabaksgigant wiens taak het is om vooroordelen weg te nemen. We leren Nick kennen als een briljant,
volstrekt immoreel redenaar die zich overal onderuit lult en zich nooit zorgen maakt over de gevolgen.
Zijn sigaretten gevaarlijk? Goh, dat is nooit afdoende bewezen. Moet je erover zeuren als je ziek wordt?
Dat zeker niet. Een satire maken over de tabaksindustrie is nogal makkelijk. Wat is dan de boodschap:
Sigaretten zijn slecht voor je? En dat tabaksgiganten jarenlang zogenaamde experts inhuurde om te
verdoezelen dat er geen link ligt tussen sigaretten en kanker. Wat ‘Thank You For Smoking’ relevant
houdt, is juist het extra satirisch niveau over die vreemde wereld waarin we leven. De film lijkt weinig
sympathie te voelen voor degenen die willens en wetens een kankerverwekkend product op de markt
brengen, maar anderzijds wordt het betuttelend opgestoken vingertje naar rokers ook belachelijk gemaakt. Heb je echt een doodshoofd op een pakje sigaretten nodig om te weten dat ze slecht voor
je zijn? De kern van een film die is opgetrokken uit bijzonder intelligente, spitse dialogen, die continu
duidelijk maken dat Nick perfect weet waar hij mee bezig is. De reden waarom ik hier zo diep op in
ga is om aan te geven dat films zich net zoals de mens zich aanpast aan tijd. De titelsequentie is een
prachtig stukje geschiedenis. De titelsequentie voor ‘Thank you for smoking’ maakt handig gebruik
van een tijdsbeeld. Voor de typografie word gebruik gemaakt van ontwerpen voor sigarettenpakjes.
De combinatie van moderne hedendaagse ontwerp mogelijkheden en een historie aan sigarettenpakjes
maakt een indrukwekkende begintitel.
We leven in een tijd waarin het heel verleidelijk is om met mooie beelden en special effects te werk te
gaan. De vraag is natuurlijk of al die special effects wel een positieve werking hebben op de uiteindelijke
filmtitel. Hier kom ik later nog op terug!
Vandaag de dag speelt het klimaat een belangrijke rol. Het is natuurlijk allemaal begonnen met de
film van Al Gore genaamd: ‘An Inconvenient Truth’ uit 2006. Ook deze film heeft een filmtitel en wat
meteen opvalt is dat de titelsequentie ontzettend geschikt is voor de film. Waarom? De titel heeft een
bepaalde functie te vervullen. De titel begint met het opnoemen van manieren waardoor jij beter met
het milieu om kan gaan. De filmtitel houd je als het ware een spiegel voor. De grafische toepassingen
worden op een verstandige manier gebruikt. Mondjesmaat maar toch doeltreffend en dat is de kracht
van de filmtitel bij deze film.

Dus op de vraag zijn grote gebeurtenissen van invloed op ‘Titel Design’ kunnen we met JA beantwoorden! Ook speelt de verandering in perspectief een grote rol. Hier ga ik nu dieper op in!
Onze kijk is veranderd door nieuwe media en televisie. Neem bijvoorbeeld de filmtitel van ‘Ocean’ s
Eleven’ gemaakt door Saul Bass in het jaar 1960. Het onderwerp van de film is Las Vegas en natuurlijk
het casino. Het mooie van Las Vegas is de sfeer. Het gevoel van luxe en uitbundigheid. Wat natuurlijk
helpt zijn al die miljoenen lampjes die s’avonds schitteren en een eigen leven gaan leiden. Er is niets
herkenbaarder voor Las Vegas dus het is logisch dat een ontwerper die aspecten gebruikt voor een
filmtitel. Ook in de jaren die daarop volgen neemt bijvoorbeeld de film ‘Casino’, die ik enige pagina’s
terug behandeld heb, nog altijd het straatbeeld van Las Vegas op in zijn filmtitel.
De laatste jaren is het pokeren ontzettend populair geworden en heeft het casino weer helemaal terug
op de kaart gezet. Titelontwerpers maken nu slim gebruik van die rage want ze zoeken naar onderwerpen waar kijkers zich mee kunnen identificeren. Zo is de filmindustrie de laatste jaren ontzettend
bezig met het genre. Neem bijvoorbeeld de film ‘21’ die over blackjack gaat of de ‘Ocean’ series waarin
bekende acteurs casino’s proberen op te lichten. De titels van deze films zijn niet bijzonder daarom
behandel ik ze niet maar het laat zien dat er weer een hype is ontstaan. Alleen is de kijker deze keer
meer geïnteresseerd in het spel dan in de omgeving.
De casino’s en lampjes hebben we gehad. Neem bijvoorbeeld ‘The Poker Club’ uit 2008. Het hele verhaal speelt zich grotendeels af in een casino maar de titelontwerper Dan Savage kreeg de opdracht om
vooral met kaarten bezig te zijn. De kijker wil spelen, is niet langer meer geïnteresseerd in het interieur
maar wil met die kaarten bezig zijn. De technieken laten het toe om een speelkaart op alle mogelijke
manieren te laten bewegen. Aangevuld met goede muziek, maken de filmtitel tot een schouwspel.
Dan Savage: “There was practically no budget. I art directed, designed, and animated the entire thing
with the exception of the 3D chips. I rented the exact gun model from the film and hired Eric Wagliardo
to help photograph it. The titles were designed for HD 1080p, so to get the extreme close ups on the
card elements I went through the tedious process of scanning in the cards... ...cutting out the parts I
liked, printing, photocopying each part like 20 times to get the nice texture, then scanning each part
in to piece it together for animation. It was a lot of late nights and weekends. The software I used was
Photoshop and After Effects ... I had studied percussion for the past 12 or so years, so I think that
inspired the rhythm of my animation.” ‘The Poker Club’ - www.submarinechannel.com

An Inconvenient Truth. (2006)
Ocean’s Eleven. (1960)
De ontwerper van de
filmtitel was Saul Bass.
Hij zette het thema van de
film in beeld door gebruik
te maken van lampjes en
‘casino symbolen’
The Poker Club. (2008)
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‘Titel Design’
Een vak apart!
Titelsequenties zijn een verplichting
en ingevoerd door de filmindustrie in de
jaren vijftig. Titelsequenties werden steeds
belangrijker. Het was pas aan het einde
van 1970 dat de technologie
een inhaalrace maakte.

Technologische verbeteringen, digitalisatie en ‘special effects’ kwamen steeds meer voor omdat ze
betaalbaarder werden. Voordat er allerlei programmatuur bestond op grafisch en videogebied werkten
de meesten titelontwerpers met tekenaars en ‘storyboards’. Het uiteindelijke product werd bewerkt met
de in die tijd beschikbare middelen. De kosten waren meestal zo hoog dat er weinig ruimte was voor
veranderingen en creatieve experimenten. Toen in 1984 de Macintosh werd geïntroduceerd was dit
een goed teken voor de industrie. Ontwerpers kregen steeds meer ruimte om te experimenteren en ze
hoefde niet langer vanaf het begin rekening te houden met het resultaat. Het lanceren in 1980 van het
fenomeen MTV was een andere ontwikkeling die de baan vrij maakte voor ‘Motion Graphics’.

Wat is de taak van de ontwerper uit de 21ste eeuw. Bedrijven en ontwerpers die zich richten op deze
tak van ontwerpen hebben het allemaal over ‘gevoel en emotie’. De titelsequentie hoeft niet meer functioneel te zijn. De functie van de titel is in de loop der jaren veranderd. Het is een voorproefje of speeltje
van de echte film. Een object op zichzelf. Ik kan me zelfs indenken dat als de film op miraculeuze
manier zou verdwijnen, de filmtitel er niet minder populair om zou worden en een nog grotere groep aan
liefhebbers zou verzamelen. Wellicht krijgt de filmtitel een eigen plaats binnen communicatie.

Verknipte graphics die steeds sneller en feller op het scherm dansen werden erg populair bij de MTV
generatie. Van filmsequenties werd verwacht dat ze met hun tijd meegingen. De zogeheten ‘populair culture’ en een steeds groter wordende advertentiemarkt zorgde voor verandering in de stijl van
titelontwerpen. De consument raakte steeds meer aan dingen gewend en is daardoor steeds sneller verveeld. De ontwerpers van filmtitels hadden de belangrijke taak om de kijkers te blijven boeien
en konden natuurlijk niet achter blijven. De titelsequenties worden steeds sneller en informatie komt
steeds vlugger voorbij. Bij veel filmtitels is het al niet meer mogelijk om je alleen maar op de informatie
te concentreren vanwege al die beelden en geluiden eromheen. Deze verandering duidt aan dat de
functionaliteit van de filmsequentie onbelangrijker is geworden, en dat het visuele effect van de filmtitel
belangrijker is geworden.

Ik wil toch nog even aangeven dat er in een filmtitel ontzettend veel tijd gaat zitten. Vooral in de films
die nu in de bioscopen verschijnen. Ik neem als voorbeeld de film ‘Panic Room’ uit het jaar 2002,
ontworpen door het bedrijf ‘Picture Mill’. Verantwoordelijk was William Lebeda, Art Director en grafisch
ontwerper. De klant was Colombia Pictures een grote filmmaatschappij. Zoals ik al eerder heb gezegd
wordt ‘Titel Design’ nu ook echt gezien als een nieuwe tak binnen de grafische vormgeving, er zijn
dus ook bedrijven ontstaan die zich daar in hebben gespecialiseerd. Van deze specialisatie kunnen
bedrijven gebruik maken om er zeker van te zijn dat hun filmtitel bijzonder wordt.

“Two of the richest possibilities that new technologies enabled were situating a point of view within an
illusion of space and imagery and the manipulation of typography to be dimensional and move in ways
that are physically impossible,” says Peters, pointing toward the title sequence of 1978’s Superman,
created by Richard and Robert Greenberg, as an early example of a computer-assisted title sequence.
“Being able to mix in the sound in real time also gave tremendous control to the designers of a sequence.” uit het artikel ‘Titels Throughout Time’ geschreven door Kristina Mc Cort
In het begin van de jaren 90 kwamen er veel computertechnieken vrij. Al deze technieken zorgden voor
meer mogelijkheden op grafisch en visueel gebied. De introductie van programma’s zoals ‘Adobe After
Effects’ in 1993 hadden een stevige invloed op het maken van titels. Het gebruik van deze programma’s op wereldschaal zorgde ervoor dat ontwerpers over de hele wereld, filmtitels op een andere
manier gingen benaderen en ontwerpen.
“When I started 10 years ago, the amount of time before you could see anything in motion was weeks,
and now, you are talking about hours,” says Jakob Trollbäck, creative director at Trollbäck and Company and formerly one of R/Greenberg’s pioneers of computer-assisted title design. “Now we can sit
and talk about a concept in the morning, and then a few hours later, have something in motion.”
uit het artikel ‘Titels Throughout Time’ geschreven door Kristina Mc Cort

Panic Room

“Directors and editors are now able to work out a lot before they come to a designer because they
are working on Avids and Final Cut Pro themselves,” Lebeda says. “We get a lot of temp titles that are
pretty respectable , they give us a really good idea of what directors are looking for, and they’ve already
worked out things like how long they want the music to go and the sequence to play. We’re all speaking
the same language now.” uit het artikel ‘Titels Throughout Time’ geschreven door Kristina Mc Cort
Het concept van de filmtitel van ‘Panic Room’ is contrast. De uiteindelijke film speelt zich hoofdzakelijk
af in een donker huis diep in de nacht. Buiten is het weer slecht en de grimmige sfeer blijft heel de film
hangen. De titelsequentie geeft een beetje aan waar het verhaal zich afspeelt. Je ziet de stad Manhattan op een prachtige herfstdag. De reden dat de titel er zo uitziet heeft alles te maken met contrast.
Het is de bedoeling dat de titel het gevoel van claustrofobie versterkt door juist heel mooi en ruimtelijk
te zijn. De grote marmerachtige typografie hangt in de lucht boven de straten van de stad en er gebeurt
verders helemaal niets. Het is zowel even mooi als verontrustend.
“The challenge of a project like this is to maintain believability at all times,” Lebeda says. “Every decision
was made with an eye to reality… from type that would be found in New York City tot the material of the
letters being the same as the buildings. Drawing attention to the process or trying to be clever would
only backfire and take the audience out of the film, instead of luring them in.” uit de website van Picture
Milll, het artikel ‘Hanging on Every Word’.

Panic Room. (2002)
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Het proces van tekentafel tot aan de uiteindelijke voltooiing van de filmtitel nam een tijdsbesteding in van
bijna een jaar in beslag. Programma’s die zijn gebruikt variëren van Illustrator, Photoshop en Alias Wave
Front Maya voor het ontwerpen van de titel tot aan Lightwave en Eyeon Digital Fusion voor de
productie. Al deze technieken zijn natuurlijk geweldig maar kosten enige tijd om onder de vingers te
krijgen. Het is niet voor niets een erkend vak geworden. De toekomst van de ontwerper verschuift langzamerhand. Er wordt steeds meer in beeld gecommuniceerd omdat beeld en geluid nu eenmaal beter
overkomen. De ontwerper van deze tijd gaat zich steeds meer bezig houden met internet en ‘Motion
Graphics’ niet omdat hij het wil , maar omdat de markt erom vraagt.
Picture Mill (titelontwerp-studio)
“Every project has a unique solution, just as every idea is unique. And the idea is everything, and
everything should be in service to the idea. And by the way, ‘bleu’ is not an idea. Put a solid idea
together, find the form that best communicates that idea, and check it regularly for appropriateness. We
believe in good design and arresting image. Try like hell not to be boring. Be kind to others, and always
be individually responsible for thinking and doing. Say what you mean and follow that path. We value
the immense collection of common experiences our core creative team shares from working together
since the studio’s launch. We love clients who shout thinks like, ‘Stop taking notes and listen to me!’.
Because that’s what most of the job is. Understanding and responding to their needs. There is no substitute for hard work. Effort brings reward. Good will triumph over evil”. uit de website van Picture Mill

Wat is de toekomst van de hedendaagse ontwerper?

Tegenwoordig is het onmogelijk om het over het vak grafische vormgeving te hebben zonder het gebied
‘Motion Graphics’ over te slaan. Het is een gebied waar we ons steeds in blijven vernieuwen en waar
veel terreinen nog in kinderschoentjes staan. We worden erdoor omsingeld op het gebied van audiovisuele media en op het internet. Natuurlijk zijn de traditionele vormen van grafisch ontwerpen nog steeds
springlevend, maar er je kunt er vanuit gaan dat ontwerpers ‘Graphics in Motion’ zullen moeten gaan
gebruiken willen ze nog overleven. In de verre toekomst zal de brief verdwijnen. De brief zullen we in de
toekomst alleen nog maar herkennen als pictogram. Het belang van ‘Motion Graphics’ blijft maar
stijgen en heeft vooral in de twintigste eeuw voet aan de grond gekregen. Ik heb al uitgelegd wat voor
invloed de ontwikkeling van systemen en programma’s te weeg hebben gebracht.
Al deze innovatie en verbeteringen maken dat filmtitels steeds dichter bij de kunstvorm komen.
Er is nog altijd geen Academy Award voor beste filmtitel, maar des al niet te min, ontwerpers krijgen
steeds meer eer voor hun werk aan filmtitels. Hebben alle nieuwe technologieën en ontwikkelingen wel
een goed effect op het vak ‘Titel Design’? Curran gaat zelfs verder en beweerd het volgende:

“The optical process moves closer to obsolescence with every advance in digital
tools. As more designers do breakout work, respect and demand for good title
design is beginning to rise in Hollywood. And as more and more designers like
Geoff McFetridge (who designs film titles out of a one-person studio) throw
industry convention out the window and discover new ways of working, the rules
of the game can change as quickly as the flash of a frame of celluloid”.
Uit ‘An Analysis of the Opening Credit Sequence in Film’ door Melis Inceer.
Maar hoewel het gebruik van ‘special effects’ en ‘Motion Graphics’ in titelontwerpen is vergroot.
Het is nog lang niet in te denken dat deze ontwikkelingen de filmindustrie compleet zullen veranderen.
Het vak evenals de bedrijven zullen een bescheiden rol blijven spelen en in dienst staan van de uiteindelijke film! Maar dit betekent natuurlijk niet dat ontwerpers geen verschillende stijlen uit blijven proberen
en op hun eigen manier een verhaal van de titelsequentie zullen maken.

De keersijde

Er is ook een keerzijde aan het vak titelontwerp en heeft alles te maken met de toekomst van
titelontwerpen. De velden worden steeds groter en de onderlinge competitie ook. De mogelijkheden die
amateur ontwerpers hebben met hun laptop computers om meer acceptabele resultaten te bereiken
gepaard met de non-stop up-to-date evolutie zullen het steeds moeilijker maken voor professionele
ontwerpers om zich van de amateur ontwerper te scheiden. Begintitels zijn altijd al de taak van de
grafisch ontwerper geweest. Los van hoe hun werk in die tijd werd genoemd. Of deze nu bij een studio
werkte of al een naam voor zichzelf had verworven. Een groot verschil met vroeger is natuurlijk dat in
deze tijd een hobbyist met een voorliefde voor filmbewerking hetzelfde kan bereiken als een professioneel bedrijf. Ik zelf vind het een hele goede verandering want het is natuurlijk geweldig dat filmtitels
niet alleen door grote bedrijven gemaakt hoeven worden. Iets wat vroeger, waar grote studio’s hun
eigen ontwerpafdeling hadden, natuurlijk niet denkbaar was. Maar de filmtitel zal wel aan kwaliteit of
eerder gezegd aan creativiteit gaan inleveren. Imitatie komt steeds vaker voor en zal een probleem gaan
worden. Het zal de plaag zijn van deze tijd. Klanten zien maar al te graag dat ideeën en ontwerpen die
vroeger succes hadden worden gebruikt bij hun project om dit succes te evenaren.
In een tijd waarin de kosten voor het bewerken en produceren steeds uitbundiger worden, is de techniek om deze soort titelsequenties te maken steeds toegankelijker en goedkoper. De gecompliceerde
‘special effects’ gecreëerd door de pioniers uit het vak worden steeds makkelijker om te gebruiken en
daardoor komen ze steeds vaker voor. De impact van de titelsequentie is weg. Door het steeds maar
weer herhalen van ideeën en technieken worden creatieve en originele werken steeds minder waard.
Zoals Boxer beaamt in ‘An Analysis of the Opening Credit Sequence in Film’ door Melis Inceer.
“With desktop filmmaking on the horizon, the very notion of auteur title designers seems quaint.
The writing of history beings when an era is ending”
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Volgens deze bron heeft de titelindustrie zijn hoogtij dagen al gehad, en zullen deze niet meer
geëvenaard worden. Ik zelf geloof daar niet in. We leven juist in een tijd van uitproberen en creëren.
Regisseurs die graag kwaliteit willen scheppen, en een nieuwe industrie (Titel Design) die sterk
groeiende is zijn erg hoopgevend voor de toekomst van titels binnen de filmindustrie.
Ondanks alles is er binnen het vak nog genoeg ruimte voor verbetering. Met in de toekomst meer
ontwikkelingen op technisch en experimenteel gebied. Het vak zal in de toekomst alleen maar
experimenteler worden. Een mooie tijd om als ontwerper in te staan. Met als doel de titelsequenties
naar een hogere kunstvorm te begeleiden.

Conclusie

Wat ik uit mijn onderzoek kan halen is dat de filmtitel in deze tijd het belangrijkste moment van de
film kan zijn. Zonder filmtitel is er geen film. Op de vraag is de filmtitel belangrijker dan de film kan ik
regelrecht NEE beantwoorden. Een titelsequentie staat in dienst van de film, en kan je de nodige basisinformatie meegeven om zo het verhaal van de film beter te begrijpen. De filmtitel schept de sfeer. Maar
hat kan de film niet vervangen. Het is de taak van de filmsequentie om de namen en productiemedewerkers te tonen in de intro. Het is wel zo dat een titelsequentie uit deze tijd graag een concept binnen
de filmtitel verwerkt.
De eerste film werd vertoond in 1895 door de gebroeders Lumière. Het was vanaf dat moment dat de
film zich snel verspreidde. In Europa had de filmtitel in de jaren twintig en dertig meer vrijheden dan in
Amerika. Grote studio’s en daarmee gepaard regeltjes waren er niet zoveel in Europa.
Door verschillende stromingen was het aanbod van filmtitels heel divers. Filmmakers uit Europa vroegen
vaak aan kunstenaars of ontwerpers om voor hun de filmtitels te ontwerpen.
Het was Amerika waar de filmindustrie enorm groeide. De geschiedenis van de titelsequentie maakt
duidelijk dat er niet altijd evenveel aandacht werd besteed aan de intro van de film. Vroeger werd de
filmtitel in Amerika gezien als decoratie. Door technische ontwikkelingen en een nieuwe generatie
aan vormgevers kon het vak ‘Title Design’ groeien. De filmindustrie had er vijftig jaar voor nodig om
te realiseren hoe belangrijk de filmtitel wel niet is. Saul Bass is rond 1954 verantwoordelijk voor het
ontstaan van de volledige en bestaanswaardige titelsequentie. En door Kyle Cooper’s ontwerp voor de
titelsequentie van ‘SEVEN’ in 1995 is er een revival geweest in de interesse voor de kunst van het ‘Titel
Design’.

Een titelsequentie is in eerste instantie gemaakt in functie van de film zelf. Het fungeert
als opstapje naar de film en moet de kijker naadloos vanuit de echte wereld naar de
werkelijkheid van de film leiden. De ontwerper van de titelsequentie maakt meestal ook
niet echt deel uit van het productieteam. Er wordt overlegd met de regisseur en anderen
maar verder is de ontwerper onafhankelijk. Hierdoor is er meer kans op een element van toegevoegde waarde. Of de titelsequentie nu een verband heeft met de film of niet, het kan iets
waardevols toevoegen aan het geheel van de film.
‘Titel Design’ is iets wat verbonden is met de film. Naarmate technische ontwikkelingen en programma’s voor het bewerken van beeld toenamen werden de filmtitel en de speelfilm onheroepelijk met
elkaar verbonden. In Hollywood is de film het groots en andere landen zijn nog niet zo ver ontwikkeld.
De filmindustrie in landen buiten Amerika en Engeland is nog klein en net zoals ‘Titel Design’ zal het
daar nog moeten groeien. Juist om die reden wordt er ook nog niet zoveel aan ‘Titel Design’ gedaan
buiten Amerika en Engeland.
Door de komst van ‘Motion Graphics is de toekomst van de ontwerper veranderd. We zien dat steeds
meer filmtitels worden ontworpen door grafische vormgevers. Als je als grafisch ontwerper wilt overleven moet je mee met je tijd en wat de markt van je verlangt. ‘Motion Graphics’ is die toekomst en als
ontwerper kun je daar niet omheen.
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