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ARGUMENT
Societatea contemporană urmează unei noi culturi, aceea a vizualului. Dacă pentru
Platon doar umbrele şi reflexele erau imagini, pentru individul modern realitatea însăşi se
transformă în reprezentări plastice. Păstrînd doar o parte dintre regulile de construcţie şi
de convenţie socioculturală, imaginea se reinventează, devenind discurs al libertăţii, al
pulsiunilor vitale, stilizat pînă la limita imaginarului în comunicarea publicitară. Cu un
efect aproape hipnotic, imaginea convinge, manipulează şi seduce, invitîndu-şi
interlocutorul să păşească într-un univers iluzoriu, perceptual. Apare un nou tip de adevăr,
pentru care semnificarea e superioară desemnării, sensul dominînd referentul. Suntem la
graniţa dintre invizibil şi vizibil, dintre semnificat şi semnificant, realitatea dizolvîndu-se
în pluralitatea ameţitoare a virtualului.
Lucrarea de faţă, Retorica imaginii publicitare, încearcă să identifice şi să
sistematizeze acele concepte, teorii şi idei care definesc termenul de imagine în societatea
opulentă a consumismului. Vom analiza latura sa persuasivă, puterea de a modela
conştiinţe, de a propovădui credinţe şi de a schimba comportamente. Îndepărtîndu-se tot
mai mult de canoanele tradiţionale şi reorganizînd sistemul de valori universale, imaginea
publicitară nu mai are ca destinatar unic consumatorul, ci omul, care devine, din simplu
spectator, interpret. Tematica publicitară este modificată, logica din spatele construcţiilor
comerciale se reinventează, renunţîndu-se la formă, în favoarea esenţei – nu se mai vinde
obiectul, se vinde metafora.
Premisa fundamentală a prezentei lucrări este că discursul comercial, ca formă a
comunicării, este mai mult decît un monolog superficial, construit în jurul unui produs.
Limbajul plastic dobîndeşte valenţe simbolice – se conturează un spaţiu perceptual, un
hibrid între aici şi acum, o formă a existenţei tari. Imaginea publicitară nu trebuie privită
doar ca reprezentare grafică, semnul este mai mult decît simplu suport al expresiei, el
însuşi este mijloc stilistic producător de sens.
Lucrarea de față este alcătuită din două părți, una teoretică, bazată pe aspecte care
definesc noțiuni ale discursului vizual în publicitate și una aplicativă – exploatează
plurisemantismul compoziţiei comerciale, invitînd la o abordare conceptuală, nu doar la o
analiză structurală, strict estetică.
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CAPITOLUL I. Retorica vizuală
Retorica ia naştere în contextul demosului antic, spaţiul legitimării puterii căpătînd
amploare exclusiv prin manifestarea persuasivă a actului vorbirii. Unica manieră prin care
un individ se face auzit în viaţa publică constă în convingerea interlocutorului printr-un
singur instrument – cuvîntul1. În prezent, înţelesul conceptului de retorică suferă o acută
devalorizare, devenind sinonim pentru „şiretenie, viclenie de înlănţuire a spiritului şi a
minţii, nu prin forţă brutală, ci prin vorbe dulci”2. Observaţia că retorica ar avea caracter
persuasiv a fost, întîia dată, enunţată de Socrate şi a fost preluată, ulterior, de Platon,
Aristotel, Appolodor, Cicero.

I.1. Noţiunea de retorică
În literatura de specialitate există numeroase interpretări ale conceptului de
retorică, caracterul său complex dînd naştere, de-a lungul timpului, la viziuni diverse.

I.1.1. Artă a convingerii
Ca artă a convingerii, se constată că finalitatea unui discurs oratoric este
consimţămîntul publicului – receptorul mesajului. Socrate insistă pe diferenţa majoră
dintre convingerea de opinie şi convingerea de ştiinţă, arătînd că „oratorul nu-i un
învăţător, în tribunale şi adunări populare, tratînd asupra lucrurilor drepte şi nedrepte, ci e
numai un făuritor de păreri”3. Retorica devine, astfel, o unealtă al cărei scop este acela de
a încînta şi atrage auditoriul, apelînd la persuasiune4. Tot ca un demers al convingerii este
înţeleasă retorica şi de Aristotel care, după o reordonare a consemnărilor şi indicaţiilor
privitoare la teoria retoricii, îşi va face loc în rîndurile oratorilor iluştri. Se prezintă drept
un adept al retoricii ca „facultate de a cerceta, pentru fiecare caz în parte, ceea ce poate fi
capabil de a convinge”5, introducînd, de asemenea, conceptul de cale speculativă6, ce
sprijină manifestarea convicţiunii. Este aceeaşi idee insuflată de Platon în Dialoguri,
1

„Orice cuvînt este o încercare de influenţare a celuilalt”. (v. Alex MUCCHIELLI, Arta de a influenţa.
Analiza tehnicilor de manipulare, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 11).
2
Vasile FLORESCU, Retorica şi neoretorica, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 25
3
PLATON, Dialoguri, Ed. IRI, Bucureşti, 1995, dialogul Gorgias, p. 251
4
„Modalitate de a încerca să-i convingi pe oponenţi de meritele punctului tău de vedere, prin argumente
bune sau proaste”. (v. David MILLER, Enciclopedia BLACKWELL a gîndirii politice, trad. în limba
română de Drăgan Stoianovici, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006).
5
ARISTOTEL, The Rhetoric, traducere de R. Roberts, Ed. Modern Library, New York, 1954, p. 91
6
Teofrast şi continuatorii de la şcoala stoică oferă retoricii o insuşire speculativă, transformînd-o în parte
componentă a sistemelor lor de doctrinare.
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referitoare la maniera în care Socrate îşi construieşte discursul. Parcursul argumentativ
are ca obiectiv adeziunea publicului, facînd abstracţie de conjunctură, şi fiecare etapă
trebuie să se raporteze, în permanenţă, la finalitatea dorită.

I.1.2. Artă oratorică
Mai mult decît o artă a convingerii, retorica este o artă oratorică. Corax şi Tisias,
logografi sicilieni, s-au oprit asupra retoricii din perspectiva ştiinţifică, văzînd-o, prin
esenţă, drept o ştiinţă a vorbitului în public. Se caută cele mai eficiente tehnici discursive
şi se schiţează, pentru prima dată, paşii indispensabili planului de realizare a actului
oratoric, aşa încît să convingă, anunţînd, asemenea sofiştilor7, o definiţie empirică a
termenului de retorică. „La Corax găsim deja conturate distinct cinci mari părţi pentru
oraţio: exordul, naraţiunea sau acţiunea, argumentarea, digresiunea, epilogul”8. Ulterior,
Aristotel a dezvoltat schema discursivă propusă de Corax, delimitînd actul vorbirii astfel:
introducerea (exordiul, propoziţiunea, expoziţiunea, diviziunea), tractarea (naraţiunea,
confirmarea, respingerea), peroraţia (recapitularea, pateticul, concluzia)9.
Exordiul (lat. principium sau exordium) este întîlnit pentru întîia dată la Aristotel,
care îl consideră prima parte a introducerii discursive: „calea liberă pe care va merge
oratorul”10. Cicero înţelege prin exordiu „acea parte a cuceritorului care-l pregăteşte în
chip potrivit pe ascultător pentru ceea ce urmează a fi spus; în acest scop el trebuie să-l
facă binevoitor, atent, dispus să se informeze”11. Tot el se va opri şi asupra trăsăturilor
indispensabile unui exordiu potrivit, în vederea conceperii unui discurs eficient: „să aibă
cît mai multe idei şi cît mai multă gravitate şi să cuprindă în el absolut toate cîte au
demnitate, fiindcă ceea ce trebuie să realizeze e, în primul rînd, ca auditoriul să-şi facă
cea mai bună părere despre orator; să aibă cît mai puţină strălucire, eleganţă şi podoabe,
fiindcă de aici se naşte bănuiala unei căutări şi a unei strădanii artificioase, lucru care
7

Denumire dată în Grecia antică, în perioada clasică (sec. 5 î.Hr.), filosofilor prosocratici, care îi învăţau pe
tinerii atenieni cum să folosească logica şi retorica pentru a învinge oponenţii, indiferent de controversă.
Apelînd la orice mijloace pentru a-şi apăra ideile, sofiştii au devenit simpli retori venali, fapt ce explică
reacţia de respingere pe care o manifestă Socrate şi Platon. (v. DEX online).
8
Laurenţiu ŞOITU, Retorică audio-vizuală, Ed. Cronica, Iaşi, 1993, p. 9
9
Ion DEACONESCU, Retorică – introducere în oratoria greacă şi latină, Ed. Europa, Bucureşti, 1998,
pp. 148-156
10
Aristotel, Poétique et rhetorique, Garnier frères, Librairie – Éditeur, Paris, 1883, pp. 348-355. Termenul
provine din limba greacă, unde „are sensul de drum, apoi termenul a inceput să denumească şi ceea ce se
spune înainte de a intra în subiect”. (v. M. Fabius QUINTILIAN, Arta oratorică, Cartea a IV-a, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 326)
11
CICERO, Opere alese, vol. I, Ed. Univers, Bucureşti, 1973, pp. 74-75
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răpeşte în cea mai mare măsură cuvîntării puterea de convingere a oratorului,
autoritatea”12. Quintilian împărtăşeşte, deopotrivă, aceeaşi perspectivă asupra etapei
iniţiale a actului oratoric, considerînd că un exordiu expresiv este atunci „cînd este expus
simplu şi obişnuit, cîştigă încrederea, astfel încît chiar dacă restul discursului a fost de
mai înainte scris şi lucrat cu grijă, pare improvizată întreaga pledoarie al cărei exordiu nu
trădează o pregătire prealabilă”13.
Propoziţiunea reprezintă formularea subiectului într-o manieră evidentă,
rezumativă, conturîndu-l cu exactitate. Expoziţiunea este partea succesivă propoziţiunii şi
are rolul de a aduce explicaţii şi lămuriri suplimentare pe marginea temei alese, dacă
acesta are un caracter mai complex. Diviziunea ajută la fixarea inţelesurilor subiectului,
acesta fiind fragmentat pe elementele componente.
Tractarea (lat. narratio14) constă în prezentarea faptelor în vederea unei
interpretări pertinente a mesajului şi joacă un rol esenţial în cadrul discursului oratoric.
„Eu cred că pentru a povesti trebuie în primul rînd să construieşti o lume, cît mai mobilată
posibil, pînă în cele mai mici detalii. Dacă aş construi un fluviu şi pe malul stîng as instala
un pescar, atribuindu-i un caracter irascibil şi un cazier judiciar, aş putea să încep să scriu,
traducînd în cuvinte ceea ce nu poate să nu se întîmple”15. A capta un public şi a-l face să
acorde atenţie la un grad înalt oratorului este o artă, vorbitorul trebuie să fascineze,
determinîndu-şi interlocutorul să-şi dorească să audă mai mult, să cunoască în profunzime
tema abordată. Cei ce au rămas fideli teoriei lui Isocrate consideră că o naraţiune eficientă
este una limpede, scurtă, verosimilă. Aristotel16, însă, nu este de acord cu una dintre
caracteristici: acesta consideră că o naraţiune, în funcţie de subiectul în jurul căruia
gravitează, poate avea mai multe dimensiuni. A hotarî de la început că o expunere trebuie

12

CICERO, Opere alese, vol. II, Ed. Univers, Bucureşti, 1973, pp. 77-78
M. Fabius QUINTILIAN, Arta oratorică, Cartea a IV-a, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, p. 342
14
„Naraţiunea (lat. narratio înseamnă povestire) este expunerea unei fapte săvîrşite sau înfăţişate ca
săvîrşită, care urmăreşte să convingă”. (v. M. Fabius QUINTILIAN, Arta oratorică, 1974, p. 358).
15
Umberto ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Ed. Bompiani,
Milano, 1985, p. 27
16
O naraţiune captivantă trebuie să aibă următoarele calităţi: claritatea în ordonarea evenimentelor ţine
cont atît de încărcătura emoţională a auditoriului, cît şi de importanţa faptelor descrise în contextul
respectiv; verosimilitatea constă în expunerea adevărului, în limitele posibilităţii, cu un grad cît mai înalt
de credibilitate, obţinut din prezentarea cu justeţe şi claritate a motivelor şi cauzelor ce au determinat
faptele; scurtimea sau întinderea trebuie să fie concretă, sintetică, în concordanţă cu proporţiile discursului;
atractivitatea se referă la plăcerea ori interesul pe care oratorul politic le stîrneşte auditoriului. (v.
ARISTOTEL, Retorica, 1416 b. 29).
13
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să fie scurtă i se pare ridicol. O prezentare de o întindere redusă riscă să nu ofere
publicului informaţiile necesare unei înţelegeri corecte, clare, lămuritoare. Din contră,
mesajul poate fi primit de către auditoriu incomplet, iar interpretarea acestuia se va
efectua fie gresit, fie superficial.
Confirmarea (lat. confirmatio) sau dovedirea este considerată cea mai importantă
etapă a discursului. Este partea argumentativă, raţională şi constă în argumentarea,
discutarea şi interpretarea aspectelor prezentate. „În ordinea firească, naraţiunii îi urmează
dovedirea căci trebuie să dovedim faptele pe care le-am expus în acest scop”17.
Respingerea este partea cea mai delicată din cadrul oricărui tip de discurs şi
trebuie parcursă cu mult tact de către vorbitor, pentru a nu-şi anula, singur, expunerea
susţinută pînă în acel punct. Apelînd la argumente, exemple şi probe dintre cele mai
logice, solide, fondate în baza unor fapte ori acţiuni concrete, oratorul trebuie să fie
capabil să răspundă adversarului. Acesta trebuie să găsească forţa psihică de a
contraargumenta, de a desfiinţa opiniile interlocutorului ce-l atacă, luptînd împotriva
punctelor slabe din ipoteza adversarului oratoric. „Astfel, prima confruntare cu adversarul
trebuie să fie tratată ca o presupunere, a doua, printr-o definiţie si etimologie a cuvîntului,
a treia, însă, printr-o dispută despre ce este echitabil şi adevărat şi, drept urmare, pentru
iertare. Şi, pentru că cel are se apără trebuie nu numai să reziste, sprijinindu-se pe o stare
certă – sau negînd sau definind sau invocînd dreptatea, ci trebuie chiar să expună raţiunea
respingerii sale; prima stare are ca acţiune negarea însăşi a învinuirii nedrepte şi
constatarea faptului, a doua, că nu este în fapt ceea ce este pus de adversar în cuvînt, iar a
treia stare mărturiseşte că e drept ceea ce apără şi că s-a făcut fără o controversă a
numelui”18.
Peroraţia este ultima treaptă din construirea unui discurs şi este compusă, la rîndul
ei, din mai multe elemente: recapitularea19 (lat. enumeratio), influenţarea afectivemoţională a publicului (lat. commiseratio, indignatio), trezirea reacţiilor pro sau contra.
„Trebuie să fie utilizate destul de frecvent ornamentele faptelor: dacă sunt miraculoase,

17

M. Fabius QUINTILIAN, Arta oratorică, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, p. 388
CICERO, Arta oratoriei, Ed. Saeculum vizual, Bucureşti, 2007, pp. 81, 83
19
”Dacă dezbaterea a fost încheiată, oratorul trebuie să aibă ca scop să reunească toate argumentele
selectate din topoi întîlniţi în inventio. Deci este destul pentru cel care vede ce posibilităţi se ascund în
fiecare loc şi care păstrează aceşti topoi ca pe nişte comori de argumentare, totuşi ne vom referi la trăsături
care sunt proprii cauwelor certe” (v. CICERO, Arta oratoriei, Ed. Saeculum vizual, Bucureşti, 2007, p. 87).
18
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nemaipomenite. Căci aşteptarea celui care ascultă şi uimirea şi sfîrşitul neprevăzut produc
plăcere pentru auditor”20.
Conceperea unei scheme de planificare a discursului se face urmărind cîteva etape
definitorii, însă nu este obligatoriu ca oratorul să le includă pe toate în cadrul aceluiaşi
discurs, nici să le respecte cu sfinţenie. Omul îşi poate defini propriile opţiuni, fiind
capabil să decidă justeţea alegerilor sale. Totuşi, ce nu trebuie omis este obiectivul final al
expunerii, obiectiv ce se ramifică în trei direcţii, specifice oricărei construcţii retorice:
docere (informarea publicului pe cale logică - logos), delectare (seducerea auditoriului ethos) şi movere (impactul emoţional asupra ascultătorilor - pathos)21. O „construcţie
retorică justă va aduce auditoriul în situaţia de acţiune pentru înlăturarea unei anumite
imperfecţiuni marcate de o urgenţă”22. Prin aceasta sunt consimţite şi alte aspecte
integrante: exigenţa, auditoriul şi constrîngerile contextuale. Ultimele fraze ale
cuvîntătorului trebuie să aibă un puternic impact asupra ascultătorului, să fie exprimate
prin cuvinte tari, iar formula de încheiere trebuie să fie convingătoare şi uşor de reţinut.

I.1.3. Artă a vorbirii elegante
Teoria retoricii este, deopotrivă, o artă a vorbirii elegante. În perioada
postciceroniană, se subliniază o manieră nouă de realizare a persuasiunii, mai delicată,
care derivă din estetică. Accentul cade pe acea frumuseţe discursivă rezultată din
împletirea filosofiei cu literatura. În acest sens, Quintilian a rămas în istorie drept autorul
celei mai sugestive formule, care conturează retorica astfel: ars bene dicendi sau scientic
bene dicendi, făcînd referire la un set de reguli ştiinţifice prin care o expunere oratorică
poate fi îmbunătăţit, condus cît mai aproape de perfecţiune. „Retorica este arta invenţiei, a
alegerii şi exprimării cu ornamente convenabile, care poate servi la a convinge”23. Pentru
Teodor din Gadara, „retorica este arta de a aduna, alege şi enunţa cu înfrumuseţarea
cuvenită tot ce poate servi să convingă”24. În aceeaşi privinţă, Gusti afirma ca un bun
orator trebuie „să satisfacă şi să intereseze raţiunea, sufletul şi inima. A convinge, dară,
20

CICERO, Arta oratoriei, Ed. Saeculum vizual, Bucureşti, 2007, p. 67
Călin SINESCU, Comunicare politică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007, p. 161
22
Llyod BITZER, The rhetorical situation, Philisophy and rhetoric, 1:1. 1-14, 1968, în C. SINESCU, op.
cit., p. 162. A se studia şi lucrările lui Dominique MAINGUENEAU, L’Analyse du discourse –
Introduction aux lectures de l’archive, Hachette Université, Paris, 1991 şi Nouvelles tendences en analyse
du discours, Hachette, Paris, 1987.
23
M. Fabius QUINTILIAN, Institutio Oratoria, II, XV, 21, Leipzig B.S.B., Bibliotheca Scriptorum
GraECOrum et Romanorum Teubneriana 1971
24
M. Fabius QUINTILIAN, Arta oratorică, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, p. 201
21
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este esenţialul, a plăcea este argumentul, a mişca sau atinge este a învinge”25. Aşadar,
cuvîntul stilistic, împletirea lexemelor în construcţii dintre cele mai inedite, accentuarea
plastică a diverselor aspecte prezentate, toate acestea nu pot decît să sprijine planul tern al
unui discurs, transformîndu-l dintr-un simplu act al vorbirii, dintr-o banală înşiruire de
idei şi informaţii, într-un moment de creaţie, de fineţea şi eleganţa unei opere de ortă.
Cuvîntul potrivit poate da naştere imaginii, iar imaginea, aspect cunoscut deja, are un
impact mult mai mare asupra omului, modelîndu-i cu usurinţă percepţia şi avînd forţa de
a-i contura o nouă viziune asupra faptelor.
De asemenea, teroria retoricii este privită şi ca o aspiraţie către cultură şi instruire
universală a spiritului. Această perspectivă apare conturată la Isocrate, văzut de Cicero
drept magister oratorum omnium, plasînd retorica în imediata vecinătate a filosofiei. În
acest context ia naştere şi un tip de retorică demonstrativă, consecinţă a diverselor
expuneri oratorice ale lui Isocrate în faţa unui public de elită. „Savantul vizează
certitudinea, filosoful aspiră la inteligibilitate. Fireşte, cele două cercetări se pot întîlni, se
pot fecunda reciproc”26. Retorica este înţeleasă ca o artă practică, în esenţă, rolul său
diminuîndu-se în sec. III-I î.Hr., odată cu dizolvarea libertăţilor Atenei. „Retorica –
înţeleasă ca ştiinţă ce sondează raţiunea, imaginaţia şi inima proprie, dar şi sentimentele
altora – s-a afirmat numai în perioadele în care a existat libertate de gîndire. Este condiţia
sa de a fi. [...] Integrată în epocă, retorica, înainte de orice, este expresia unei culturi, se
manifestă ca fenomen de cultură”27.

I.1.4. Artă a înţelepciunii
La Cicero întîlnim, preponderent, retorica – artă a înţelepciunii. Acesta va contura
în tratatul său, De Oratore, vechile cunoştinţe despre retorică, aşa cum apăreau subliniate
de către Isocrate, punînd accentul, însă, pe noi calităţi pe care ar trebui să le întrunească
un vorbitor iscusit. Pe lîngă trăsături precum vir bonus, peritus dicendi, un orator trebuie
să-şi studieze spiritul, oferindu-i forma dorită, dezvoltîndu-l şi ajutîndu-l să evolueze, non
multum sed multa. Acesta va oferi retoricii calitatea de îndrumar de viaţă: „Trebuie, însă,
distinse cu atenţie acele vicii care par a imita virtutea. Căci răutatea imită prudenţa,
sălbăticia în alungarea plăcerilor imită temperanţa, trufia care se înalţă prea mult imită
mărinimia sufletului şi risipa imită dărnicia, îndrăzneala imită curajul, duritatea sălbatică
25
26
27
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imită răbdarea, cruzimea imită dreptatea, timiditatea imită sfiiciunea, cearta şi capcana
cuvintelor imită înţelepciunea disputei şi fluxul gol al rostirii imită forţa oratorică”28.

I.1.5. Artă a discursurilor
Retorica este o artă a discursurilor. Într-o lume ce gravitează în jurul ştiinţelor
exacte, retorica nu doar că supravieţuieşte odată cu Renaşterea, dar capătă o nouă formă,
o nouă strălucire, recîştingîndu-şi valoarea. Retoricii îi revine rolul de a face cunoscute
drepturile omului, de a-i promova libertatea şi de a-i răspîndi convingerile prin discurs.
De altfel, aceste aspecte au fost enunţate cu mult timp în urmă, Quintilian afirmînd că
„retorica este arta care se ocupă cu discursurile”29. Totuşi, ştiinţa oratorică nu este doar o
artă a vorbitului, a cuvintelor lăsate să curgă, în voia unei dorinţe de moment. Orice
emitent aflat în faţa unui auditoriu, doritor de a comunica anumite aspecte, intenţii, de a
induce o nouă opinie, trebuie să cunoască regulile limbii în care se exprimă; un discurs
construit altfel decît în baza unui set de norme nu poate fi mai mult decît o pledoarie
mediocră, o formă fără fond. „Fiecare autor are nevoie de aprofundarea unor reguli ale
limbii care-i fac introducerea într-o ştiinţă a discursului. [...] Această ştiinţă va avea două
mari domenii în funcţie de semnele de care se va ocupa: primul va cuprinde semnele
inferioare frazei, cum sunt vechile figuri, fenomenele de conotaţie, anomaliile semantice
etc. [...] şi cel de-al doilea care va curpinde semnele superioare frazei, părţile discursului
din care se poate deduce o structură a povestirii, a mesajului poetic, a textului
discursiv”30.
În concluzie, fie că ne referim la retorica argumentativă, metafizică, textualistă
sau poetică, finalitatea oricărui tip de discurs este aceeaşi: seducerea, argumentarea şi
persuadarea publicului. Retorica rămîne în istorie drept ştiinţa ce explorează raţiunea
umană, capacitatea de imaginaţie, trăirile proprii, dar şi impactul emoţional declanşat la
nivelul publicului. A luat naştere din dorinţa de exteriorizare deplină prin cuvînt, scopul
fiind acela de a convinge auditoriul, printr-o comunicare deschisă, asupra unei cauze
drepte şi nu de a constrînge, în lipsa logicii şi a legilor morale. Totuşi, în ciuda valorilor
moştenite odată cu această artă, retorica este utilizată, în prezent, ca instrument de
manipulare, de îngrădire a conştiinţei şi pornirilor interioare prin exprimări cuceritoare,
28
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bombastice. Dintr-un discurs argumentativ plăcut auzului, retorica a devenit sceptrul
demagogilor fanfaroni în lupta pentru supremaţie.

I.2. Noţiunea de imagine
Cu decenii în urmă, E. Fulchignoni susţinea ca omenirea este dominată de o
civilizaţie a imaginii31. Reluată de nenumărate ori de-a lungul timpului, această unitate
sintactică s-a transformat într-un automatism, într-o sintagmă care s-a golit de sens din
cauza uzitării excesive, fiind percepută drept un clişeu. Oricît de antipatică ne-ar fi
expresia lui Fulchignoni, poate ar trebui, totuşi, să admitem că ideea sugerată reprezintă,
încă, o problemă de actualitate, imaginea este unul dintre suveranii societăţii
contemporane şi nu-şi anunţă pasivitatea în lupta pentru titlul de autoritate supremă. G.
Debord vorbea despre o societate a spectacolului, cea în care „lumea reală se transformă
în simple imagini, ele devin fiinţe reale şi motivaţii eficiente ale unui comportament
hipnotic. Spectacolul, ca tendinţă de a face vizibilă, prin diferite mediaţii specializate,
lumea care nu mai e direct sesizabilă, găseşte în mod firesc în văz simţul omenesc
privilegiat, aşa cum altă dată a fost pipăitul; simţul cel mai abstract şi cel mai uşor de
mistificat corespunde perfect abstracţiei generalizate a societăţii actuale”32.
Jean-Luc Godard, de asemenea, constată această invazie a imaginii în toate sferele
umanului, fenomen ce determină diminuarea efectului pe care îl poate avea asupra
privitorului, devalorizîndu-i semnificaţiile şi, implicit, dizolvîndu-i aproape întru totul
sensul conotativ. Exprimări precum „Iată o imagine adevărată!” vor fi înlocuite de
sesizări precum „E doar o imagine!”33.

I.2.1. Definirea conceptului
Definirea conceptului de imagine nu este o sarcină uşoară, avînd în vedere gama
vastă de înţelesuri ce derivă din acest termen, de multe ori neclare, contradictorii. Platon,
în Republica, oferă o conturare a noţiunii: „Numesc imagini mai întîi umbrele, apoi
reflexele care se văd în ape sau la suprafaţa corpurilor opace, lustruite şi strălucitoare, şi
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toate reprezentările de acest fel”34. Observăm, aşadar, că încă de la începuturile gîndirii
sistematice, există logica pe baza căreia o imagine este percepută drept o reprezentare.
Un analist al imaginii, care s-a făcut remarcat in studiul acestui concept, rămîne E.
Fulchignoni; acesta ajunge la concluzia că orice încercare de a contura în cuvinte
înţelesurile pe care le poate îmbrăca acest termen este nesatisfăcătoare, superficială.
Fulchignoni se va opri, totuşi, din punct de vedere psihologoc, asupra cîtorva aspecte
reprezentative, afirmînd că o imagine poate oscila între următoarele stări: ipostaza
exemplului concret, a modelului; ipostaza de metaforă, simbol, expresie concretă;
fenomen fiziologic de persistenţă senzorială, imaginile de pe retină; imaginile intuitive ca
fapte intermediare între imagine şi percepţie, adică anumite reprezentări mentale
spontane, fără vreo legătură directă cu realitatea, fantasmele, ecoul mental35. „Imaginea
este aceea care aduce în faţa ochilor mărturia lumii exterioare cu întreaga sa încărcătură
emoţională. Devenită artă, chiar şi în urma unor calităţi tehnice deosebite, imaginea îşi
sporeşte şi îşi prelungeşte farmecul. Plăcerea provocată abia se instalează că imediat
curiozitatea va căuta noi imagini36”, ochiul explorînd, fără contenire, suportul ilustrativ.
În ciuda acestor înţelesuri pe care E. Fulchignoni le consideră ca fiind
fundamentale pentru o imagine, o definire a conceputului rămîne, în continuare, ambiguă.
Pentru a oferi un plus de precizie demersului definiţional, E. Fulchignoni doreşte să
determine o diferenţiere foarte clară între două maniere de înfăţişare a realităţii: prin
imagini obiective (născute în urma observării explicite a mediului înconjurător, pe cale
senzorială, prin organul vizual) şi imagini subiective (reprezentări personale, subiective
ale lumii, concepute în urma fenomenului de imaginaţie, de interpretare şi reinterpretare).
„Avem, prin urmare, două aspecte psihologice complet diferite, după originea şi natura
lor, dar care sunt foarte asemănătoare prin forţa de penetraţie în conştiinţa noatră afectivă.
Ele pot trezi sentimente şi emoţii analoage pe care conştiinţa nu este mereu în măsură a le
distinge”37. Odată cu această revoluţie a imaginii şi evoluţie a ei în sfera filmică, se
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reuşeşte „să se injecteze în realitatea imaginii realitatea mişcării, realizînd şi imaginarul
pînă la un punct încă neatins”38.

I.2.2. Perspectiva semiotică
Un alt unghi de abordare a conceptului de imagine se poate realiza din prisma
teoriei semiotice şi semiologice, care plasează în plan secund statutul ontologic al
imaginii, punînd accent pe maniera în care aceasta dă naştere la noi sensuri. Pierce,
considerînd că icoana corespunde clasei semnelor în care semnificantul este într-o relaţie
analogică cu ceea ce reprezintă, introduce imaginea ca subcategorie a icoanei, în relaţia de
analogie descoperind următoarele tipuri: imagine, diagramă şi metaforă39. Le vom
analiza pe rînd:
Imaginea propriu-zisă exprimă o similitudine calitativă între semnificant si
referent prin imitarea unor trăsături generale, de aspect, ale referentului: formă, culoare,
proporţie. „Există un rudiment de legătură naturală între semnificant şi semnificat”40.
Analizînd această relaţionare din perspectivă antropologică, E. Sapir pune bazele unui
nou concept, simboluri de condensare, făcînd trimitere la ansamblul de semnificaţii
asimilate care „se înrădăcinează în miezul inconştientului şi care încarcă de afectivitate
tipuri de comportamente, situaţii care nu par a întreţine nici un raport cu sensul originar al
simbolului”41. Altfel spus, simbolul oferă semnului înţelesuri noi, suplimentare, creînd o
relaţie specială între semnificant şi semnificat. Simbolul joacă rolul elementului
declanşator al fenomenului de aducere-aminte, al activităţii mentale. Pornind de la
interpretările logice, executînd un raţionament obişnuit, simplu, odată cu apariţia
simbolului vor apărea noi semnificaţii, în conştiinţa noastră fiind involuntar provocate
diverse trimiteri la o gamă de informaţii cognitive, afective etc.42.
Saussure atribuie noţiunii de semn legătura stabilită între semnificant şi semnificat
(signifiant şi signifié). Pierce, însă, dezvoltă acest raport, propunînd o semioză, o relaţie
ce include cunoscutele elemente: semn, obiect, interpretant („cîmp de semne care ne ajută
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să atribuim obiectului semnul care-l reprezintă”43). U. Eco44 observă că, deşi Saussure nu
conturează foarte precis semnificatul, el este corelat la conştiinţa indivizilor din cadrul
societăţii. Semnul la Saussure era exclusiv „lingvistic şi marcat de arbitrar, chiar dacă nu
este vorba de un arbitrar la dispoziţia locutorului, ci de o colectivitate ce stabileşte modele
de utilizare şi consens general; nu uneşte un lucru şi un nume, ci un concept şi o imagine
acustică”45.
Diagrama are la bază o asemănare strict funcţională între un anumit fapt din sfera
realului şi o reprezentare schematică, scheletică. Un aspect pozitiv al acestui tip de redare
plastică constă în faptul că înţelegera relaţiei dintre două sau mai multe noţiuni se
realizează cu o mai mare uşurinţă, este posibilă ierarhizarea termenilor, evidenţierea
ideilor contrastante, precum şi a celor ce converg.
Metafora este asociată cu figura retorică şi ia naştere dintr-un paralelism calitativ.
Imaginea metaforică este conturată în momentul în care se realizează o modificare a
semnificaţiei: „Caracteristica principală a metaforei este impunerea unei schimbări care
nu este pur şi simplu de domeniu, ci şi de regn. O etichetă, care este elementul constitutiv
al unei scheme, poate fi desprinsă din regnul de origine al acestei scheme şi aplicată
pentru a tria şi organiza alt regn”46. Acest nivel este, prin excelenţă, unul conotativ:
sensurile derivă unele din altele, se ramifică, fiind influenţate prin figurile retorice şi prin
tropii vizuali.
Aşadar, un lucru lesne de înţeles este acela că imaginile difuzează mesaje vizuale,
ele comunică prin faptul că seamănă cu ceva. Între imagine şi reprezentare vizuală se
poate stabili un raport de sinonimie, aşadar, imaginea este un semn analogic. Obiectivă
sau subiectivă, vizuală sau virtuală, realitatea este imitată, este conturată intr-o altă sferă,
într-o altă dimensiune, căpătînd cele mai bizare forme, pînă la confuzie. De asemenea, o
altă înfăţişare pe care o poate avea o imagine este aceea de simbol: in cazul acesta nu mai
poate fi vorba de o copiere a unui aspect din realitate, ci la o convenţie socio-culturală. În
ambele cazuri, însă, privitorului i se transmite o informaţie, îi este prezentată o ipoteză, o
idee. „Imaginea poate apărea în mod legitim ca un text, în sensul foarte al termenului [...],
43
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în măsura în care constituenţii săi (şi distribuţia lor în spaţiul reprezentării) solicită din
partea spectatorului o serie de ajustări despre care am putea spune că se circumscriu
procesului pe care îl numim lectură”47. Barthes, deopotrivă, împărtăşeşte aceeaşi
perspectivă şi afirmă: „imaginile zămislesc cuvinte care creează imagini într-o mişcare
fără sfîrşit”48. Imaginea nu mai este înţeleasă doar ca o împletire a semnelor într-un iconic
codificat, ci drept un mesaj vizual, compus din figurativ şi iconic. Mai mult, acestora li se
alătură un ansamblu de semne plastice: formă, compoziţie, culoare şi textură49.
Imaginea ni se prezintă pe neaşteptate, ne surprinde şi, fără a cere, parcă, vreo
implicare suplimentară, ne propune o temă de meditaţie. Dintr-o singură privire noi
înţelesuri îşi fac loc în propria conştiinţă şi, în ciuda unei posibile confuzii pe marginea
semnificaţiilor receptate, imaginea „propune operaţii de asamblare şi de punere la punct
aproape instantaneu”50. Suntem, aşadar, martorii unui proces de accelerare a actului de
comunicare, fenomen generat de traducerea lexemului tipărit în fotografie. Sistemul
fonetic, de asemenea, este inlocuit de imagine, de reprezentarea cuvîntului rostit într-un
nou limbaj, nelingvistic, analogic. Ca observaţie, „imaginea este jumătate a celui care o
produce, jumătate a celui care o priveşte. Pentru a putea completa cealaltă jumătate,
trebuie stabilite legile ce stau la baza construcţiei, dar ca să poată fi continuată această
construcţie este nevoie de la început să fie concepută într-un limbaj ştiut de cel puţin o
parte dintre cei puşi în situaţia de a o întregi”51.
Aşa cum am remarcat, semiotica şi semiologia caută să scoată la suprafaţă maniera
în care ia naştere sensul în interiorul acestui tip de comunicare, de natură simbolistică.
Totuşi, dorinţa de a analiza o imagine este, aparent, uşor curmată de cîteva raţiuni
pertinente. A crede că imaginea este un „limbaj universal care, datorită capacităţilor
analogice, transmite natural, firesc şi instantaneu înţelesul imaginii, este o iluzie”52. De
asemenea, „apare îndoiala că am putea vreodată percepe corect intenţiile autorului, de
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multe ori nici el nefiind conştient de adevăratele intenţii. A decela semnificaţii şi sensuri
nu este o operaţie ilicită, suverană fiind interpretarea”53.
Imaginea este o formă de comunicare nonverbală şi conţine cu siguranţă un
mesaj, o intenţie, avînd ca destinaţie receptarea sensului produs pe baza unor stimuli
vizuali. Imaginea este ilustrarea secvenţelor din planul real, este reprezentarea, mai mult
sau mai puţin explicită, a aspectelor dintre cele mai diverse, ce aparţin sferei sociale în
care trăieşte individul. Cu un farmec aparte, aproape hipnotic, imaginea rămîne unul
dintre actanţii suverani în universul uman, influenţînd cu o fineţe insesizabilă percepţii şi
credinţe. În asta şi constă, de fapt, forţa vizualului, în delicateţea cu care seduce şi
convinge, mai mult decît orice alt tip de limbaj.

I.3. Limbajul vizual
Roland Barthes este cel care a conturat pentru întîia oară o metodologie de
interpretare a imaginii în mediul publicitar. Teoriile sale apar într-un articol54 cu renume
în prezent, plecînd de la ideea că imaginea la care se apelează în publicitate ascunde, fără
îndoială, o intenţie.

I.3.1. Denotaţie şi conotaţie
Scopul imaginii publicitare este acela de a fi citită de către o audienţă, fapt pentru
care trebuie analizat modul în care sensul dorit prinde contur pentru public pe cale
vizuală, printr-o reprezentare iconografică. Dacă imaginea are în compoziţia sa semne,
semnalează semiologul francez, rezultă că aceste semne nu pot fi decît „pline”, concepute
pentru a asigura o lectură55 eficientă. R. Barthes este cel care a enunţat adevărul
fundamental potrivit căruia semnele existente în constuirea imaginii publicitare vor deţine
acelaşi tipar precum semnul lingvistic, aşadar, după postulatul saussurian, „căutînd şi
găsind elementele care provoacă semnificaţii, le asociem semnificanţilor şi găsim semnele
pline”56.
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Pentru vremea aceea, conştientizarea faptului că pentru dobîndirea unei accepţii cu
caracter universal este necesară împletirea mai multor categorii de semne (lingvistic,
iconic şi plastic) a reprezentat o mare descoperire. Totuşi, nu acesta este cel mai
semnificativ element semnalat de către Barthes în semiologie. În Retorica imaginii,
articol făcut public în 1964, autorul subliniază, în principal, ideea că imaginea din mediul
publicitar este un sistem alcătuit din două subsisteme, sesizate şi înţelese în acelaşi timp:
denotaţia şi conotaţia. Primul dintre ele oferă un mesaj necodat, trăsăturile obiectului
înfăţişat şi aspectele de referinţă ale acestuia fiind recunoscute tautologic. La acest stadiu
nu se înregistrează procese de modificare între semnificant şi semnificat. În vederea
decriptării, este necesar un istoric perceptiv şi cultural de bază, o inteligenţă deloc
strălucită; a identifica un măr într-o fotografie ca fiind reprezentarea mărului real nu este
un efort pentru nimeni. R. Barthes consideră că imaginea fotografică poate fi identificată
cu gradul zero al inteligibilităţii, etapă infrasemantică şi cu o semnificaţie redusă.
Denotaţia manifestă, însă, un rol covîrşitor întrucît stă la baza celui de-al doilea nivel, cel
al conotaţiei.
Nivelul conotativ sugerează prezenţa unui cod şi a unui sistem de semnificaţii
socio-culturale. Există mai mulţi conotatori care alcătuiesc împreună, în viziunea lui
Barthes, „ansamblul retoricii imaginii, iar ansamblul de semnificaţii conotate recompun,
în cazul imaginii publicitare, anumite cîmpuri ideologice ale contemporaneităţii”57. Între
cele două este prezentă o permanentă relaţie de reciprocitate, dar şi o inegalitate evidentă.
Nivelul denotativ este primar, elementar, constitutiv şi îl sprijină pe cel al semnificaţiilor
socio-culturale. Totuşi, este rigid în privinţa interpretării şi importanţa sa scade, nefiind la
fel de bogat în semnificaţii. „Într-o terminologie levi-straussiană, denotaţia suferă de
handicapul naturii, în timp ce conotaţia beneficiază de privilegiul culturii”58. Această
diferenţiere vizibilă între cele două niveluri nu trebuie, însă, înţeleasă ca o desfiinţare a
celui denotativ, el are rolul său, fundamental în construirea sensului împreună cu cel
conotativ. Paradigmele simbolice, care prind contur prin conotaţie, sunt „activate” doar
prin intermediul sintagmelor denotative. Mai mult, denotativul este cel prin care este
reprodus realul şi care sugerează realitatea, aspect considerabil din punt de vedere
semantic.
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În ciuda caracterului oarecum neclar pe care îl are teoria lui R. Barthes, în ciuda
conceptualizării superficiale sub unele aspecte, semioticianul francez rămîne primul
analist al imaginii publicitare, apelînd la cele două procedee de semnificare.

I.3.2. Semiotica şi codurile vizuale
Un alt sistem teoretic, devenit clasic deja, este cel creionat de Eco în lucrarea
Structura absentă59. În total dezacord cu analogismul şi similitudintea percepute în
manieră mecanicistă, Eco lansează ideea că simbolurile ce aparţin cîmpului vizual aparţin
unui limbaj cultural codificat, transpunînd, pe baza unui cod, factori ai experienţei.
Acelaşi autor, în Tratatul de semiotică generală60, insită pe posibilităţile restrînse de
semnificare oferite de o imagine. Plecînd de la conceptul de iconism, Eco realizează o
analiză obiectivă a noţiunii de semn, afirmînd că „acum, în faţa unor rezultate atît de
decepţionante, pare posibilă o singură decizie – categoria iconismului nu slujeşte la nimic,
confundă ideile pentru că nu defineşte un singur fenomen sau numai fenomene semiotice.
Iconismul reprezintă o colecţie de fenomene puse laolaltă, dacă nu din întîmplare, oricum
cu mare uşurinţă, aşa cum, probabil, în Evul mediu cuvîntul ciumă acoperea o serie de
boli foarte diferite”61. Această deziluzionare firească nu-l va determina, totuşi, să pună
capăt cercetărilor sale. Ulterior, Eco realizează o dezvoltare a sistemelor ce intră în
componenţa imaginii, conturînd o clasificare a zece familii de coduri vizuale, regăsite în
cadrul acţiunii de „codificare în straturi succesive”. Remarcă prezenţa mai multor clase de
coduri ce organizează fenomenul de codificare vizuală. Prima clasă este aceea a codurilor
iconice propriu-zise, structurată, la rîndul ei, în următoarele elemente: figuri – unităţi de
bază cu efect redus de structurare (raporturi geometrice, contraste luminoase etc.), semne
– greu de interpretat, reprezentînd unităţi de recunoaştere îndepărtate ale imaginii,
enunţuri – coduri care descriu unităţile iconice, asociate sau nu contextual (mare/mic,
alb/negru, subţire/gros etc.).
Clasa constituită de codurile iconografice, percepute drept un ansamblu de
sintagme conotate cultural (Învierea, Botezul, Judecata de Apoi etc.), aparţine aceluiaşi
sistem socio-cultural. Eco sesizează şi prezenţa codurilor stilistice (aspecte unice,
concepute original, născute din dorinţa dobîndirii autonomiei sau dintr-un ideal estetic
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deosebit, diferit) şi a codurilor inconştientului (condiţionînd diverse identificări, corelaţii,
proiecţii mintale, provocate de semnele vizuale).

I.3.3. Semnul iconic
În Tratatul de semiotică generală, Umberto Eco semnalează diferenţa dintre cuvînt şi
imagine, avînd în vedere maniera în care fiecare dintre acestea trimite la sensul conţinut.
Se apreciază că între cuvînt şi conţinut este prezentă o legătură pe fond cultural, pe cînd în
cazul imaginii acest fapt nu este privit ca fiind vizibil. Pentru a ilustra cît mai eficient
această afirmaţie, autorul citat sugerează respingerea a cîteva maniere simpliste şi
superficiale privind iconicul62: semnele iconice au aceleaşi proprietăţi cu obiectul;
semnele iconice sunt asemănătoare obiectului; semnele iconice sunt analoage obiectului;
semnele iconice sunt motivate de obiect; semnele iconice sunt codificate cultural.
Dacă acceptăm ultima afirmaţie, atunci semnele sunt analizabile prin descompunere în
unităţi pertinente, codificate şi sunt pasibile de o articulare multiplă, precum semnele
verbale. Aşadar, semnele iconice sunt „codificate cultural”, dar acest fapt nu înseamnă că
ele sunt „corelate arbitrar”63 cu conţinutul. După ce îşi subliniază dezacordul privind
analogia şi similaritatea drept caracteristici ale iconicului, semioticianul italian insită
asupra „convenţionalităţii”, afirmînd că „a reprezenta iconic obiectul înseamnă a transcrie
cu ajutorul artificiilor grafice (sau de alt tip) proprietăţile culturale ce le sunt atribuite”64,
pentru aceasta fiind indispensabilă utilizarea unor coduri de identificare, ce defineşte
trăsături adecvate şi reprezentative ale conţinutului.
Cu privire la imagine din sfera publicităţii, Eco conturează un sistem interpretativ
pertinent pentru această manieră de comunicare, stabilind etapele codificării, primele trei
fiind centrate pe imaginea propriu-zisă:
Nivelul iconic însumează aspectele perceptibile ale imaginii şi nu trebuie inclus în
analiza semiologică a mesajului publicitar, întrucît clasa iconismului are un caracter
neclar şi impune diverse modalităţi de semnificare;
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Nivelul iconografic este alcătuit din două feluri de codificări, istorice şi publicitare,
proprii fenomenului de simbolizare din cadrul acestei sfere. Este exclusiv conotativ, dacă
facem referire şi la teoria lansată de Roland Barthes;
Nivelul tropologic este sinonimul vizual al figurilor retorice (metaforă, hiperbolă etc.)
şi al tropilor vizuali, concepuţi prin acţiunea de creaţie publicitară.
În interpretarea imaginii publicitare, Eco subliniază alte două niveluri de analiză,
regăsite cu precădere în sectorul argumentării publicitare: nivelul topicii, al sistemului
universal de argumentare; nivelul entimemei, ce dezvoltă raţionamente declanşate prin
imaginea publicitară65.
Concluziile studiului prezentat configurează ideea binecunoscută ce stă la baza
argumentării publicitare, axate pe funcţia fatică şi pe promovarea produsului. Privitor la
banala trăsătură a acestei comunicări – de a persuada – Eco insită pe faptul că nu se poate
realiza convingerea prin argumente comune, lipsite de originalitate. „În comunicarea
publicitară sunt folosite soluţii deja codificate, existînd doar iluzia că s-au inventat
formule noi”66.
Eco a dezvoltat teoriile enunţate anterior de Roland Barthes, cizelîndu-le. El va apela
la o interpretare de substrat, centrîndu-şi cercetările asupra codului şi structurii, după cum
am observat. Totuşi, sistemul de analiză întemeiat de Eco are şi el limitele sale. Cea mai
semnificativă este aceea a subestimării forţei denotativului (nivelul iconic), precum şi cea
a mărginirii nenaturale dintre topic şi tropologic. Aceste minusuri nu reduc, însă,
contribuţia lui U. Eco de a duce mai departe studiul şi interpretările asupra imaginii
publicitare din ultimii douăzeci de ani, în ciuda „verbocentrismului” ce a fost asociat
numelui său.

I.3.4. Retorica iconicităţii
Încercînd a se desprinde de o parte dintre cusururile demersului retoric, o scriere67
apărută de curînd sub iscălitura a doi profesori de lingvistică parizieni, recomandă o
metodă de retorică a imaginii prin detalierea aspectelor argumentative ale imaginii.
Plecînd de la observaţia pertinentă că iconicul, prin natura proprie, impune un cadru
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argumentativ deosebit de cel al textului, limbajul dispune de o sintaxă limitată şi
rectilinie, iar imaginea deţine o topografie amplă, deschisă. Dacă limbajul are ca suport o
articulare dublă (cuvinte şi foneme – cele din urmă fără înţeles intrinsec), imaginea deţine
o plastică cu o articulare dublă de tip diferit (culori şi forme). Dacă limbajul este alcătuit
din unităţi lexicale, clasificabile şi cifrate, imaginea este compusă din unităţi figurative,
polisemice şi aproape imposibil de catalogat.
Imaginea are de suferit întrucît nu prezintă semne inerente68, liniile şi culorile
nesemnificînd nimic dacă sunt analizate separat. Cu toate acestea, imaginea deţine semne
aferente, înţelesuri ce se conturează în funcţie de context şi care influenţează într-un mod
covîrşitor tiparele argumentative ce stau la baza iconicului. Un alt minus al imaginii este
de natură sintactică, conectorii şi predicatele lipsind cu desăvîrşire, fapt ce generează
imposibilitatea de a contura argumentări întemeiate pe aspecte deductive.
Imaginea oferă o „argumentare ansamblistă ce suscită reţele inferenţiale aleatorii,
solicită puţin componenta explicativă a argumentării, bazîndu-se pe judecăţi de valoare,
pasiuni, credinţe şi stereotipuri (mult mai apropiate de vizual decît de textual)”69. Totuşi,
imaginea poate provoca demersuri de argumentare iconică. Poate declanşa, apelînd la un
număr redus de mijloace textuale, procese de argumentare autonome, în ciuda faptului că
argumentarea strict iconică nu se poate realiza. Cei doi profesori francezi subliniază că
argumentarea de tip iconic are drept calităţi o serie de efecte ilocuţionare (şocul emotiv)
şi perlocuţionare (sugestia de a cumpăra), însă acestea pot fi clarificate cu dificultate,
unica rezolvare potrivită fiind aceea pe care autorii au conturat-o drept „conversie
intersemiologică mergînd de la percept la concept”70, transformare interpretativă ce
oricum nu are loc pe deplin.
Îndepărtîndu-ne de caracterul referenţial, axat pe relaţia semnificant-semnificat,
regăsim modelul lui Adam-Bonhomme, care demonstrează că părţile componente ale
imaginii publicitare sunt, de fapt, indici care produc sau nu efecte interpretative la
destinatarul ce trebuie să le interpreteze. „Modelul împarte astfel procesul în două etape:
producţia argumentativă a imaginii şi receptarea argumentativă a imaginii. Producţia se
bazează, în primul rînd, pe datele motivate ale imaginii. Deci, vom avea componente de
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natură geometrică, contextuale din grafismul unor linii şi suprafeţe, după mai multe
posibilităţi: dimensiune (lung/scurt), aspect (continuu/discontinuu), profil (drept/curb)
etc.”71. Tot aici amintim şi de elementul cromatic, fiecare culoare transmiţînd o informaţie
în funcţie de statutul său (culoare primară/secundară/complementară), de tonalitate
(calde/reci), contrast (clar/obscur). La aceste caracteristici materiale se poate adăuga şi
aspectul suprafeţei iconice. Dacă insistăm pe aceste aspecte, imaginea apre

ca o

„ocurenţă proliferantă şi mai mult sau mai puţin organizată, susceptibilă de a produce
multiple impresii semantice”72. Totuşi, cel ce are sarcina de a concepe o imagine trebuie
să depăşească stadiul pur plastic, folosindu-se de latura figurativă doar pentru a cripta, cît
mai logic, un anumit mesaj.
Creatorul trebuie să dezvolte un sistem argumentativ corelat la aspectul pe care se
axează în reprezentarea sa şi la posibilul privitor. Publicul se transformă în interpret,
imaginea nefiind altceva decît un ansamblu de mecanisme, declanşator de inferenţe, a
cărui finalitate este persuadarea.

I.3.5. Decriptarea compoziţională
Eco şi Barthes consideră că pentru a dezvălui sensul ascuns în spatele unei imagini
trebuie, mai întîi, să o descompui treptat în mesaje sau semnificaţii. Decompoziţia se
poate realiza prin conştientizarea diverselor tipuri de informaţii sugerate plastic,
înţelegerea şi descrierea mintală fiind esenţiale, astfel avînd loc „transcodificarea
percepţiilor vizuale în limbaj verbal”73. Se trece de la a vedea la a vorbi, de la a observa
la a rosti. Odată cu verbalizarea se produce fenomenul de identificare a unor elemente
culturale şi, implicit, se produce conturarea mesajului. Ceea ce rezultă este catalogat drept
un aspect echitabil, mai ales în sfera publicităţii, întrucît, precizează M. Joly74, a fost
realizat şi în manieră inversă, de la verbal către vizual. În comunicarea publicitară se
porneşte de la un plan verbal, imaginea produsă este rezultatul unui raţionament comun,
specificat şi acceptat ca fiind potrivit scopului construcţiei publicitare. Recurgînd la
simple descripţii ale compoziţiei se pot revela denotaţia şi conotaţia, perceptate ca mesaje
lingvistice. Este indicat obiectul fizic ca semn iconic şi, totodată, pe aceeaşi cale
71

Vasile Sebastian DÎNCU, Comunicarea simbolică – Arhitectura discursului publicitar, Ed. Dacia, ClujNapoca, 2001, p. 113
72
J. M. ADAM şi M. BONHOMME, L’argumentation publicitaire, Ed. Nathan, Paris, 1997, p. 196
73
M. JOLY, Introduction à l’analyse de l’image, Ed. Nathan, Paris, 1994, trad. în limba română la Ed. All
Educational, Bucureşti, 1998, p. 54
74
Ibidem, p. 55

23

descriptivă, se poate remarca scenografia, de unde se desprind diverse analize ale
codificării.
În concepţia lui Barthes, decriptarea compoziţională trebuie să pornească de la gama
elementelor ce intră în componenţa imaginii publicitare, anume: lingvisticul, iconicul
codificat şi iconicul necodificat. Aşadar, decupăm imaginea pură din tot unitarul
lingvistic. Nu discutăm despre o desprindere completă sau de o întrerupere între aceste
două părţi, existînd un raport de ancorare imagine-text75, o întrepătrundere între cele
două niveluri din care ia naştere şi sensul. Interacţiunea dintre cele două sfere poate lua
mai multe forme, cele mai cunoscute fiind76:
-

aluzia – poate fi prezentă o diastază opozantă între text şi imagine, dar în esenţă imaginea
face referire la text;

-

suspensia – cînd, cu sprijinul textului sau al imaginii, privitorului îi sunt induse anumite
aşteptări: parcurgînd textul el anticipează o imagine sau este sedus de imagine şi îndemnat
să lectureze mai mult text;

-

contrapunctul – cînd un text oferă o gamă de date, gravitînd în jurul unei imagini simbol.
Această condiţionare reciprocă dintre text şi imagine, ancorarea, se loveşte, adesea,
de abundenţa inutilă de elemente plastice şi cuvinte în conceperea sensului, ajungînd chiar
în sfera pleonastică. În raportul de întrepătrundere text-imagine, Barthes aminteşte de
funcţia releu, constantă cu rol deosebit în comunicarea publicitară, textul lămurind ceea
ce nu poate fi reprezentat în imagine, ceea ce nu poate fi exprimat decît prin cuvînt.
Astfel, interacţiunea dintre cele două elemente devine o completare, o influenţare
reciprocă. Complementaritatea dintre text şi imagine apare la semioticianul francez ca
stadiu activ: „imaginile zămislesc cuvinte care creează imagini într-o mişcare fără
sfîrşit”77.
Dincolo de latura lingvistică şi de retorica definitorie acestui mecanism creator de
semnificaţii, ca primă etapă se distinge conturarea mesajului iconic codificat, totalitatea
semnelor ce încheagă compoziţia. Barthes consideră că fundamentul semiologiei nu este
limbajul denotaţiei, ci limbajul conotat, procesul conotaţiei fiind caracteristic tuturor
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suporturilor de semne. Autorul cataloghează semiologia drept „ştiinţa semnelor
obiectuale”78. În ciuda faptului că formulările semioticianului sunt uneori uşor neclare,
încercînd să abordeze semiotica discursului, ajunge la conceptul de sisteme
translingvistice, care „se construiesc pornind de la limbajul articulat, obiect al lingvisticii,
dar nu se confundă cu el. Obiectul studiat de lingvistică este restrîns la o finalitate de pură
comunicare; obiectele oferite translingvisticii au, fără îndoială, această finalitate, de
vreme ce substanţa lor este lingvistică, însă în ele funcţia de comunicare se diversifică şi
se specializează potrivit unui anumit număr de finalităţi secundare; se ştie că, în mod
obişnuit, o operă comportă un obiect de comunicare, dar se mai ştie şi că acest obiect este
comunicat în scopuri stoice, persuasive, rituale etc. şi că aceste scopuri nu sunt nicidecum
întîmplătoare, ele sunt codificare în societate”79.
Iconicul codificat, tot unitarul semnelor pe care Barthes îl numea, oarecum imprecis,
imagine, a fost asociat în timp cu sintagma mesaj vizual, compus din figurativ şi iconic.
Totodată, după studiile mai avansate, se adaugă noţiunea de semne plastice (cu referire la
aria vizuală, precum: formă, compoziţie, culoare, textură)80.
Atît în scrierile semioticianului francez, cît şi în cele ale altor cercetători ai ştiinţei
semnelor, este amintit şi nivelul iconicului necodificat, reprezentări plastice cît mai
naturale, imaginea, mai ales cea fotografică, situîndu-se într-o strînsă analogie cu mediul
real.
Ca o concluzie, precizăm că procesul de percepere şi decriptare a imaginii în mediul
publicitar este unul sinuos, însă nu imposibil de realizat. Deşi controlul asupra logicii
privitorului rămîne unul uşor instabil, operaţia de trecere de la o semnificaţie la alta fiind
dependentă de experienţa specifică a fiecărui individ în parte, receptarea mesajului poate
fi ghidată de creatorul imaginii printr-o împletire raţională a elementelor plastice cu
textul. În spatele obiectualităţii trebuie să se regăsească subiectul imaginii, lectorul
trebuie ajutat să interpreteze corect mesajul comunicat pe calea vizualului, traducîndu-l
apoi în verbal şi devenind parte intrinsecă a propriei conştiinţe. Oricît de voalată s-ar
dori să fie argumentarea publicitară, ea trebuie să-şi atingă scopul final, acela de a
persuada. Apelînd la scheme iconice arhetipale sau comune, la conturarea de
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stereotipuri, la simboluri culturale, la valorizare şi pozitivare a aspectului omagiat
publicitar, o imagine trebuie să comunice, să transmită un mesaj, mesaj a cărui destinaţie
este aceea de a fi interpretat într-o manieră pertinentă, spre producerea sensului şi
convingerea subtilă a privitorului.

CAPITOLUL II. Persuasiune clandestină. Publicitate clandestină
Una dintre cele mai comune şi cunoscute critici aduse publicităţii rezidă în ideea
că aceasta ar fi sinonimă unui instrument al manipulării, al distorsionării realităţii în mod
voit, spre persuadarea auditoriului şi crearea de motivaţii asemănătoare celor naturale, cu
privire la aspectul promovat. Principalul teoretician care abordează publicitatea din
prisma legilor eticii este V. Packard, în lucrarea Persuasiunea clandestină81. Discursul
publicitar este criticat şi respins din cauza caracterului său insistent de a induce
semnificaţii şi manevra conştiinţa umană.

II. 1. Persuasiune. Manipulare. Seducţie
Ideea ce stă la baza publicităţii constă în convingerea publicului că subiectul
promovat (produs, serviciu, imagine a unui individ sau a unei instituţii) poate răspunde cu
succes unei categorii de cerinţe şi aşteptări. Discursul publicitar nu a fost creat cu scopul
de a face propagandă mincinoasă, de a exagera calităţile unui obiect sau ale unei persoane
ori de a manevra masele după propriile interese şi beneficii. Publicitatea trebuie să
comunice într-o manieră elegantă caracteristicile unui produs/ serviciu, să-i sublinieze
punctele forte, convingînd publicul că este potrivit şi în perfectă concordanţă cu scopul
pentru care a fost creat. Din acest punct, individul trebuie să deţină libertatea deplină
asupra propriei conştiinţe, oferindu-i-se şansa de a trage singur concluzii şi de a lua
hotărîrile potrivite contextului său social.
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Ca în orice act de comunicare, atitudinea, decizia şi comportamentul omului sunt
afectate şi în comunicarea publicitară, însă nu trebuie să se ajungă la violarea conştiinţei.
Actul de a convinge poate provoca modificări deloc superficiale, afective şi cognitive.
Persuasiunea este o etapă indispensabilă a discursului publicitar şi nu reprezintă niciun
delict dacă se manifestă prin convingere logică, argumentată, în limitele eticii umane şi nu
prin constrîngere. În publicitate se pleacă de la intenţia de a persuada, scopul oricărui
mesaj publicitar fiind acela de a convinge. Într-o manieră mai mult sau mai puţin
explicită, dar în mod conştient, se doreşte producerea unor schimbări în mintea
destinatarului, favorabile intenţiilor sau interesului publicitar. Audienţa căreia i se
adresează conţinutul publicitar cunoaşte, implicit, ţelul acestuia. Publicul nu este în
necunoştinţă de cauză, el realizează de la bun început că mesajul prezentat are ca scop
convingerea. Pentru a se atinge persuasiunea, individul-receptor trebuie să accepte
informaţia primită, să fie de acord cu ea şi să reţină aspectul comunicat îndeajuns de mult
timp pentru a acţiona, ulterior, în conformitate cu acesta. Înţelegerea, împărtăşirea
aceluiaşi sistem logic, dar şi decizia individului de a se îndrepta, la un moment dat, în
direcţia sensului promovat publicitar demonstrează că persuasiunea este un act ce nu se
poate realiza decît prin filtrul conştiinţei umane.
Discursul publicitar informează prin intermediul unei argumentări ce răspîndeşte
semnificaţii conştiente, pentru a modifica nivelul de cunoaştere, din care se desprind, sub
diverse forme, atitudinea şi decizia. „Audienţa presupune că cel care comunică încearcă
să o ajute, că ideile şi concluziile pe care le prezintă sunt corecte şi că, aderînd la aceste
idei şi concluzii, auditorii vor fi mai degrabă premiaţi social decît pedepsiţi”82.
Persuasiunea are la bază un raţionament logic, o argumentare riguroasă, dar face apel şi la
rezervele afective sau autoritare. Cu toate acestea, ea este în legătură directă cu universul
conştiinţei umane, toate elementele pe care le are în vizor aparţinînd acestei sfere.
Manipularea, însă, abordează latura culturală a individului, interpretează spaţiul
social în care acesta s-a dezvoltat, educaţia pe care acesta a dobîndit-o şi mentalitatea de
care dispune potrivit comunităţii în care se află. Desigur, şi manipularea face apel la
conştiinţă şi la diverse operaţii logice, însă maniera în care se produce este diferită.
Există, astfel, două axe perpendiculare în punctul lor de origine, unde putem plasa

82

Aurel CODOBAN, Imperiul comunicării. Corp, imagine şi relaţionare, Idea Design & Print, Cluj, 2011,
p. 67

27

conştiinţa. Pe axa orizontală, în planul conştiinţei, se găseşte demonstraţia. Aceasta, sub
forma unui raţionament logic imaculat, nu cere existenţa unor factori distincţi pentru a
convinge, avînd, oarecum, caracter individual, independent faţă de conştiinţă. În spatele
conştiinţei, pe aceeaşi axă, este persuasiunea, sistem argumentativ contaminat de factori
precum logos-ul, ethos-ul şi pathos-ul83 şi, implicit, dependent de conştiinţă. Pe axa
verticală, în spaţiul supraconştientului, în sfera codurilor culturale, găsim manipularea, iar
în subconştient, seducţia.
Manipularea, spune Robert B. Cialdini, este „abilitatea de a produce un fel de
conformare automată, negîndită, din partea oamenilor, adică voinţa de a spune da fără a
gîndi mai întîi. Evidenţa ne sugerează că ritmul tot mai accelerat al vieţii moderne şi
presiunea strivitoare a informaţiilor vor face ca acest tip de conformare inconştientă să
prevaleze în viitor”84. Freud remarcase că, după hipnoză, subiectul efectuează cu stricteţe
ordinele terapeutului, iar conştiinţa va percepe respectivele acte drept acţiuni proprii. În
manipulare, situaţia este similară, doar că lucrurile se derulează în sens invers:
convingerile, faptele şi conduita sunt deja legitimate de programarea culturaleducaţională, iar persoana ce manipulează nu face decît să le observe şi să le declanşeze.
În manipulare nu există constrîngeri, ordine, din contră, se creează impresia de
libertate deplină, tactică prin care se modelează profilul individului după programările
anterioare ale acestuia. Ideea de control deplin asupra propriilor decizii este esenţială în
actul manipulării, libertatea fiind cea care iniţiază, în acord cu educaţia fiecăruia,
responsabilitatea şi caracterul logic al acţiunilor săvîrşite. Raportul cauză-efect, propriu
accesului la programarea educaţională, demonstrează că subiectul care manipulează
depăşeşte graniţele conştiinţei manipulatului, privindu-l pe acesta drept obiect. Aceasta
este critica majoră adusă manipulării: lipsa determinării de a persuada schimbă relaţia
dintre cele două subiecte, convertind-o într-un raport subiect-obiect. Spre deosebire de
persuasiune, în manipulare lipseşte o ierarhie care să confere superioritate emiţătorului
asupra receptorului, una dintre cele două instanţe fiind considerată, de la început, victimă.
Odată cu perceperea masei drept obiect, conştiinţa şi, implicit, persuasiunea este
lăsată deoparte. Masa nu este reprezentată de o audienţă fixă, de o mulţime de indivizi
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autonomi şi conştienţi, indiferent de context. S-a ajuns la concluzia că publicul e compus
dintr-o gamă vastă de personalităţi, fiecare dintre acestea dictînd o reacţie şi un
comportament diferit, de aceea ţinta nu mai e conştientul, ci inconştientul. Mass-media şi
publicitatea promovează libertatea deplină şi provoacă transconştientul, prin jonglarea cu
limbajul de programare culturală la nivel individual, obiectual.
Comunicarea publicitară este un act uşor perfid, manevrînd logica umană şi
inducînd impresii neadevărate, menite să determine vînzarea. Mania profitului a pus
stăpînire în ultimele decenii pe domeniul publicitar, făcîndu-se abstracţie tot mai mult de
dorinţele naturale ale publicului. V. Packard aminteşte în demersul său teoretic de „genul
de societate pe care agenţii publicitari încearcă să o construiască pentru noi”85, încercînd
să tragă un semnal de alarmă asupra direcţiei în care ne îndreptăm.
Libertatea deplină a consumatorului are de suferit în favoarea unei condiţionări a
cerinţelor, realizată prin mecanisme tehnostructurale. Supremaţia birocraticii deţine
controlul atît aspura ofertei, cît şi asupra cererii, publicitatea conturînd anumite nevoi
doar pentru a răspunde ofertelor de pe piaţă. Totul este aranjat şi programat, iar societatea
se vede nevoită să participe la acest joc, cerere-ofertă, ale cărui reguli nu pot fi încălcate.
Dorinţele individuale, dar şi cele generale, ale masei, sunt modelate, sistemul de nevoi
suferă o reorganizare; fenomenul ia amploare treptat, dominînd voalat gîndirea umană.
Publicitatea răspîndeşte utopii, „anihilează conştiinţa şi îşi formează, fără mare greutate,
structurile ei proprii în conştiinţa individului prea înspăimîntat, prea credul sau prea
copilăros pentru a-şi dori să dea un răspuns lumii înconjurătoare”86.
Seducţia este etapa finală în retorica publicitară şi este considerată reversul
manipulării. Subiectul se oferă pe sine audienţei, ca obiect. Misterios şi straniu, mereu
într-o aură care cucereşte, subiectul-obiect creează impresia că este exact ceea ce are
nevoie interlocutorul său pentru a se simţi împlinit. Baudrillard, unul dintre ultimii
teoreticieni care analizează seducţia din perspectivă comunicaţională, vine cu o nouă
interpretare şi afirmă că: „subiectul poate numai dori, obiectul seduce”87, iar „seducătorul
nu poate fi ceea ce este decît dacă este nimeni”88. Este obligatoriu ca subiectul să-şi
anuleze propria personalitate, să renunţe la subiectivitate şi trăsături caracteristice. Scopul
85

V. PACKARD, La persuasion clandestine, Calman-Lévy, Paris, 1958, p. 235
N. FRYE, La culture face au média (trad. din engleză de F. Rinflet), Ed. Maison Mame, 1962, pp. 26-27
87
Jean BAUDRILLARD, Strategii fatale, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, p. 129
88
Jean BAUDRILLARD, Seduction, Ed. Ctheory Books & New World Perspectives, Montreal, 2001, p. 99
86

29

său este acela de a seduce şi trebuie să sugereze privitorului că este gata să-i servească
acestuia drept obiect. Obiectul seducţiei devine obiectul dorinţei, iar impactul său se
măsoară în „efectul deschiderii, al libertăţii, al vidului, al modului de a face loc pentru
kairos, ocazie”89.
Mai aproape de persuasiune decît manipularea, seducţia se axează pe individuladresant, se concentrează întru totul asupra acestuia şi îşi derulează în tăcere jocul
simulacrului. Accesînd doleanţe îngropate în inconştient, programări culturale cu
răspunsuri prefabricate social şi educaţional, seducţia ajunge pînă la dorinţele construite
de istoria existenţială a fiecărei persoane în parte. Deşi ţine cont de contextul colectiv, ea
nu se adresează generalului, ci interacţionează cu individul unic. Ținta sa este insul; îl
decupează din universul său, îl analizează şi, potrivit profilului său cultural, îl cucereşte.
Traseul manipulării şi cel al seducţiei în lumea semnelor urmează planuri nu doar
diferite, ci chiar antitetice. Dacă manipularea transformă natura dată în comunicare,
seducţia, desfiinţînd subiectul, naturalizează semnul – comunicarea devine natură.
Semnul este naturalizat, iar realitatea capătă valenţe noi, pozitive, atractive şi fireşti, chiar
dacă doar într-un mediu virtual, al ipoteticului. Seducţia promite mulţumire, împlinire şi
face ca totul să pară posibil, realizabil printr-un efort insesizabil. Cu o forţă magnetică,
seducţia îşi copleşeşte victima şi o determină să se ghideze după inefabilul dezirabil al
propriei fiinţe.
Seducţia inversează sensul de construire al piramidei semiotice a lui Peirce, care
era reprezentat de o separare bine determinată faţă de natural. „Instalarea semnelor
arbitrare (Saussure) sau a simbolurilor (Peirce) se face prin îndepărtarea de realitatea pe
care o măsoară dubla articulare. Este mişcarea în sus – de la indici, semnale, simptome,
prin semne iconice analogice, spre semne arbitrare, simboluri – o mişcare ce instalează
religia, cultura, civilizaţia, libertatea umană, care nu există decît ca resemnificare în
spaţiul de joc al lumii semnelor, într-o realitatea virtuală”90. În anumite contexte,
analizabile din perspectivă psihologică, are loc naturalizarea semnelor, care declanşează
metamorfozarea iluzorie a posibilului descris prin semne în realitate. Scopul seducţiei este
substituirea principiilor proprii existenţei fizice cu cele ale plăcerii. Procesele secundare
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se transformă în procese primare, chiar dacă promisiunea de care ne lăsăm seduşi nu se va
concretiza efectiv. Speranţele ce ne sunt insuflate prin seducţie nu vor prinde contur în
lumea reală, ele aparţinînd universului virtual al semnelor.
Diferită de persuasiune, care se adresează masei de inşi conştienţi, seducţia
încearcă să ocolească sistemul de gîndire al adresantului lor, provocînd programarea
individuală a dorinţei pe care, ulterior, o traduce drept cerinţă indispensabilă. Omul
modern nu mai este perceput drept entitate autonomă, ci, mai degrabă, drept fiinţă
inconştientă, condusă de instinctele preconştiente. Publicitatea şi mass-media, în general,
propun realitatea însăşi, nu o trimitere la realitate, susceptibilă de examenul cunoaşterii.
Principiul realităţii impune cenzurarea aspiraţiilor, speranţelor şi imaginaţiei în viaţa de zi
cu zi. Ceea ce seduce în lumea virtuală este tocmai lipsa graniţelor, constrîngerilor. Aici,
utopiile devin realizabile şi oricine se poate bucura de propria lume perfectă, ideală.
Era analogică este depăşită. Trăim într-un spaţiu digitalizat, iar tehnologia ne
permite să modelăm realitatea după propriul şablon, doar transferînd-o în universul
virtual. Conştientul, subconştientul şi supraconştientul sunt tot mai uşor de accesat, iar
mass-media actuale profită de mijloacele moderne pentru a-şi controla publicul.
Publicitatea este unul dintre cele mai fertile medii sub acest aspect, strategiile adoptate
pentru a convinge, manipula şi seduce fiind dintre cele mai diverse şi extremiste, unele.
Prezentul ne surprinde printr-un paradox demn de blamat, dar inevitabil: evoluăm
mecanic şi involuăm etic. Ne bucurăm de tehnologiile avansate, însă suntem, totodată,
victime ale acestora. Conştientizăm sau nu, analizăm sau trecem cu vederea, acceptăm
sau respingem, nu ne putem exclude complet din publicul receptor al mesajelor audiovizuale vehiculate de mass-media.
Publicitatea este o putere, însă nu mertită a primi stigmatul de protagonist negativ
universal. Nu are forţa de a dizolva societatea civilă, nici pe aceea de a remodela omul,
de a-l reconstrui din temelii, după vreo formulă stereotipă mecanică, în favoarea
manifestării unei puteri superioare. În ciuda caracterului său persuasiv şi manipulator,
publicitatea nu obligă, nu forţează omul să facă alegeri în lipsa propriului set de valori.
Nu respinge iniţiativele individului şi nu-i imobilizează capacitatea de a decide.
Publicitatea are un obiectiv restrîns, efecte limitate şi nu urmăreşte să transforme, ci
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doar să inducă, să seducă, să stimuleze anumite plăceri ori să trezească dorinţe existente
deja în subconştientul uman

II. 2. Mesajul latent al publicităţii
Limbajul publicitar poate fi privit din două perspective: din prisma informaţiei pe
care o comunică şi a elementelor sale sugestive. Informaţia pură este transmisă manifest,
mesajul este clar şi concis, uşor de reţinut de către receptor, iar semnificaţiile sunt induse
voalat, rămînînd la stadiul latent. În sfera publicitară se pune accentul pe nivelul sugestiv,
obiectul promovat avînd, în discursul publicitar, o denotaţie secundară, important fiind
sensul simbolic. De cele mai multe ori produsul atrage atenţia ultimul, valorile ataşate
acestuia – stereotipuri ale publicului larg – captînd interesul. Ca urmare a acestei strategii,
obiectul promovat va obţine, în subconştientul privitorului, o aură atractivă, rezultată din
asocierea inevitabilă a produsului cu trăsaturi excepţionale reprezentate prin diverse
prototipuri.
În publicitate primează imaginile cu încărcătură pozitivă, optimistă, încurajînd
consumatorul să se identifice pe sine în respectiva situaţie ideală. El se va decupa din
realitatea imperfectă, creionîndu-şi un nou portret fizic şi moral, în concordanţă cu
imaginea prezentată. Toată această „metamorfozare” are loc în conştientul individului şi
se produce insesizabil, efectele fiind resimţite imediat sau candva în viitor. Omul gîndeşte
lumea exterioară în imagini, iar în centrul acesteia se plasează pe sine şi nevoile proprii,
mitul lui Narcis fiind sugestiv: fiinţa umană suferă de egocentrism psihic.
În prezent, piaţa publicitară abundă în bunuri oferite spre consum, iar actul alegerii
este precedat de un veritabil proces de conştiinţă. Funcţionalitatea specifică a produsului
se pierde în decor, simbolurile care-i sunt asociate captînd atenţia şi determinînd vînzarea.
„Marca este susceptibilă de a face să dispară frustrarea, clientul cumpărînd un simbol de
securitate sau promovare socială”91. Comunicarea mediatică face apel la reprezentări
simbolice pentru a-şi simplifica mesajul, însă stabilirea semnificaţiei capătă, uneori,
valenţe improprii, procesul decriptării urmînd logici diferite, în funcţie de contextul
social, temporal, cultural-normativ. Produsul dobîndeşte o personalitate fictivă, stîrnind
semnificaţii subiective, relative şi coerente, reacţii fizice şi emoţionale, chiar un
comportament asociat, din acel moment, cu imaginea promovată. „Un obiect susceptibil
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de a produce un act de cumpărare este o succesiune de acte psihice care găsesc, în cursul
progresiei lor, puncte de sprijin în anumite aspecte, semnificative pentru ele, ale
obiectului. Ceea ce percepe individul nu este o sumă de caracteristici obiective, nici un
obiect real”92. Dimensiunea reală şi cea fictivă converg, insul profită de avantajele
propuse virtual şi accede la o satisfacţie care îi este refuzată, în mod normal. Are loc un
joc dinamic, dorinţe-contrîngeri, arbitrat de propria conştiinţă. Produsul nu mai e un
simplu obiect, el dobîndeşte personalitate particulară prin efectul pe care îl produce
asupra cîmpului mental individual.
Un bun de consum este ceea ce semnificările sale simbolice reprezintă. Imaginea
de marcă nu reprezintă un înţeles în sine: ea există atît cît există şi aşteptarea de a primi o
semnificaţie logică. Cerinţele şi nevoile clientului se activează în funcţie de imaginea
produsului, catalizator ce stîrneşte motivaţii conştiente. Publicitatea încearcă să redea, cît
mai natural, sinapse care există între elementele semnificante şi aspiraţiile secrete ale
individului. Fiinţele umane sunt, în mod inconştient, în căutarea acestor simboluri
nonverbale pentru a transforma percepţia în realitate. Oamenilor li se propune o imagine
de sine în care ei se văd capabili să rezolve problemele existenţei lor cu ajutorul
produselor care le sunt propuse.

II.2.1. Reacţii psihologice
Răspunsul publicului la un anumit mesaj publicitar confirmă valoarea şi eficienţa
acestuia. Un discurs publicitar reuşit atrage atenţia, stîrneşte reacţii, provoacă şi, într-un
final, cîştigă credibilitate. Dacă între imaginea unui produs şi potenţialul consumator nu
se înregistrează niciun răspuns, demersul publicitar eşuează. Este ceea ce numim dialog
al surzilor, retroacţiunea este nulă şi, implicit, mesajul publicitar dă greş.
Măsurarea impactului publicitar obişnuia să fie una mecanică, iar subiecţii
publicului ţintă nu erau priviţi drept fiinţe active şi afective, capabile de decodaj.
Interesau reacţiile la stimuli izolaţi, nu se dorea penetrarea semnificaţiei răspunsurilor
primite, nici nu se evalua aderarea cumpărătorilor la mesajul-stimul transmis. Totuşi,
receptarea şi înţelegerea mesajului introduc un răspuns, aşadar, studiile publicitare se văd
nevoite să dezvolte conceţia statică de relaţie cu audienţa, făcînd din comunicare un
studiu de adeziune. Eficienţa reclamei se înregistrează la nivelul percepţiei şi al
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reorganizării inconştiente a sistemului de cerinţe, nevoi, dorinţe. Percepţia imaginii
latente depinde de mai mulţi factori: unii subliniază mecanismul practic al comunicării –
receptarea mesajului de către public, alţii relevă reacţiile de acceptare sau respingere faţă
de conţinutul mesajului, acţiuni conştiente sau nu, căci conduitele perceptive inconştiente
sunt supuse la constrîngeri sociale şi reprezintă o manieră de adaptare a individului la
stimulii contextului extern, în funcţie de dorinţele personale, dar şi de aspectele normative
ale grupului din care face parte.
Toate aceste mecanisme reacţionale au capacitatea de a distorsiona rezultatele
obiective ale percepţiei. Dacă există o împletire relativ stabilă a celor două modele,
înseamnă că publicul a primit bine mesajul şi niciun alt factor incongruent nu s-a opus
percepţiei simbolurilor prezentate. Dacă, însă, apar diferenţe remarcabile între imaginile
propuse şi cele percepute sau între elementele ce intră în compoziţia acestora, conchidem
că mesajul a parvenit imperfect şi incomplet la audienţă, fie din vina unor
disfuncţionalităţi de emisie, transmitere sau receptare, fie din cauza barajelor prefabricate,
conştiente sau inconştiente, care au impus rezistenţă la comprehensiunea şi identificarea
subiectului cu această imagine de sine. Conţinutul imaginii este convertit într-un sens
acceptabil sau aberant întru totul. Cea de-a doua situaţie împlică nepotrivirea aşteptărilor
consumatorului cu promisiunea publicitară, reprezentarea nefiind conformă cu dorinţele
esenţiale ale receporului şi cu normele impuse în cadrul grupului de care aparţine.

II.2.2. Răspunsul emoţional
Imaginea publicitară receptată nu apare ca rezultat al unei decodări imediate, ea se
conturează în urma unor puncte de întîlnire, conştientizate sau nu, dispersate în trecut, cu
o varietate de simboluri citite, decriptate, asimilate sau percepute imperfect. Fiecare
imagine-amintire va declanşa o reacţie la impactul cu o reprezentare asemănătoare. Se
produce o restructurare în inconştient, oferind proiecţiei o parte considerabilă din
componenţa sa. Fiecare mesaj nou nu face decît să se integreze în această sinteză, urmînd
a fi acceptat, schimbat sau respins. Efectele discursului publicitar nu sunt determinate
numai de trăsăturile proprii ale tipului de apel, ci şi de motivaţiile audienţei. Un rol
decisiv în aderarea la un mesaj publicitar îl are tendinţa spre conformism a membrilor
unui grup, construită în baza cunoaşterii conduitei celorlalţi indivizi. A primi mesajul nu
este este decît un element ce confirmă eficienţa imaginii publicitare, esenţiale fiind
acceptarea şi integrarea în comportament.
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Imaginea este o asamblare de semne şi, nu de puţine ori, nu este decît un act
misterios, simbolic, care nu poate exista decît prin semnificaţiile care îl susţin.
Publicitatea sugerează acest act şi îl propagă prin diverse reprezentări, avînd ca adresant
un consumator tip. În funcţie de profilul destinatarului lor, se apelează de la elemente
logice izolate, la sisteme ample argumentative şi persuasive, dar şi la indicatori care să
suscite componenta afectivă a potenţialului cumpărător, stimulînd sentimente şi reacţii.
Discursul publicitar nu constă doar în date generale despre produsele promovate, nu este
un mesaj pur informativ adresat consumatorilor pentru a-i ajuta să ia decizii de cumpărare
în perfectă luciditate şi raţionament, în funcţie de nevoile prefabricate ale fiecăruia.
Publicitatea e un mecanism ce răspunde cerinţelor şi fabrică nevoi, induce dorinţe şi
seduce potenţialul client, promovînd satisfacerea prin cumpărare. Obiectul vînzării nu
apare sub forma sa iniţială, originală, cum se prezintă la uzina de fabricaţie, ci primeşte o
aură semnificativă; numele, forma, trăsaturile produsului vor putea fi schimbate pe
parcursul întregului demers publicitar, transformîndu-l din obiect util în obiect dorit.
Prin imaginile oferite, publicitatea recomandă indivizilor veritabile stiluri de viaţă,
care au ca element comun adeziunea la „ideologia consumului”93. Susţine şi incurajează
valori fundamentale, norme şi teme universale, căutînd, parcă, să invite la „încarnarea
într-o viaţă anterioară”94. Pentru anumiţi critici, atingerea fericirii prin imaginaţia
publicitară nu face decît să amîne conştientizarea şi acceptarea realităţii. Alţii vor asocia
acest fenomen cu o modalitate abilă de a accepta calea indirectă a principiului satisfacţiei,
imaginaţia fiind „protejată de alteraţiile civilizaţiei”95, în contextul unei existenţe aflate
sub principiul realităţii. Bunurile comerciale nu au doar valoare practică pentru individul
modern, pur utilitară, ci şi capacitatea de a transmite mesaje sociale. Cumpărînd,
consumatorii compun mesaje despre sine, care se răspîndesc către ceilalţi spre a fi
studiate şi imitate, unele, sau către sine însuşi, spre reflecţie personală. Existenţa unui cod
comun permite indivizilor să primească mesaje transmise de către ceilalţi, devenind astfel
parte compatibilă a societăţii. Ei iau parte la consumul de bunuri pentru a putea participa
la transferul de de semnificaţii aferente, în lipsa cărora ar fi excluşi.
Publicitatea acţionează asupra structurilor sociale promovînd un set de norme
proprii, un sistem de valori reorganizat, un limbaj personalizat, aşadar un întreg cod
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cultural cu o mare forţă de penetrare, profitînd de avantajele specifice oricărui mijloc de
comunicare în masă. Publicitatea rămîne unul dintre cele mai puternice modele de
comunicare, mesajele sale, acceptate conştient sau nu, rămînînd integrate în
comportamentul uman într-un stadiu latent, dar permanent. Producţia şi consumatorul
sunt într-un dialog continuu, publicitatea seduce, indivizii reacţionează.

II. 3. Publicitatea clandestină
Odată cu depăşirea graniţelor spre o diversitate de domenii, publicitatea îmbracă
noi forme, cerinţă obligatorie pentru a trezi interesul potenţialului consumator/ client. Una
dintre cele mai eficiente tipuri de publicitate este cea mascată; receptorul, inconştient de
natura mesajului ce se îndreaptă către el, nu-l mai filtrează după sistemul logicii sceptice,
ci îl primeşte drept informaţie obişnuită, primară, fără a-i descoperi latura persuasivă.
Mesajele publicitare subliminale constituie un subiect controversat, în ultimele decenii
fiind înregistrate numeroase reclamaţii, fiind considerate invenţii periculoase, ilegitime,
împotriva naturii umane. Deşi au ca ţintă fixă subconştientul, efectele acestora nu sunt
absolute.
Într-o atentă analiză a introducerii discursului publicitar în cadrul culturii de masă,
Jib Fowles96 rezumă tematica publicitară. Obiectul lucrării sale este unul sensibil,
fenomenul publicitar dispunînd de o complexitate bulversantă, domeniile spre care se
îndreaptă fiind din ce în ce mai variate, iar mijloacele utilizate fiind dintre cele mai
controversate. Autorul aminteşte de următoarele elemente adjuvante în discursul
publicitar:
-

simboluri şi coduri culturale adaugate voit produsului/ serviciului promovat, fie din
considerentul compatibilităţii, fie doar pentru a se crea o cale de acces la subconştientul
individului;

-

semnificaţii nespecifice, cu un caracter general, nesubordonate subiectivităţii publicului;

-

coduri fidele unui înţeles precis, utilizate pentru a contura un anumit sens;

-

constante ce stîrnesc reacţii afective culturale ori identitare, stimulate pentru a crea
impact.
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Indiferent de strategiile abordate, imaginile trebuie să fie uşor de descifrat pentru
majoritatea auditoriului spre care se îndreaptă discursul publicitar şi trebuie, fireşte,
conceput în concordanţă cu setul de valori existent la nivelul societăţii. Se urmăreşte
convingerea majorităţii, mesajul trebuie absorbit de marea parte a publicului receptor, în
conştiinţa căruia trebuie declanşate anumite răspunsuri, reacţii. O imagine care lasă
privitorul impasibil eşuează de la bun început. Lipsa unei replici, a vreunei critici pozitive
ori negative reprezintă confirmarea că ţelul urmărit nu e nici pe departe atins. Codarea si
decodarea de mesaje, interpretarea şi retroacţiunea sunt elemente indispensabile la nivelul
unei societăţi.
În această sferă a permanentei interpretări, imaginile cu cel mai mare impact asupra
omului sunt tocmai cele în care apar reprezentate trăsături şi aspecte umane. Imaginile
publicitare trebuie să dea naştere unor semnificaţii, iar cele mai puternice sunt acelea care
au ca subiect omul. Privitorul trebuie să se vadă pe sine ca într-o oglindă, trebuie să se
identifice, la nivelul subconştientului, cu personajul surprins în imagine. În cadrul unei
cercetări realizate în 198897, axate pe studierea conţinutului publicitar promovat în
interiorul revistelor pentru femei şi bărbaţi, aproape 75% dintre imagini aveau ca obiect
omul. Cu privire la reclamele televizate, 87% dintre acestea au ca protagonist individul
uman, conturînd un spaţiu social mult mai apropiat de cel real datorită mişcării,
dinamismului. Oamenii care apar în imaginile publicitare sunt, de cele mai multe ori,
surprinşi în timpul unor activităţi relaxante, ce oferă plăcere. Se caută reprezentări
idealizate ale unei realităţi dorite şi aşteptate. Secvenţele pulicitare care fac trimitere la
activităţi de serviciu şi formare profesională sunt cele mai rar întîlnite, fapt ce confirmă
logica enunţată anterior, în timp ce reclamele cu conţinut sexual-erotic sunt favorite.
În publicitate mijlocul de expresie este ultimul element care contează, dacă
mesajul este receptat corect şi are efectul dorit. Primează atingerea scopului, nu calea pe
care se ajunge la acesta. Publicitatea evoluează odată cu societatea, odată ce societatea
admite că sexualitatea este o componentă firească a omului, discursul publicitar va
răspunde pe măsură. Se oferă ceea ce se cere, singura condiţie fiind un limbaj comun. În
sfera publicitară nu există şablon, nu există trend, succesul unei reclame este dependent
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de capacitatea sa de a surprinde schimbările ce au loc la nivel macro-social şi, implicit,
micro-social.
Ce-i drept, masculinitatea şi feminitatea sunt reprezentate prin anumite prototipuri,
trăsăturile umane regăsite în pubicitate fiind mereu dintre cele mai armonioase, mai
plăcute, mai seducătoare, în ciuda realităţii ce arată, adesea, contrariul. Nu toate femeile
sunt frumoase, nu toate adolescentele au tenul perfect, nu toate mamele îşi păstrează
silueta etc. Cu toate acestea, decuparea individului obişnuit, banal, din mediul său
autentic, nu ar avea acelaşi impact asupra privitorului care tinde, în permanenţă, spre
propria finisare şi perfecţionare. Un bărbat care suferă de obezitate nu va dori să vadă în
toate imaginile publicitare oameni graşi, din contră, va căuta să surprindă un ideal pe care
speră să-l atingă într-o bună zi. „Prezenţa unor astfel de elemente stereotipice cu privire la
femei şi bărbaţi îi ajută pe creatorii de publicitate să ataşeze unele sensuri culturale
bunurilor de consum pe care le promovează, un fel de plusvaloare simbolică”98. O femeie
atractivă, îmbrăcată sumar rămîne mai uşor în memoria receptorului, care va asocia pe
viitor, inevitabil, produsul cu persoana din imaginea publicitară.
De asemenea, majoritatea persoanelor care devin personajele unei reclame sunt
tinere, emanînd energie şi plăcere de a trăi. Mai mult, preponderent se apelează la
imaginile axate pe un singur individ, nu pe cele de cuplu ori familie. Modelele publicitare
ni se prezintă drept nişte indivizi cu o poziţie socială satisfăcătoare, fără angajamente şi
responsabilităţi, trăind într-o armonie continuă. Se promovează un curent individualist,
axat pe binele personal. Privitorul este sedus de o realitate idealizată şi, după o analiză a
propriilor dorinţe şi nevoi, îşi poate pune speranţa schimbării benefice în nişte obiecte
obişnuite, fără nicio calitatea excepţională.
Totuşi, invitaţia la consum şi ademenirea spre un anumit produs promovat nu
reprezintă un act abuziv şi violent. Forţa comunicaţională a publicităţii nu este
invincibilă. Perfecţiunea absolută reprezentată atît de firesc în publicitate nu va fi
acceptată în această formă de către nimeni. Cel mult pot avea loc asocieri, comparaţii şi
se pot naşte anumite aşteptări. În publicitate nu este reflectat decît un segment minor al
realităţii sociale veritabile, recunoaşterea acestuia realizîndu-se în baza unui cod comun
de interpretare.
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CAPITOLUL III. Strategii în retorica publicitară
Comunicarea fără un minimum de acord asupra unor coduri şi norme este
imposibilă. O gamă de mecanisme comunicaţionale fac apel la aceste norme de referinţă
prin intermediul evocării, prin apel implicit la ele sau prin manipulare. Există un nivel
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infra-conştient, un sistem intrinsec de raţionamente, construit în baza practicilor noastre
obişnuite, de zi cu zi. Receptarea eficientă a unui mesaj nu se poate realiza făcînd
abstracţie totală de contextul cultural-normativ, de ritualul specific al interacţiunilor
verbale, de resursele interpretative sau de regulile sociale. „Sistemele simbolice pe care
oamenii le utilizează pentru a construi semnificaţii există deja, sunt profund înrădăcinate
în cultură şi în limbă”99.

III.1. Codificarea digitală a mesajului plastic
Realitatea virtuală a intrat în discuţie odată cu efectele media produse de
computer. Ea a fost şi mai este, încă, un mit tehnologic şi teoretic, dar caracterul ei
paradoxal a ridicat o problemă autentică, aceea a definirii realităţii. Pentru că atunci cînd
asociem realul – adică aceea ce este – cu virtualul – ceea ce poate fi – alăturăm elemente
opuse ale existenţei. Această antiteză conceptuală aparţine, însă, numai vechii filosofii,
premoderne. Vechea filosofie opunea constant virtualul realului: pentru Aristotel, apariţia
a ceva înseamnă trecerea de la potenţă la actualitate. În interpretarea filosofiei medievale,
pentru care virtualis vine din virtus (forţă, potenţă), trecerea de la potenţă la actualitate
este trecerea de la virtualitate la actualitate. În toate aceste cazuri, virtualul ca potenţă şi
realul ca actualitate aparţin unor categorii atît de opuse ale existenţei, încît utilizarea lor
împreună în sintagme produce un oximoron.
Dar atunci cînd Kant a construit, ca o soluţie sintetică la disputele dintre empirism
şi raţionalism, filosofia sa critică, a devenit clar că realul ca atare nu există, că el e o
construcţie a noastră efectuată în cunoaştere, desigur, pe seama unor acţiuni exercitate
asupra noastră din exterior, dar după regulile apriorismelor percepţiei şi categoriilor
transcedentale ale intelectului. Ulterior, Hegel a fost mai explicit: realul se constituie în
dialectica esenţei şi aparenţei. Pentru filosofii modernităţii, care cred că lumea se
constituie în cunoaştere, trecerea de la virtual la realitate este trecerea, în plan logic, de la
posibil la real. Astfel că ceea ce noi considerăm a fi „realul” e doar un efect de real,
construit graţie cunoaşterii. Desigur, niciodată gîndirea occidentală nu a mers pînă acolo
cu punerea în discuţie a realului, încît să afirme, la fel ca gîndirea indiană, că realul este
doar „vălul mayei”, doar o iluzie: noi îl putem simţi ca prezenţă obiectivă în măsura în
care se opune subiectivităţii noastre. Mai mult chiar, neta opoziţie pe care gîndirea
modernă angajată în tematizarea cunoaşterii o aduce cu sine e cea dintre realitate şi iluzie,
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ca o distincţie între construcţia realizată de simţurile noastre şi cea realizată de gîndirea
noastră.
Or, realitatea virtuală pune în discuţie exact această distincţie, pentru că pare că ne
propune o iluzie, în locul realităţii, o iluzie drept realitate. Ea apare, în primul rînd, graţie
generalizării comunicării, susţinută de tehnologia electronică şi, în deosebi, datorită
folosirii insistente a unui limbaj diferit de cel verbal, cel al imaginilor. Uşurinţa cu care
computerele pot produce şi manevra imagini care au caracteristicile unor semne indiciale
aduce în cultura occidentală un concurent la cărţile care descriau realitatea cu ajutorul
cuvintelor. De fapt, realitatea virtuală se opune nu realităţii în sens absolut, ci unei alte
forme, unui alt codaj al realităţii, realizat plastic. Realitatea imaginii ne propune un real
de dincolo de iluziile simţurilor, de dincolo de aparenţa senzorială: semnificaţii care-şi
depăşesc, îşi debordează – uneori pînă la ocultare sau anulare – semnificantul, un mediu
al simbolicului în care invizibilul există în mai mare măsură şi este mai real decît
vizibilul.
Dar acum, în societăţile occidentale ale supraconsumului, registrul semnelor s-a
schimbat: există, mai degrabă, mai mulţi semnificanţi decît semnificaţi; noi credităm mai
mult realitatea semnificanţilor. Ei se reprezintă pe sine, au devenit propriul lor semn, sunt
simulacre. Înainte, în contextul realităţii textuale, era nevoie de o semnificaţie, sub care
un semnificant îşi putea cîştiga o realitate legitimată. Schimbarea a fost posibilă pentru că
un codaj cultural s-a schimbat, pentru că o nouă epistemă s-a instalat, pentru că, jalonate
de corporeism şi de comunicarea mediatică, sistemele de semnificare analogice, în
deosebi imaginea cu statut de indice, s-au impus. Desigur, în acest prim sens, realitatea
virtuală nu apare doar odată cu computerele, ci, aşa cum arată Oliver Grau 100, este o
constantă a istoriei artei, înţeleasă ca o istorie a mediei. Mult înainte de computerele
capabile să proceseze imagini, arta încercase să înlăture graniţele şi distanţa psihologică
dintre cel care observă şi spaţiul imaginii, producînd o imersiune vlădită în picturile din
Villa dei Misteri la Pompei, Villa Livia, în panorame etc.
Computerul aduce cu sine o tehnologie care permite procesarea la un nivel
superior a imaginilor vizuale. El poate produce imagini artificiale, poate prelucra
imaginile naturale şi poate prelua imagini naturale, creînd un mixaj care face din el o
media de mare forţă. Dar contribuţia sa hotărîtoare la realitatea virtuală este
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interactivitatea. Datorită programelor sale, el poate modifica toată această producţie de
imagini vizuale, în funcţie de reacţiile şi comportamentul utilizatorului. Ca instrument al
mijloacelor de comunicare interactive, computerul face din imaginile vizuale un spaţiu al
experienţei multisenzoriale (măcar parţial, pînă cînd se va instala un control asupra
simţului tactil şi olfactiv), care e făcut să varieze, în timp, în raport cu interactivitatea cu
utilizatorul. Imaginile produse sunt impredictibile, neproductibile, trecătoare şi unice şi îl
introduc pe utilizator într-o lume combinatorie, multiplă şi trecătoare. Iar posibilitatea de
a interacţiona în timp real cu un mediu care pare viu produce sentimente de prezenţă şi de
imersiune.
Acum, din punctul de vedere al percepţiei şi cogniţiei, realitatea virtuală oferă o
replică alternativă la realitate, virtualul ţine loc de real. Baudrillard observă că, diferit de
vechiul context al tematizării cunoaşterii, cînd realul se retrăgea în folosul imaginarului,
acum „el se retrage în folosul a ceea ce este mai real ca realul: hiperrealul”101. Instalarea
hiperrealului ne spune că pentru noi simularea e mai reală decît realul. Efectul
dintotdeauna al comunicării rezidă în trecerea de la stimulare la simulare, pentru a
stimula. Tehnologiile electronice şi computerele nu numai că îşi aduc contribuţia la
generalizarea comunicării, dar îşi revelează natura sa mai puţin vizibilă.
Ceea ce se schimbă odată cu comunicarea generalizată este faptul esenţial că
semnele nu mai caută să prezinte ceva ce este sau ceva ce se cunoaşte, etalîndu-se, în
locul acestei realităţi, pe ele însele. Odată cu excesul de semne produse în comunicarea
generalizată, apare şi un refuz al reprezentativităţii şi al medierii. Simulacrul este semnul
care stă numai pentru sine, în sensul că se semnifică pe sine ca real. Diferenţa dintre
semnificare şi simulare face diferenţa dintre persuasiune, pe de o parte, şi manipulare sau
seducţie, pe de alta. Simularea poate funcţiona simplu, producînd naturalizarea semnelor
şi prezentînd o „realitate fără rău”, a fericirii absolute sau creînd realitatea virtuală a
scenariului interacţiunii libere, dar preprogramate.
Seducţia funcţionează, în principal, în temeiul acelei simulări care naturalizează
semnele, care retransformă semnele culturale în stimuli naturali şi ne face să reacţionăm
la ei ca la o prezenţă reală. Ceea ce ne propune media în publicitate e chiar realitatea, nu o
trimitere la realitate, susceptibilă de examenul cunoaşterii. Or, dacă principiul realităţii
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este principiul a ceva ce se opune, a ceva ce este rău, pentru că e un obstacol în faţa
dorinţelor subiectului, în cazul realităţii virtuale, produse prin simularea naturalizării
semnelor, plăcerea este produsă de lipsa investiţiei energetice, de lipsa opoziţiei care cere
efort pentru a fi înlăturată şi de lipsa consecinţelor ulterioare neplăcute. Principiul
realităţii impune cenzurarea dorinţelor, fantasmelor şi imaginaţiei în lumea reală. Cea care
seduce în lumea virtuală este lipsa de limite ale imaginaţiei. Aici utopiile devin realizabile
şi fiecare poate deţine, astfel, o lume ideală, perfectă pentru el: paradisul realizării
dorinţelor fără consum energetic, fără efort şi fără oboseală ori alte consecinţe negative.
Manipularea, în schimb, apelează la scenarii interactive ale căror roluri sunt gata scrise de
cultura sau religia noastră şi cu care suntem programaţi prin educaţie.

III.1.1. De la enunţare la enunţ
Drept urmare a acestor evoluţii tehnologice, atenţia s-a îndreptat, mai degrabă,
spre conţinutul comunicării, spre enunţ, decît spre relaţie, spre enunţare. În paralel cu
acest triumf al interesului pentru mesaj, a apărut o altă teorie, promovată de psihiatri ca
Milton Erickson, antropologi ca Gregory Bateson, psihologi ca Leon Festinger şi Eric
Berne şi, mai tîrziu, de discipolii acestora, ca Paul Watzlawick, Richard Bandler şi John
Grinder. Cel mai larg numitor comun, convenabil pentru preocupările acestui grup destul
de divers, este acela de teorie şi practică terapeutică psihiatrică a comunicării. Modelul
terapeutic psihiatric al comunicării preferă alt concept pentru noile practici, mai larg
decît cel de persuasiune: influenţa, în care includ manipularea şi seducţia. Din anii ’80,
manipularea începe să fie notată mai frecvent, iar după apariţia cărţii lui Baurdrillard, De
la séduction (1979), şi traducerea ei în engleză (1990), vine rîndul seducţiei să figureze în
lexicoane. După postmodernism şi în contextul globalizării, acest nou model al
comunicării devine mai mult decît vizibil: strălucitor şi iradiant, deoarece contextul
globalizării împinge mai departe procedurile manipulării şi seducţiei în comunicarea
politică şi în publicitatea susţinute de mass-media şi de noile tehnologii. Noul model
teoretic al acesteia şi noile practici ale comunicării se întîlnesc.
Intervine, astfel, o schimbare foarte importantă pentru cultura noastră, similară
schimbării de paradigmă, în sensul lui Kuhn sau, mai degrabă, schimbării de epistemă, în
sensul lui Foucault. Noul model teoretic al comunicării nu este, aşa cum ne-am fi putut
aştepta, unul strict retoric, semiotic sau informatic, ci unul psihiatric şi terapeutic: un
sector parţial al comunicării, „comunicarea terapeutică”, ajunge acum să modeleze, în
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general, procesul comunicării. „Hipnoza este punctul culminant al comunicării” 102. E
adevărat, dacă modelul terapeutic introduce o latură hipnotică în noua practică a
comunicării, el o face şi pentru că individualismul modern a adus cu sine conştiinţa
vanitoasă, orgolioasă a individului de masă, care nu se lasă convins de altcineva prin
persuasiune, nici dacă simte sau este convins că celălalt are dreptate.
În noile practici manipulative şi seductive ale comunicării, e nevoie de o latură
uşor hipnotică, pentru că aceste practici se bazează pe aspectul de relaţie al comunicării,
care era numai secundar cultivat în persuasiunea clasică, interesată de conţinut, de
informaţie. În acest caz, a comunica defineşte situaţia de a pune în comun, înainte şi
independent de a trimite un anumit mesaj. Într-o astfel de influenţă comunicativă
hipnotică, precum în transă şi în stările modificate ale conştiinţei, „conţinutul se apropie
de zero, în timp ce relaţia tinde spre infinit”. Milton Erickson foloseşte hipnoza ca un
copilotaj foarte fin al relaţiei, în ajustarea şi împărtăşirea unei experienţe emoţionale
comune. „Hipnoza a fost adesea comparată cu o iubire desexualizată, apropiată stării de
exultare sau de abandon încrezător pe care îl trăieşte copilul în braţele mamei sale”103.
Odată ce acceptăm aceasta, suntem obligaţi să ne deplasăm de la comunicarea
înţeleasă ca informaţie, ca transfer de informaţii, şi de la interesul pentru modelul
structuralist al semnului imotivat la comunicarea ca relaţie, construire de relaţie şi la
modelul situaţiei comunicaţionale. Din perspectiva situaţiei comunicaţionale al lui
Jakobson, în cazul persuasiunii, celelalte funcţii ale mesajului se grupează în jurul celei
referenţiale, pe cînd în manipulare ele se grupează în jurul funcţiei impresive (conative),
iar în seducţie în jurul funcţiei expresive (emotive). Influenţa comunicativă persuasivă a
mizat, în principal, pe referenţialitate, adică pe desemnare. Cînd influenţa prin
comunicare ajunge să mizeze pe semne, adică pe semnificare, devine manipulare sau
seducţie. Persuasiunea aparţinea, prin argumentare, producerii semnificaţiei sau
informaţiei, în scopul modificării stării de conştiinţă a individului, prin intermediul
modificării conţinuturilor cognitive ale acesteia. Manipularea şi seducţia reprezintă
folosirea a ceva existent, punerea în funcţie, în circulaţie a ceva prealabil dat, produs.
Persuasiunea era producere; manipularea şi seducţia consumul a ceva produs.
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Desigur că inversarea raporturilor dintre persuasiune, pe de o parte, şi manipulare
şi seducţie, pe de alta, este anterioară acestei schimbări a accentului de pe transmiterea de
informaţii pe construcţia de relaţii în comunicare. Este evident, apoi, că această nouă
epistemă care privilegiază relaţia în detrimentul conţinutului informaţional-cognitiv al
comunicării, se bazează mai degrabă pe analogie, pe semnul-imagine, decît pe imotivarea
şi diferenţa constitutivă a semnelor verbale. Totuşi, acum, în comunicarea susţinută de
tehnologia electronică şi de programele de computer, se petrece o deplasare de la text la
imagine şi, în general, de la semnul digital, imotivat, la semnul analogic, motivat. Faptul
este evident în comunicarea din mass-media, în publicitate, iar consecinţele lui contribuie
la trecerea de la cunoaştere la spectacol şi de la o ideologie textuală, care invoca prin
rostire, la o ideologie ostensivă, care pur şi simplu arată efectiv ce are de spus. Ceea ce
este, însă, mai puţin evident la acest model teoretic şi practic al comunicării este că el
dizolvă identitatea de persoană, atît a subiectului, cît şi a alter-egoului, că face chiar ca
alteritatea partenerului nostru de dialog să devină plurală. Ni se propune ca în relaţia cu
noi înşine să renunţăm la vechiul adagiu socratic „cunoaşte-te pe tine însuţi” în favoarea
mai noului „comunică bine cu tine însuţi”.
Comunicarea a devenit mai industrială decît cunoaşterea, producerea de
descoperiri, invenţii, experimente şi teorii fiind, desigur, mult mai greu de industrializat
decît producerea de semne, mult ajutată de tehnologia electronică şi acum digitală. Luăm
parte la o cultură a comunicării care situează gîndirea în afara noastră, externalizînd-o.
Ni se oferă informaţii şi concepţii prefabricate, ni se induce un alt sistem logic, scenariul
virtual producînd pe calea semnificării realitatea însăşi sau, cel puţin, realitatea
acceptată de noi ca fiind cea adevărată.

III. 2. Transgresarea contextului normativ
A. Cicourel remarcă faptul că în societate individul îşi constuieşte rolul şi îşi
schimbă poziţia odată cu interpretarea şi înţelegerea mesajului receptat, numind aceste
structuri latente ale interacţiunii „procedee interpretative”104. Actul comunicării este
regîndit din perspectiva unei „competenţe interacţionale” sau a unei „competenţe
lingvistice generale”. În acest sens, există cîteva condiţii esenţiale, fără de care înţelegerea
rămîne la un stadiu superficial: reciprocitatea perspectivelor (familiaritatea cu regulile
sociale), formele normale (cunoştinţe comune), subrutina (mesajul este comprehensibil
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datorită obişnuinţei), reflexivitatea (contextul comunicării poate fi înţeles şi folosit
datorită semnelor aferente), vocabularele descriptive (familiaritate conferită de un
ansamblu comun de subînţelesuri).
Publicitatea este unul dintre primii actanţi mass-media care îndrăzneşte să aducă
modificări în substratul simbolic – fundament al structurii inconştiente a comunităţii
sociale. Specialiştii în domeniu se văd nevoiţi să reinterpreteze simbolurile, să le
reorganizeze după noi norme, chiar să sfideze logica, uneori, pentru a-şi face vizibil
produsul promovat într-un decor suprasaturat de imagini. Se urmăreşte alungarea
senzaţiei de normalitate, indivizii devenind imuni la mesajele vizuale comune, de care se
lovesc pretutindeni. Se foloseşte aşa-numita retorică a transgresiunii fericite105, procedeu
discursiv ce invită la încălcarea fictivă a anumitor tabuuri sociale. Dorinţa transgresiunii
unor legi poate fi simbolizată cu uşurinţă prin imagine: se va reprezenta un personaj într-o
anumită transgresare a contextului normativ. Individul din public se transformă în parte
activă a discursului publicitar, reacţionînd. Din simplu privitor, devine martor la un act
interzis care îi suscită conştiinţa. Îşi declaşează propriul sistem argumentativ, căutînd
justificări şi motivaţii. Dorind să ajungă la o logică, lectorul este obligat să meargă mai
departe pentru a căuta un sens final, iar acesta îi va fi livrat abia după căutarea de
elemente în cadrul contextului său, mai exact, a diverselor contexte pe care le sugerează
imaginea respectivă.
În faţa unei construcţii paradoxale, de o ambiguitate controlată prin manipularea
semnelor şi simbolurilor, individul îşi impune, inconştient, găsirea unui raţionament.
Aflat în faza descifrării, va trebui să analizeze codul mesajului vizual prezentat prin
identificarea produsului la care se face reclamă, admiţînd că se găseşte în interiorul unei
convenţii. Va acorda atenţie tuturor elementelor componente: slogan, numele bunului
promovat, producător. Cel mai frecvent, sloganul şi imaginea nu-i oferă mult rîvnita
concluzie logică, argumentată. La părăsirea acestui raţionament, lectorul se loveşte, în
sfîrşit, de o certitudine: imaginea produsului, asociată, involuntar, cu reprezentarea
controversată ce i-a acaparat pentru cîteva clipe interesul. Revenind în planul tangibilului,
individul lasă în urmă tot acel vertij hermeneutic în care s-a lăsat captiv prin manipularea
contextelor, păstrînd percepţia produsului care i-a oferit o semnificaţie reală. Privitorul va
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fi satisfăcut de acest segment de adevăr doar pentru că a fost hipnotizat de melanjul
neobişnuit de semne şi semnificaţii.
În prezent, majoritatea imaginilor publicitare sunt forme discursive care sfidează
logica naturală. Societatea modernă a devenit o societate a spectacolului, imaginea este
suveranul universal, iar publicitatea nu poate permite să fie dizolvată de ritmul alert în
care tehnologia evoluează. Astfel, domeniul publicitar se vede nevoit să progreseze, chiar
să fie cu un pas înaintea celorlalte medii de comunicare. Specialiştii au ajuns la concluzia
că o construcţie publicitară nu poate fi eficientă decît exploatînd şi speculînd
mecanismele raţiunii umane, pînă la cele mai intime elemente.
În logica naturală există anumite principii ale logicii clasice mai puţin categorice,
ajungînd să fie sancţionate, chiar respinse pînă la anulare, uneori. Dacă analizăm
principiul noncontradicţiei, „în acelaşi timp şi sub acelaşi raport este imposibil ca un
obiect să aibă şi să nu aibă o anumită proprietate” sau, din perspectivă logico-semantică,
„în acelaşi timp şi sub acelaşi raport este imposibil ca o propoziţie să fie adevărată şi să
nu fie adevărată”106. După logica naturală, acest principiu ar trebui penalizat din cauza
raţionamentului: „În anumite privinţe A, în anumite privinţe nonA”. Acest aspect poate fi
privit, într-o oarecare măsură, ca posibilă justificare a construcţiilor publicitare care aleg
să încalce normele logicii clasice. B. Gruning107 consideră, însă, că reclamele care
apelează la o reprezentare argumentativă aparent ilogică sunt, de fapt, doar nişte imitaţii
înşelătoare ale incoerenţei logice, ele avînd la bază o serie de elemente care, împletite,
sugerează un fapt raţional. Rolul acestui artificiu – simulacrul absurdului – este acela de a
produce un şoc logic în mintea individului, captîndu-i interesul. Un critic mai sever ar
putea obiecta, afirmînd că nu putem avea încredere deplină în simţul comun. Astfel,
putem admite că există articulaţii ale logicii naturale care permit anumite contradicţii, iar
consecinţa unui astfel de şoc logic este „iertarea” celui care „a greşit” – construcţia
publicitară.
Regulile decenţei consideră acest procedeu drept un fenomen prohibit, care ar
trebui eliminat din cadrul societăţii. Se presupune că această tehnică publicitară invită,
într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, la acţiuni ilogice şi la acte împotriva
moralităţii din partea celui care a interacţionat cu respectiva imagine contradictorie.
106
107

Gh. ENESCU, Tratat de logică, Ed. Lider, Bucureşti, 1997, pp. 88-90
B. GRUNING, Le mots de la publicité, Ed. CNRS Editions, Paris, 1998

47

Totuşi, e exagerat să admitem că privitorul şi-ar putea schimba conduita şi conştiinţa
prefabricată doar după contactul vizual cu o reprezentare care eludează logica.
Dimpotrivă, acest sistem de argumentare predispune la o receptare de o mai mare
sensibilitate. Aparenţa de ilogism este, în esenţă, o codificare în plus pe care publicul o
observă, conştientizînd şi poziţia sa privilegiată, datorată faptului că are acces la sistemul
de decodificare.
În contextul logicii naturale, adevăratele structuri ale viziunii noastre despre lume
şi reprezentările sociale sunt numite praxeograme, scheme de acţiune care normează
activitatea şi percepţia lumii108. În momentul în care una dintre aceste scheme se abate de
la norme, se obţine un efect retoric şi, implicit, un răspuns. Praxeogramele fac trimiteri la
succesiunea unor anumite activităţi cotidiene, la interacţiuni umane, la raportul dintre
esenţă şi formă etc. Ele sunt generale, fapt pentru care păstrarea şi funcţionarea unei
praxeograme depind de conservarea generalităţii lor, constituită pe ipoteza că aceste
norme se transmit social şi pot deveni parte integrantă a individului, doar prin practica
socială sau prin reprezentări de natură ideologică. Bulversările praxeogramelor în mediul
publicitar declanşează efecte capabile de a suscita atenţia şi de a invita privitorul să ia
parte la interpretare. Mesajul vizual nu e o simplă contradicţie, el este o surpriză şi,
evident, stimulează automatismul de căutare a argumentelor pentru justificarea raportului
absurd dintre componentele imaginii.
Sfidarea normelor sociale devine un element pivot de construcţie în publicitate.
Rupturile tematice şochează, receptorul fiind incitat să caute restabilirea raporturilor de
pertinenţă încălcate în reprezentarea publicitară. Acelaşi lucru se întîmplă şi în cazul
violării stereotipurilor sau a prejudecăţilor înrădăcinate în mentalul colectiv. Fie că
praxeogramele suferă o reorganizare, fie că se apelează la contradicţii, la tulburări ale
preconcepţiei comune, argumentările de acest tip manipulează anumite formule
legiferante ale logicii clasice sau naturale. Cel mai adesea, însă, construcţiile publicitare
pot fi interpretate drept „incoerenţe situaţionale” sau „ilogisme pragmatice”109 – gradul de
încălcare al unei reguli sau principiu raţional nu poate fi determinat formal, ci numai prin
raportare la contextul în care s-a realizat enunţarea. Nu puteam afirma că o imagine
publicitară e construită în baza unui sistem ilogic decît dacă ţinem cont de statutul său şi
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de scopul pentru care a fost concepută. În afara mediului publicitar, privită exclusiv ca
fotografie, imaginea îşi pierde caracterul interesant, fiind doar o reprezentare anacronică.
În publicitate se pleacă de la premisa că receptorul mesajului este avizat, capabil
de interpretare şi reconstruire a sensului, iar ceea ce am numit şoc logic se consideră că iar putea capta atenţia tocmai pentru că i se prezintă, în primă fază, ca o enigmă. În fond,
după cum afirma şi H. P. Jeudi, „problema echivocului este o dominantă a discursului
contemporan, nu doar a celui publicitar”110. Abaterea de la logică sau forţarea
raţionalităţii curente constituie o obsesie intenţionată în mass-media de astăzi. Societatea
actuală caută originalitate, noutate, creaţii inedite în spaţiul public, iar publicitarii se văd
nevoiţi să respecte noile cerinţe, personalizate tot mai expresiv. În esenţă, suntem martorii
unei nevoi generale de natură ideologică. Discursul publicitar nu este o ideologie, însă
reprezintă un mijloc de reproducţie ideologică. În acest sens, P. Ansart remarca:
„ambiguităţile legate de consumul ideologic ţin, în caz, de faptul că mesajele pot fi
neîncetat transmise, confirmate prin multiple suporturi, implicit conţinute şi inconştient
comunicate în obiecte sau imagini”111.
Publicitatea rămîne un mijloc de comunicare indispensabil în societatea
contemporană, deşi acest statut al său a fost criticat şi respins, nu de puţine ori, din
considerente etice, sociale, normative. Într-adevăr, caracterul său predominant este cel
comercial, însă raportul cerere-ofertă este prezent în cadrul societăţii actuale în aceeaşi
măsură în care există nevoia de informaţie, de divertisment etc. Maniera în care alege să
reprezinte produsul promovat nu ar trebui judecată prea aspru. Să nu uităm, cultura
prezentului este cea a vizualului, imaginea nu mai reprezintă de mult un element
spectacular, care să determine individul să se oprească şi să privească. Atrage atenţia
doar ceea ce este deasupra banalului, ceea ce trece de graniţele normalităţii sufocante
pentru individul modern, aflat într-o perpetuă mişcare şi evoluţie. Publicitatea nu putea
supravieţui pe o piaţă care abundă în reprezentări şi reprezentări ale reprezentărilor
decît printr-o metamorfozare a conţinutului, din comun în neobişnuit. A ales să se facă
văzută, respingînd ideea de a rămîne o figură fadă. Renunţă la transparenţă în favoarea
imaginii vitraliu, în care culorile, semnele şi simbolurile, împletite aparent ambiguu,
formează sensul.
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III. 3. Limbajul plastic controversat
Discursul publicitar controversat este considerat opusul discursului referenţial,
propunînd elemente neaşteptate, care amuză sau şochează. Cercetătorii oferă acestui tip
de argumentare atribute ca intelectual, social sau intelectualist. Această formă de
comunicarea respinge clişeele perspectivei sociale, ale simţului comun şi creionează o
situaţie inedită de interpretare, receptorul mesajului fiind provocat la înţelegere a noului
sens. Ph. Michel, adeptul unui astfel de discurs, consideră că în publicitate trebuie să ne
raportăm constant la o gîndire laterală, definită „ca o bizară manieră de a deplasa
subiectul în permanenţă pentru a-l revedea într-o manieră proaspătă, nouă, diferită,
semnificativă, emoţionantă”112. Această tehnică, ce invită la gîndire laterală, nu respectă
valorire promovate universal, din contră, provoacă inversarea lor. Previzibilul devine
imprevizibil, invizibilul devine vizibil – aspectele cele mai comune ale societăţii capătă o
aură nouă, sunt şlefuite şi transformate în elemente surpriză. Schemele discursive se
înderpărtează de şablonul de construcţie referenţial, polemizînd cu el, implicit sau
explicit. Produsul promovat este investit cu o semnificaţie diferită faţă de cea cunoscută.
Reprezentările publicitare concepute în baza acestui tip de discurs suscită
inteligenţa privitorului şi provoacă reacţii afective; implicarea receptorului trebuie să fie
totală, convenţia ce se stabileşte între imaginea-mesaj şi receptor dobîndind conotaţiile
unui act secret. Elementele controversate devin artificii tot mai des utilizate în domeniul
publicitar, unele forme ale lor făcînd, adesea, obiectul interzicerilor, sancţionărilor, chiar
al unei bule papale. Controversa implică intersubiectivitate, o conciliere între expeditor şi
destinatar şi valorizează capacitatea interpretativă a adresantului. Individul, potenţial
consumator, se bucură de întreaga încredere a fabricantului de publicitate, între cei doi
instaurîndu-se un raport de solidaritate, un acord ascuns.
D. Bertrand analiza folosirea contradicţiei în reprezentările publicitare şi stabileşte
trei ipostaze ale conexiunii dintre emiţător şi receptor. În primul rînd, această manieră
discursivă trimite la un „substrat axilogic al altor discursuri”113, de care enunţiatorul nu se
foloseşte. Se propune o distanţare intelectuală şi axiologică, declanşînd, iniţial, scepticism
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şi neîncredere din partea destinatarului. În continuare, însă, Bertrand sesizează caracterul
antifrastic al acestui tip de discurs, sugerînd înţelegerea contrariului a ceea ce este
exprimat. Argumentarea publicitară care pleacă sau prezintă o contradicţie este o
simulare, expresia este alta decît fondul, efectul estetic fiind dobîndit prin mijloace
teatrale. Trăsăturile principale ale controversei sunt: „o conştiinţă ascuţită, o lipsă de
gravitate faţă de lume şi viaţă, o răsturnare a valorilor şi o atitudine per contrario. (...) Nu
adînceşte lucrurile, rămîne o atitudine superficială, între cea diletantă şi cea amaroristă,
neepuizînd conţinuturile”114.
Tot mai mulţi creatori de publicitate conştientizează nevoia de schimbare în
reprezentările comerciale, ajungînd la concluzia că oamenii nu cumpără produse, ci
imagini senzoriale. Semnificaţiile de referinţă nu mai vînd, devenind fade în societatea
modernă, adeptă a eterogenului, a unui hiatus provocat în lanţul proiecţiilor normale ale
lumii. Individul doreşte trezirea conştiinţei individuale şi a simţului comun, nu înăbuşirea
lor prin răspîndirea de mesaje mute. Limbajul controversat al imaginii reuşeşte să
transforme reprezentarea comună în reprezentare-mesaj, sensul fiind dizolvat în
împletirea cît mai expresivă a elementelor plastice. Abandonînd referinţele realităţii
exterioare, discursul vizual creează o lume proprie, o punere în scenă interactivă,
atenţionînd, prevenind şi inviînd la reflectare.

CAPITOLUL IV. Studiu de caz – Discursul vizual într-o campanie
publicitară
Imaginea este parte intrinsecă a fluxului vieţii individuale, oferindu-se ca iluzie a
realităţii înseşi. Ca reprezentare, ea urmează necesar anumite reguli de construcţie şi de
convenţie socioculturală, fiind uşor descifrabilă de mecanismul fiziologic al percepţiei
vizuale. Publicitatea exploateză pînă la limita superioară cultura vizualului, actul
persuasiv al comunicării devenind unul al seducţiei prin culoare.
Contradicţiile, tulburările preconcepţiilor comune, argumentările bulversante
suscită atenţia şi invită privitorul la interpretare. Recunoscute în întreaga lume pentru
imaginile publicitare de o expresivitate ostentativă, campaniile Benetton pot fi considerate
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cel mai concludent exemplu de publicitate puternică. Reprezentările publicitare ale acestei
companii comerciale surprind, şochează, amuză, stîrnesc reacţii contrariate şi ridică
întrebări.

IV.1. Metodologia de lucru
În

acestă

analiză

prezentăm

impactul

imaginii-mesaj

asupra

societăţii

contemporane, puterea sa de a modela conştiinţe, de a propovădui credinţe şi de a
schimba comportamente. Prin împletiri dintre cele mai bizare ale elementelor plastice,
prin controversă şi ficţiune, imaginile publicitare provoacă individul la reflectare.
Obişnuitul este invizibil, în timp ce contradicţia devine elementul inedit. Noile tehnologii
permit nu doar înregistrarea imaginii, ci fabricarea sa, după un sistem inedit de codare,
respectîndu-şi propriile valori şi convenţii.
Descriem noua tendinţă în domeniul publicitar, aceea de a plasa obiectul promovat
în plan secund, în favoarea imaginii senzoriale. Puterea de sugestie a discursului plastic
devine direct proporţională cu vînzarea bunului oferit spre consum. Oamenii cumpără
reprezentări, poveşti, apoi obiecte. Vom interpreta strategiile care stau la baza sistemului
argumentativ al campaniilor Benetton, justificînd utilizarea elementelor intrigante la care
apelează. „Noi nu vindem pulovere, promovăm imagini. Publicitatea noastră atrage
atenţia asupra unor probleme universale ca rasismul, protejarea mediului înconjurător,
ajutorarea celor în nevoi”115.

Substratul simbolic al reprezentărilor grafice suferă o

reorganizare, logica este sfidată, dar mesajul vizual nu riscă să rămînă invizibil. Benetton
încalcă fictiv normele, construcţiile comerciale abundă în paradoxuri, manipulînd
semnele, simbolurile, contextele. „Scopul nostru nu e doar acela de a vinde, noi
comunicăm, implicit, valorile companiei. Nu avem nevoie decît de o imagine puternică, al
cărei mesaj fie înţeles peste tot în lume, convingînd”116.
În studiul de faţă analizăm mecanismul principiului contradicţiilor pe baza căruia
campaniile Benetton se conturează; insistăm pe elementele opuse logicii naturale, pe
incoerenţele situaţionale, pe comicul amar, pe ironie – artificii discursive care
persuadează în comunicarea publicitară. De asemenea, observăm impactul pe care
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strategiile proprii companiei Benetton îl au asupra societăţii, reacţiile publicului şi
rezultatele concrete, confirmate prin noi atitudini.

IV.1.1. Elemente de context
Cultura vizuală a devenit curentul după care societatea actuală se ghidează. Prin
imagine se fixează reperele unei naraţiuni, ale unui mit, ceremonial la care individul ia
parte ca spectator şi receptor. Imaginile au luat locul textelor, limbajul vizual substituie
limbajul verbal, sensul fiind valorizat preponderent în discursuri plastice.
Finalitatea imaginii comerciale este aceea de a persuada publicul. În primă fază, se
doreşte atragerea atenţiei, apoi seducerea potenţialului client. Într-un decor supraîncărcat
de reprezentări plastice, interesul individului nu mai poate fi provocat decît prin elemente
ce se desprind de sfera comunului, obişnuitului, navigînd spre originalitate, abstract, chiar
excentricitate.

IV.1.2. Alegerea corpusului
Vom supune analizei una dintre cele mai recente campanii lansate de Benetton
Group – Unhate – caracterizată printr-o retorică vizuală puternică, al cărei ecou a fost
simţit la nivel global. Cu un mesaj provocator şi expresiv, campania propune o cultură a
toleranţei, promovînd valori universale precum pacea între naţiuni, culturi, religii, rase
etc. Afişele publicitare, concepute într-o notă uşor contradictorie, au ca personaje centrale
lideri politici şi religioşi din întreaga lume, surprinşi într-un context nou, într-un raport
inedit. Imaginile, deşi se prezintă de la început drept construcţii prelucrate digital, suscită
atenţia publică şi invită la reflectare. Receptorul este uimit de reprezentarea care îi
stîrneşte, pe neaşteptate, interesul, seducîndu-l prin originalitate. Vom traduce limbajul
plastic în cuvînt, încercînd o interpretare a valenţelor sale persuasive, vom observa
intenţiile discursului vizual şi vom analiza impactul mesajului asupra destinatarului –
societatea actuală.
Campania Unhate promovează o speranţă constructivă, printr-un set de imagini
puternice, apreciate şi premiate anul acesta la Festivalul Internaţional de Film de la
Cannes, la secţiunea Press Lions. Trei dintre afişele publicitare ale proiectului Unhate au
primit unanim stima juraţilor, care au acordat campaniei titlul Press Lions Grand Prix –
argument distinct ce justifică alegerea corpusului de faţă.
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IV.2. Benentton Group
IV.2.1. Descrierea companiei
Benetton Group este o companie de îmbrăcăminte italiană, fondată în anul 1965.
Deşi majoritatea construcţiilor comerciale îşi concentrează atenţia pe obiectul promovat,
Benetton alege să se impună pe piaţa publicitară prin campanii de conştientizare şi
prevenire a unor probleme socio-politice: ura de rasă, boala, războiul, sărăcia, poluarea,
moartea etc. Compania nu urmăreşte doar vînzarea de articole vestimentare şi accesorii, ci
şi transmiterea de valori universale care să finiseze neajunsurile societăţii. A cîştigat
recunoaştere în întreaga lume prin creaţii ale căror teme susţin diversitatea şi alte cauze
sociale care emerg din aceasta.
All the colors of the world a fost primul slogan promovat în campaniile Benetton,
dar, începînd cu anul 1985, acesta este înlocuit cu un mesaj mai persuasiv – United
Colors of Benetton. Schimbarea sloganului a fost o mişcare anticipată şi minuţios
pregătită, noua formulare făcînd trimitere, potrivit asonanţei, la United States, United
Nations.
Compania îşi promovează propria imagine prin asocierea sa cu o organizaţie
responsabilă, încurajînd programele sociale şi sprijinind problemele morale cu care se
confrunta individul. Strategia publicitară a companiei Benetton a fost adesea discutată,
literatura de specialitate consimţind: „Benetton consideră că este fundamental ca
publicitatea să fie corelată la realitate, să ia poziţie în lumea reală, în loc să-şi epuizeze
bugetul pe mitul conform căruia un anume produs chiar aduce fericirea cumpărătorului.
Compania a optat pentru mijloace de promovare în care adevăratele probleme ale vieţii
merită atenţie, nu haina”117. Astfel, hotărăşte ca o parte din bugetul alocat reclamei să
intre în contul campaniilor pe teme socio-culturale de pretutindeni.

IV.2.2. Identitatea brandului
Încă de la începutul construirii brandului, Benetton şi-a asociat imaginii sale
culoarea. Odată cu schimbarea strategiei comerciale, felurita cromatică vestimentară nu
mai este exprimată în mod direct, cu ajutorul manechinelor îmbrăcate multicolor;
personajele alese aparţin unor rase diferite, tonurile pielii devenind expresii ale culorii
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manifestate anterior, atît de comun, în pulovere şi pantaloni. Deşi discursul vizual este
unul ambiguu, ascuns în spatele simbolurilor, se mizează pe receptorul avizat, capabil să
decodeze şi să interpreteze mesajul care, la început, i se prezintă ca o enigmă.
Ceea ce înainte era exprimat în limbaj vizual, într-o simbolistică originală, este
acum transpus şi în cuvînt, completare ce vine în susţinerea noii startegii publicitare.
Considerat, însă, mult prea ostentativ, la scurt timp sloganul este comprimat în logo,
devenind marca distinctă a brandului. Mesajul, însă, îşi păstrează semnificaţia, reflectînd,
în continuare, aspiraţia la unitate mondială. „Benetton priveşte prin ochii tineri ai
viitorului. Noi reuşim să vedem acolo unde alţii nu îndrăznesc. Moda e mai mult decît un
spaţiu elegant în care haina este suveran. În viziunea noastră, ea apare ca o cupolă
globală, care aduce împreună naţiuni, rase, credinţe, speranţe. Suntem receptivi la nevoile
timpului prezent, iar muza noastră este realitatea însăşi. Poate nu reuşim să schimbăm
lumea, dar, cel puţin, contribuim la progres”118.
Brandul este asociat, după o interpretare de profunzime, cu o instanţă supremă
care, sisizînd o problemă o comunică lumii întregi spre conştientizare. Prin inovarea
limbajului plastic, Benetton caută să-şi creeze imaginea de ambasador al păcii şi toleranţei
interculturale, promovînd idealuri şi distrugînd prejudecăţi.

IV.2.3 Strategii de promovare
Benetton este considerat unul dintre cele mai puternice branduri din lume,
cîştigînd popularitate nu doar datorită bunurilor oferite spre consum, ci şi prin strategiile
publicitare adoptate. Compania este recunoscută prin sistemul său inedit de promovare a
produselor pe care, cel mai adesea, le exclude complet din reprezentările comerciale.
Publicitatea caracteristică acestui brand întruneşte neobişnuitul cu ilogicul, elementul
surpriză cu elementul şoc, comicul cu tragicul, firul narativ al mesajului vizual promovat
făcînd, de cele mai multe ori, obiectul unei controverse.
Benetton apelează la elemente vizuale ce depăşesc sfera comunului, atrăgînd
atenţia individului-receptor şi, implicit, declanşînd în conştiinţa acestuia un sistem
asociativ, care va pune în relaţie situaţia descrisă şi emoţiile trăite cu numele brandului.
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Audienţa priveşte compania publicitară ca pe un personaj pozitiv, manifestînd, la
nivelul

conştientului,

admiraţie.

Valoarea

brandului

se

construieşte

în

baza

binecunoscutului sistem al recompenselor, adesea utilizat în domeniul publicitar, sub o
varietate de forme. Benetton alege să intrige prin reprezentări atipice, să primească
apreciere pentru semnalarea şi susţinerea problemelor socio-culturale şi, în cele din urmă,
să convingă clinetul să cumpere, seducîndu-l prin disimularea scopului comercial,
prezentat ca scop de binefacere.

IV.2.4. Perioada Toscani – un nou limbaj plastic
Înainte de 1980, strategiile comerciale ale companiei Benetton erau cele
tradiţionale, concentrate pe produs şi logo. În 1982, Luciano Benetton încheie un contract
cu Oliviero Toscani, fotograf renumit în domeniul modei şi al advertising-ului. Din acel
moment, Toscani devine responsabil de departamentul de publicitate al companiei.
Primele sale proiecte sunt reprezentări comune ale articolelor vestimentare şi ale
accesoriilor Benetton, însă, după o scurtă perioadă de timp, cei doi asociaţi realizează că
imaginile promovate sub brandul lor trebuie să se desprindă, cumva, de practicile
standard ale industriei publicitare, pentru a se face remarcate. Plecînd de la acest
raţionament, Benetton şi Toscani decid să asocieze compania cu un accesoriu de life style,
transferînd imaginea explicită a brandului în plan secund.
Tematica publicitară este modificată, logica din spatele construcţiilor comerciale
se reinventează, renunţîndu-se la formă, în favoarea esenţei – nu se mai vinde obiectul, se
vinde metafora. Adoptarea unui nou limbaj vizual a fost, iniţial, un experiment care nu
oferea certitudini, însă promitea tranziţia de la comun la inedit. Campaniile Benetton
decupează produsul din afişul publicitar, relaţia dintre consumator şi bunul comercial
fiind dizolvată aproape complet. Clientul se identifică pe sine cu o idee abstractă, cu un
concept, obiectul fiind înlocuit de semnificaţie.
Logica noilor fotografii publicitare este una a deschiderii depline, care transcede
graniţele geografice şi exploateză eterogenitatea umanităţii. Toscani respinge ipoteza
conform căreia diversitatea stîrneşte discordii, conturînd portretul utopic al unei armonii
universale între naţiuni, culturi, religii.
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IV.2.5. Imagine conceptuală. De la reacţie estetică la apreciere critică
Benetton adoptă, aşa cum am văzut, strategii de promovare neconvenţionale,
temele campaniilor sunt dintre cele mai neaşteptate, însă reprezentările atît de
controversate nu exprimă decît nişte simboluri ale valorilor promovate. Consumatorul
trebuie să privească dincolo de aparenţă, dincolo de aspectul grafic care, iniţial, fie îl
surprinde, fie îi repugnă, îl şochează ori îi stîrneşte curiozitatea. El trebuie să renunţe la
statutul de simplu spectator, devenind interpret al imaginii. Publicitatea trebuie privită ca
artă, nu doar ca materie ce se oferă într-un contur rigid.
Benetton solicită abilitatea privitorului de a decoda mesajul în profunzime,
invitînd la interacţiune şi implicare emotivă - citirea imaginii trebuie să aibă ca finalitate o
reacţie emoţională. Pentru individul care se opreşte la o analiză de suprafaţă, afişul
publicitar nu va fi mai mult decît o reprezentare comercială, relizată abstract, doar pentru
a vinde. Desigur, adepţii acestui raţionament nu greşesc întru totul, campaniile Benetton
păstrîndu-şi caracterul comercial prin nelipsitul logo, însă încearcă, în paralel, să
promoveze şi anumite valori universale, nu doar produse proprii. Creaţiile publicitare
Benetton au în comun elemente care fraprează prin caracterul realist, fotografiile lui
Toscani fiind copii fidele ale unor aspecte din existenţa cotidiană. Compoziţia plastică
atrage atenţia prin alegerea bizară a simbolurilor şi devine memorabilă, cum se întîmplă şi
cu mesajul transmis, asociat, instantaneu, cu numele companiei.

IV.2.5.1.Influenţe artistice
Noul curent publicitar provocat de Benetton aminteşte de iniţiativele inovatoare
ale lui Marcel Duchamp119 în artă, la începutul secolului XX. Avem în vedere creaţii care
intrigă, care invită la dezbatere, dar care ascund, în spatele simbolisticii forţate, sensul.
Filozofia companiei Benetton îşi găseşte originea în artă, în crearea unui stil propriu,
foarte personal, experimentînd tehnicile impresioniştilor, prin impunerea de noi scheme
interpretative.
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Marcel DUCHAMP (pictor francez, n. 28 iulie 1887 – d. 2 octombrie 1968) introduce în artă conceptul
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controversate lucrări ale sale este Fountain, expusă în anul 1917 într-o galerie de artă organizată de
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pisoar care, întors, devenea, în viziunea artistului anonim fîntînă. Publicaţiile de artă ale timpului au blamat
alegerea creatorului, considerînd-o o blasfemie la adresa artei. Duchamp, însă, îşi apără lucrarea, precizînd
că orice obiect poate deveni artă dacă este eliberat de percepţia pe care ne-am format-o, în timp, despre acel
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Secolul XX a debutat în domeniul vizual pe urmele precedentelor încercări din
arta avangardistă – îndepărtarea de valorile tradiţionale ale frumuseţii, ale culorii, ale
formei, ale spaţiului. Trăsăturile noilor reprezentări erau exotismul, uneori chiar
expresivitatea agresivă, printr-un realism frapant. Canoanele şi normele tradiţional
acceptate suferă o reorganizare, cele mai multe fiind răsturnate. Se întrerupe cu hotărîre
legătura cu trecutul, începînd aventura căutării unor soluţii cu totul noi, care să poată
exprima vizual spiritul modernităţii.
Benetton adoptă o nouă tehnică de promovare după o documentare atentă în
domeniul artei, analizînd evoluţia imaginii şi noile tendinţe de concepere a acesteia.
Concluzia la care se va ajunge este aceea că inovaţia şi originalitate sunt singurele
exigenţe pentru o construcţie plastică puternică. Cerinţa obligatorie este găsirea de noi căi
de acces spre dimensiunea interioară a emotivităţii, intelectualului sau a raţionalităţii pure.
Imaginea trebuie să exprime sentimentele şi temerile cele mai profunde ale omului
contemporan, finalitatea dorită fiind aceea de a provoca un răspuns. Benetton şi Toscani
înţeleg că trebuie să domine conceptul şi conţinutul intelectual, astfel, iniţiind o
revoluţionare a ideilor tradiţionale asupra subiectului, materiei şi modului de expresie.
Considerînd societatea deja condamnată, alterată de materialism şi reprezentări banale ale
bunurilor oferite spre consum, se caută o cale de resuscitare a imaginaţiei pure, de
stimulare a percepţiei senzoriale.
Inspirîndu-se din arta suprarealistă a secolului, Benetton recurge intenţionat la
imagini tulburătoare, supărătoare sau chiar oripilante. Păstrînd caracterul verosimil al
reprezentării, Benetton se foloseşte în campaniile sale de artificii precum alterarea
proporţiilor, contopirea de elemente în mod firesc despărţite sau răsturnarea imaginii
comune. Noul limbaj figurativ este original, capabil să inspire, să şocheze şi, uneori, să
dezguste publicul. De remarcat este, totuşi, finisarea minuţioasă şi de o extremă simplitate
formală a imaginii, caracterizată de o claritate liniară.

IV.2.5.2. Expresionismul comercializat
Ţinînd cont de elitismul şi individualismul expresionismului abstract, tendinţă
caracterizată de accentuarea elementului emoţional, de vocea subconştientului şi de
exaltarea actului de reprezentare vizuală, o schimbare majoră era inevitabilă, mai devreme
sau mai tîrziu, în domeniul publicitar. Benetton îndrăzneşte să reafirme importanţa lumii
reale, în contextul opulenţei societăţii de consum. Asumîndu-şi riscul de a iniţia o nouă
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strategie comercială, ocolită în sfera publicităţii pînă în 1982, traduce în imagini probleme
existenţiale ale umanităţii, conturate cît mai realist cu putinţă. Noua manieră de
promovare a companiei Benetton a fost, în primă fază, înţeleasă ca un atac la adresa
societăţii de consum, criticîndu-i-se caracterul efemer, desuetitudinea rapidă, virtuozitatea
şi puterea de seducţie.
Amintind de prosperii ani ai artei sub mişcarea Pop Art – manifestată în 1950 în
sfera publicităţii, cinematografului şi televiziunii – noile campanii Benetton reinventează
conceptul de creativitate, accentuînd mesajul în detrimentul modului de reprezentare.
Compania s-a afirmat în domeniul publicitar datorită alegerilor îndrăzneţe, exprimînd
vizual idealuri şi valori, nu doar obiecte. De asemenea, îşi contruieşte propria strategie
comercială, atît de puternică, abia după o îndelungă documentare. Exploatînd arta
contemporană şi pe cea din trecutul apropiat, brandul se impune printr-un limbaj vizual
provocator, inspirat din marile curente artistice, asociindu-şi imaginea cu un ansamblu de
valori universale, care fac apel la latura spirituală a receptorului, nu doar la cea materială.

IV.3. Campania Unhate
IV.3.1. Prezentare generală
Campania Unhate, realizată şi susţinută de Benetton Group, a fost lansată în data
de 16 noiembrie 2011, cu scopul de a iniţia o nouă cultură, a toleranţei, a armoniei
universale. Prin sloganul campaniei, Benetton invită lideri şi cetăţeni din întreaga lume să
se opună sentimentului de ură, acceptînd diversitatea rasială, culturală, politică, religioasă
etc. drept o moştenire globală, ce trebuie păstrată şi preţuită. Se promovează conceptul de
unitate, de apropiere, de înţelegere reciprocă. „Dacă iubirea la nivel global rămîne, totuşi,
o utopie, a nu urî nu reprezintă o ambiţie idealistă. Ne folosim de toate instrumentele
tehnologiei moderne pentru a ne face văzuţi şi auziţi în întreaga lume. Îndemnul nostru se
adresează tuturor cetăţenilor, fără excepţie. Vă provocăm să uitaţi de ură! Noul proiect
corespunde întru totul cu valorile Benetton, compania noastră avînd un trecut bogat în
acţiuni socio-culturale”120.
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administraţie al Edizione Srl, proprietate a familiei BENETTON.
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IV.3.2. Laitmotivul campaniei
Iniţiativa Benetton a fost făcută cunoscută printr-o serie de evenimente, promovate
în principalele publicaţii internaţionale şi pe site-uri recunoscute în întreaga lume.
Laitmotivul ales pentru această campanie este sărutul, considerat simbol universal al
iubirii. Încă o dată, Benetton alege să împărtăşească un mesaj puternic, folosind un limbaj
plastic ce nu riscă să rămînă nedecriptat sau ambiguu. Afişele publicitare prezintă lideri
politici şi religioşi – Barack Obama, Hu Jintao, Papa Benedict XVI, Ahmed Mohamed elTayeb, Mahmoud Abbas, Benjamin Netanyahu etc. – sărutîndu-se, dincolo de apropiere
fizică fiind exprimată dorinţa comună de reconciliere (v. Anexa 1).
Fotografiile devin foarte expresive tocmai prin laitmotivul ales, care devine
elementul inedit al acestor reprezentări. Nu s-a optat pentru o strîngere de mînă, nici
pentru o îmbrăţişare, deşi mesajul sugerat ar fi fost acelaşi. Benetton alege, din nou, să
surprindă, prezentînd liderii politici şi religioşi într-un context neaşteptat, într-o relaţie
mai mult decît diplomatică. Scopul acestei campanii este acela de a stimula, într-un ton
provocator, latura umană a fiecăruia, om de rînd sau conducător, promovînd conceptul de
toleranţă între sisteme politice, credinţe opuse şi idei divergente.

IV.3.3. Instrumente şi medii de promovare
Mesajul campaniei este propagat atît prin mass-media tradiţionale, dar, mai ales,
în mediul online. Benetton îşi construieşte strategiile de promovare în conformitate cu
cerinţele publicului, răspunzînd curentului modern impus de revoluţionarea tehnologică.
Mass-media tradiţionale
Un set de cinci afişe publicitare cu sloganul Unhate sunt răspîndite în marile oraşe
ale lumii, în vitrinele magazinelor Benetton şi în principalele publicaţii internaţionale. De
asemenea, compania realizează împreună cu regizorul francez Laurent Chanez un spot
publicitar, difuzat pe principalele canale de televiziune din lume, care surprinde tocmai
raportul instabil dintre iubire şi ură. Filmul prezintă o succesiune aleatorie de secvenţe în
care oamenii interacţionează, rîd, plîng, se contrazic, se ascultă, devin tandri sau violenţi.
Este surprinsă natura capricioasă a omului, dar, totodată, capacitatea nelimitată a acestuia
de a iubi.
Benetton sesizează graniţa fină dintre instinctul de a urî şi dorinţa de a iubi: „în
ciuda antitezei dintre cele două sentimente, trecerea de la o stare la alta este, uneori,
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incontrolabilă, însă nu ireversibilă. Pentru cei ce urăsc, oferim motive să iubească, iar pe
cei care iubesc, îi încurajăm. Să oferim lumii ceva bun oprindu-ne din a urî”121.
Filmul exploatează componenta emoţională a privitorului, accesînd sistemul
afectiv al acestuia şi determinînd, implicit, reacţia. Aceasta este o strategie comercială
binecunoscută în cazul campaniilor Benetton, excitarea emoţională provocînd o anumită
atitudine a individului faţă de situaţia prezentată, dar şi faţă de brand. Focalizarea pe afect
este un mare cîştig vizual, foarte eficient în actul convingerii. Acest tip de şantaj, la care
se aplează constant în filmul de promovare a campaniei Unhate, are, raportat la
contextualizările de natură normativă, o puternică influenţă persuasivă.
Media online
Benetton lansează o dezbatere pe tema noii culturi a toleranţei şi invită la dialog,
concepînd o aplicaţie pentru reţeaua de socializare Twitter – Unhate List. Accesînd
această pagină, fiecare utilizator Twitter poate posta propriul mesaj împotriva instigării la
ură. (v. Anexa 2). De asemenea, compania creează şi o aplicaţie pentru Facebook –
Kisswall – care permite postarea de fotografii cu tema sărutului, ca simbol al acceptării, al
înţelegerii (v. Anexa 3).

IV.3.4. Analiza plastică a imaginii
Imaginile campaniei Unhate prezintă un discurs comercial foarte atent construit,
fiecare element tehnic, respectiv editorial contribuind la crearea sensului global. Toate
cele cinci afişe comerciale sunt concepute în baza unui proiect grafic comun, fapt pentru
care nu le vom studia distinct.

IV.3.4.1 Analiza structurală
Semnele plastice au un rol decisiv în construcţia unui mesaj publicitar, devenind,
adesea, din simple suporturi ale expresiei iconice, mijloace stilistice producătoare de sens.
Semnificaţia mesaj vizual transmis de Benetton este, în primul rînd, rezultanta alegerilor
de natură plastică. Punerea în pagină este un aspect al reprezentării comerciale deosebit
de important, ierarhizînd elementele mesajului şi direcţionînd lectura. Metoda de
construcţie defineşte adevăratul parcurs al structurii semnificaţiei.
Centrul de interes
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Designul compoziţiei publicitare obligă privirea la anumite arii de lectură
privilegiate, la selectarea din anunţ „a suprafeţelor purtătoare de informaţii cheie”.
Imaginile campaniei Benetton urmează, la primul nivel al citirii, modelul focalizat, toate
liniile de forţă fiind convergente spre un centru de greutate reprezentat, în cazul de faţă,
de punctul de contact – sărutul – dintre personajele imaginii. Prin lumină, culoare, linii,
suprafeţe, privirea cititorului este canalizată spre laitmotivul discursului publicitar,
încărcat de simbolistica întregului mesaj. Apoi, construcţia ghidează vizualizarea într-o
ordine culminativă, finalizată prin fixarea logoului.
Se evidenţiază, la cel de-al doilea nivel al lecturării, traseul de tip Z – privirea
porneşte din stînga sus, este atrasă pe aceeaşi axă orizontală în dreapta, coboară pe
diagonală spre stînga jos, oprindu-se în dreapta jos, asupra siglei Benetton. Organizarea
secvenţială a elementelor plastice oferă afişelor analizate caracter deschis, avînd trei
puncte principale de interes (sărutul şi cele două figuri umane) şi dinamic, între cele două
personaje înregistrîndu-se o relaţionare.
Plasarea personajelor
Modul de punere în scenă este cel de tip oximoron vizual, reprezentînd alăturarea a
două instanţe aflate în antiteză, în cazul de faţă a două mari puteri mondiale, aflate în
opoziţie. Fiecare construcţie publicitară este concepută în baza unui contrast, nuanţat mai
ales prin sinecdocă (perceperea globală, a întregului, pornind de la parte). În fiecare
imagine, personajul ales nu se reprezintă doar pe sine, el apare, mai degrabă, ca o
metaforă, fiind simbolul unei naţiuni, al unei religii, culturi, etnii.
La prima citire a imaginii, în mintea lectorului se va dezvolta un sistem de
inferenţe, el va recunoaşte personalitatea prezentată şi, implicit, cadrul referenţial propriu
acesteia. Între enunţiator şi receptor se stabileşte un raport cunoscut sub denumirea de
pact narativ. Privitorul este invitat în universul ficţional creat plastic şi, deşi ştie că este
antrenat într-o acţiune ireală, acceptă să renunţe la poziţia de spectator în favoarea celei
de interpret. Este intrigat de constrastul vizual prezent în imagine, aspect ce îl provoacă să
nu rămînă doar la o lectură de suprafaţă, ci să dea curs decriptării mesajului.
Distanţa faţă de lector
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Înainte de a analiza personajele cu ajutorul cărora se construieşte imaginea, vom
analiza gradul acestora de prezenţă enunţiativă122 – atitudinea discursivă ca postură de
dialogare, legată de privirea directă a personajelor sau de postura povestire, prin care se
evită contactul vizual cu lectorul. Aceste posturi, studiate de Benveniste, le vom raporta şi
la distanţa faţă de lector, corespunzînd zonei de protecţie pe care individul şi-o apără sau
şi-o atacă în mod instructiv, în funcţie de natura relaţiei şi scopul comunicării dintre
actorii sociali.
Afişele publicitare ale campaniei Unhate surprind personajele în prim plan, limita
inferioară fiind pe linia umerilor. Aşadar, distanţa faţă de receptorul mesajului vizual este
intimă, lectorul devenind, pe neaşteptate, martor direct la situaţia de comunicare
prezentată. Această apropiere îl surprinde, agresîndu-i spaţiul de protecţie în care îi
acceptă, în mod normal, doar pe cei foarte familiari. Privitorul este abordat agresiv, fiind,
parcă, obligat să parcurgă discursul comercial, să-l decodeze şi să-l interpreteze. Deşi
distanţa intimă este utilizată, de obicei, pentru dialogul interpersonal, în cazul imaginilor
analizate de noi lectorul nu intră în dialog cu personajele prezente în fotografie. Actanţii
sunt surprinşi în postura povestire, mesajul fiind transmis într-un limbaj nonverbal, prin
comportament. Privitorul se află în faţa corpului care vorbeşte, care, prin gestica fabricată
virtual, îşi ţine discursul. Individul este simplu observator şi interpret, distanţa intimă
permiţîndu-i analizarea detaliilor fizice şi de atitudine.
Angajat în procesul de percepţie vizuală, cititorul descoperă imagini saturate de
coduri ale distincţiei: aspectul impozant al personajelor, vestimentaţie elegantă, însăşi
apropierea graţioasă, deşi bizară, pe de o parte, din prisma raportului dintre sexe – actul
sărutului are loc între persoane aparţinînd aceluiaşi sex, iar pe de alta, din raţiunea
apropierii celor doi reprezentanţi ai unor puteri adversare, aflate în opoziţie.
Modalităţi de expresie
Contactul vizual lector-personaj, respectiv personaj-personaj este absent. Actanţii
sunt surprişi cu ochii închişi, la acelaşi nivel pe axa verticală a imaginii, sugerîndu-se,
într-o manieră plastică foarte expresivă, afecţiunea împărtăşită reciproc. Cititorul are în
faţă o imagine a cărei construcţie plastică este modelată tehnic. El este conştient că
situaţia descrisă nu aparţine realităţii, fiind o reproducere după imaginar. Totuşi, deşi
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relaţia dintre protagoniştii compoziţiei este una strict fabricată digital, această apropiere
fiind forţată şi ireală, construcţia imagistică şi montările de care beneficiază sunt de o
mare acurateţe şi stilism, inducînd ideea unei situaţii verosimile.
Cadrul strîns (prim plan), în care sunt surprinse personajele, prezintă o încărcătură
emoţională mare, expresiile faciale fiind uşor de sesizat, în timp ce un cadru mai larg, cu
centre de interes răspîndite pe toată suprafaţa imaginii, ar fi accesat componenta afectivă
a lectorului doar superficial, concentrarea sa nefiind una constantă, ci frangmentată,
întrerupînd starea emoţională receptată.

IV.3.4.2. Analiza conceptuală
Analiza conceptuală o vom realiza pe baza celor trei afişe publicitare care au
cîştigat Press Lion Grand Prix la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

United Colors of Benetton – Unhate – Preşedintele Autorităţii Naţionale Palestina şi Prim-ministrul Israelului
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United Colors of Benetton – Unhate – Cancelarul Germaniei şi Preşedintele Franţei

United Color of Benetton – Unhate – Preşedintele SUA şi Preşedintele Venezuelei

Vom studia, în primă fază, raţionamentul ce stă la baza alegerii personajelor şi
regula conceperii setului de imagini asociative. Trăsătura comună a afişelor este
oximoronul vizual. Lectorul este surprins de cîte o pereche de lideri care, în contextul
mondial, reprezintă identităţi statale opuse, total divergente, între care, de-a lungul
istoriei, s-au înregistrat numeroase conflicte ideologice, economice, politice etc. Fiecare
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imagine, manipulată digital, aduce împreună forţe mondiale între care, în realitate, unicul
raport este de natură pur diplomatică, în unele situaţii nici atît, existînd puternice conflicte
şi ciocniri de interese.
Cele două personalităţi sunt asociate de individul-receptor – potrivit propriului
sistem de inferenţe – cu statul pe care fiecare îl conduce şi, implicit, cu acţiunile în care a
fost implicat de-a lungul vremii. El ştie că Autoritatea Naţională Palestina este într-un
conflict major cu Israelul, vechi de ani de zile, declanşat de problema teritorială a
Palestinei istorice; între Germania şi Franţa, de asemenea, au existat tensiuni
dintotdeauna, ele reprezentînd actorii economici principali în Europa, fiecare aspirînd la
poziţia de putere centrală, recunoscută şi respectată; Între SUA şi Venezuela divergenţele
sunt relativ proaspete, însă nu nesemnificative, Venezuela fiind de partea iranienilor în
războiul SUA-Iran. Cunoscînd contextul politico-economic mondial, publicul deduce
logic că relaţia de apropiere prezentată în imagini este fabricată şi identifică sărutul cu un
act posibil doar în contextul construit virtual.
Oximoronul vizual
Benetton sesizează aspectele realităţii şi le utilizează într-un raport inversat, ura
fiind transformată în iubire. Din acest raţionament emerge natura contrastantă a
imaginilor Unhate, fiecare dintre ele fiind construită în baza unui paradox – afecţiunea
dintre doi opozanţi politici. Lectorul este sedus de imaginea ce se abate de la
reprezentarea obişnuită şi este introdus într-un context virtual în care simularea,
interacţiunea, artificialitatea sunt elemente credibile. Ceea ce este perceput în primă fază
ca aparenţă capătă, ulterior, consistenţă, după procesul interpretativ, cititorul asimilînd
mesajul receptat.
Benetton răstoarnă voit logica naturală, iar asocierile dintre personajele discursului
comercial nu sunt coincidenţe, ci alegeri intenţionate, argumentate în prealabil.
Oximoronul vizual prezent în fiecare dintre afişele de promovare a campaniei Unhate este
atent construit, efectul stilistic dorit fiind acela de a surprinde, de a capta interesul.
Aceasta este strategia comercială caracteristică brandului, de altfel, accentul căzînd pe
informaţia transmisă, modalitatea în care este enunţată contînd doar atît cît are caracter
inedit şi face vizibil mesajul. Indiferent dacă provoacă uimire, controversă sau revoltă,
Benetton apelează la o retorică vizuală puternică pentru a-şi propaga discursul. „Nu

66

numai imaginea reţine atenţia, ci şi senzaţia. Pornind de la trăsături, mase sau culori,
creează la început o legătură nonlingvistică, o senzaţie virgină de semnificare; pentru
creatorul de publicitate este de ajuns să inspecteze sensul pentru a crea o asociaţie între
senzaţie şi semnificare”123.
Interpretarea – act constituitiv al campaniei Benetton
Distingem în cazul campaniei Unhate un aspect important: comunicarea
publicitară este mai mult decît un dialog comercial, de suprafaţă, construit în jurul unui
obiect, Benetton promovînd, de fapt, un concept. Comunicarea dobîndeşte valenţe
simbolice – se conturează un spaţiu perceptual la care lectorul poate accede doar în urma
decriptării semnificaţiilor nonlingvistice corelate, la nivelul secund al interpretării, cu
sloganul publicitar şi, implicit, cu sensul enunţat. Virtualitatea este, în situaţia de faţă, cel
mai potrivit model al discursului plastic ca semnificare: într-un fel, diferit de lucru, de
idee sau semn motivat (indicial, analogic), semnul imotivat este cel care introduce
virtualitatea, construind realitatea virtuală a unei legături dintre lucru şi idee. „Totul se
concentrează în faptul de a face să se creadă şi se epuizează în acest efect de
credibilitate”124.
Benetton se foloseşte în conceperea acestor imagini publicitare de două dintre
funcţiile comunicării: de cea expresivă – centrată pe emiţător – şi de cea fatică – acţionînd
la nivelul dechiderii şi menţinerii deschise a canalului de comunicare. Mai mult decît o
simplă transmitere de informaţii, finalitatea actului comunicaţional este aceea de a
construi relaţii – receptorul nu mai este văzut ca simplu destinatar, ci ca interlocutor.
Fiecare mediu îşi are caracteristicile sale, angajîndu-i pe receptori într-o relaţie specifică.
Afişele promovate de Benetton seduc privitorul prin elemente care contravin logicii
personale şi normelor sociale, introducîndu-l în actul comunicării prin invitaţia de a adera
la cultura toleranţei.
Mesajul lingvistic
Mesajul lingvistic vine în completarea mesajului vizual, avînd un rol fundamental
în construirea sensului. În decodificarea semnelor iconice, textul canalizează spre
universul de interpretare dorit. Dacă excludem sloganul din construcţiile publicitare ale
123
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campaniei Unhate, acestea se transformă în reprezentări ilare, dezgustătoare, golite de
sensul originar, acela de a promova armonia universală. Orice compoziţie plastică este
polisemică, conturînd un enunţ deosebit de complex şi multistratificat. În acelaşi spaţiu
cultural, cu coduri şi convenţii împărtăşite la comun, experienţa individuală poate
determina semnificaţii cu totul diferite. Mesajul lingvistic enunţat de Benetton contrazice
orice altă interpretare a imaginii, exprimînd, concis şi direct, întregul discurs.
Totodată, prin intermediul sloganului, lectorul revine în lumea reală, aceea în care
iubirea universală şi toleranţa interculturală sunt, în momentul actual, simple aspiraţii. El
este invitat la reflecţie, la analiză şi la schimbare. Imaginile, considerate iniţial ilogice şi
incisive, devin metafore pentru pacea mondială, iar sărutul – actul simbolic al
reconcilierii. În sfîrşit, după interpretare, lectorul este capabil să treacă peste formă, peste
aparenţă, înţelegînd reprezentarea materială ca suport al sensului, respectiv ca instrument
de captare a atenţiei asupra conceptului promovat.
Benetton consideră anunţul publicitar o construcţie unitară în care textul şi
imaginea sunt dimensiuni inseparabile ale unui sens global. Chiar dacă mesajul publicitar
se concretizează, în cazul campaniei Unhate, într-un singur cuvînt şi retorica
argumentativă este concepută în baza unei uşoare elipse, accentuată şi de contradicţia
prezentă în definirea semnului, imaginile antrenează conotativ abilităţile individului
modern de analiză în profunzime şi interpretare la toate nivelurile – lingvistic, iconic,
plastic.
Aspecte relaţionale în campania Benetton
Cum am surprins în prima parte a lucrării, comunicarea ca formă de transmitere a
informaţiei devine element de relaţie, stabilind o legătură puternică între enunţiator,
enunţ, receptor şi lumea înconjurătoare. Benetton se foloseşte de comunicarea – model de
construcţie de relaţii – nu atît pentru a pune în contact produsul şi brandul cu posibilul
client, ci şi pentru a produce schimbări cu accent ontologic în conturarea umanităţii.
În campaniile Benetton, în general, şi, implicit, în aceasta analizată de noi, lumea
nu mai apare reprezentată ca mulţime de lucruri individuale care au calitate de entitate, ci
ca entităţi care sunt puse în relaţie. Tematizarea comunicării face ca societatea să fie
înţeleasă ca structură compusă din relaţii, decît din entităţi separate, din relaţiile care, ele
însele, instituie entităţile. Lectorul este pus în relaţie cu valorile universale ale umanităţii
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şi cu aspiraţia globală de armonie mondială. I se aminteşte de prezenţa aleterităţii, de
problemele celorlalţi care se răsfrîng şi asupra sa.
Benetton invită cititorul unic să devină parte a procesului de schimbare a întregii
lumi, acordîndu-i-se un rol decisiv în progres. Individul îşi asumă o parte din contribuţie
şi devine împăcat cu sine, premiindu-se la nivelul conştiinţei pentru gîndul pozitiv. Ceea
ce i se prezenta la începutul discursului publicitar al campaniei Unhate ca potenţă, potrivit
virtualizării realităţii, devine un hibrid între aici şi acum, o formă a existenţei tari,
materiale. Toate acestea se petrec cu o viteză inimaginabilă în substratul logicoargumentativ al individului, respectiv la nivelul afectului şi influenţează, mai mult sau
mai puţin, în funcţie de personalitatea prefabricată a fiecăruia, comportamentul ulterior.

IV.3.5. Perspectiva comercială
Analizînd imaginile campaniei Unhate din perspectivă pur comercială, potrivit lui
Giroux, reclamele Benetton, a căror structură se bazează pe contradicţie, inedit şi
incisivitate, sunt „încercări de a rescrie relaţiile existente între estetică, comerţ şi
politică”125. Gestul intenţionat de a induce eventualului cunsum al produsului valenţe
sociale şi politice este considerat, de criticii publicitari, o abatere de la normele
deontologice. Se consideră că aşa-zisa conştientizare a publicului cu privire la marile
probleme ale lumii nu este decît o tehnică perfidă de atragere a atenţiei asupra brandului
şi de asociere a acestuia cu imaginea unei instituţii sociale, dedicată sesizării şi
ameliorării dezechilibrului mondial, sub aspecte precum ura de rasă, de cultură,
religioasă, politică etc.
Desigur, aceste aspecte nu sunt neadevărate şi îşi găsesc perfectă aplicabilitate în
cazul campaniilor Benetton, însă, pînă la urmă, publicitatea însemnă promovare de
produs şi de brand, indiferent de strategia adoptată. Nu este un act ilicit acela de a te
face cunoscut prin transmiterea de mesaje sociale şi culturale, cu atît mai mult că ele
sunt receptate şi asimilate de cel puţin o parte a populaţiei. Dincolo de un mecanism
strategic, comercial, se propagă valori universale, concepte menite să producă, într-un
anumit moment, un declic în conştiinţa receptorului, determinîndu-l să acţioneze conform
ideii promovate.
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CONCLUZII
Într-un decor social suprasaturat de imagine, canoanele şi normele tradiţional
acceptate suferă o reorganizare. Se întrerupe cu hotărîre legătura cu trecutul,
postmodernismul aducînd cu sine un limbaj plastic exotic, de o expresivitate agresivă,
indispensabil mai ales domeniului publicitar. Discursul comercial face uz de toate
elementele retoricii pentru a-şi atinge finalitatea, aceea de convinge audienţa să consume.
Considerînd societatea deja alterată de materialism şi contururi banale, s-a căutat o cale
de resuscitare a imaginaţiei pure, de stimulare a percepţiei senzoriale. Cerinţa obligatorie
este găsirea de noi căi de acces spre dimensiunea interioară a emotivităţii, intelectualului
sau raţionalităţii pure.
Odată cu noile mass-media, cu fuziunea analogicului cu digitalul, comunicarea se
realizează tot mai mult prin imagini, cu imagini ale imaginilor, nu cu imagini ale
realităţii: pentru întîia dată, imaginea produce imagini, nu doar imită realităţi. Scăpînd de
constrîngerile lingvistice propriu-zise, reprezentarea plastică se oferă unei decodări
personalizate, mai potrivită, aparent, nevoilor individuale, decît exigenţelor sociale şi,
graţie caracterului indicial, se vinde ca formă verosimilă a existenţei. Îndepărtîndu-se de
aspectul referenţial, axat pe relaţia semnificant-semnificat, părţile componente ale
imaginii sunt, de fapt, indici care produc efecte interpretative asupra lectorului. În
lucrarea prezentată am demonstrat că, pentru înţelegerea corectă a sensului, semnele
inerente trebuie transformate în semne aferente, percepţia neînlocuind actul interpretativ.
Individul trebuie să şi interpreteze, nu doar să observe.
Piaţa publicitară abundă în bunuri oferite spre consum, iar actul alegerii este
precedat de un veritabil proces de conştiinţă. Funcţionalitatea specifică a produsului se
pierde în decor, simbolurile care îi sunt asociate captînd atenţia şi determinînd vînzarea.
Comunicarea mediatică face apel la reprezentări metaforice pentru a-şi simplifica
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mesajul, însă stabilirea semnificaţiei capătă, uneori, valenţe improprii, procesul decriptării
urmînd logici diferite, în funcţie de contextul social, temporal, cultural-normativ.
Publicitatea este unul dintre primii actanţi mass-media care îndrăzneşte să aducă
modificări în substratul simbolic. Specialiştii în domeniu se văd nevoiţi să reinventeze
simbolurile, să le reorganizeze după noi norme, chiar să sfideze logica, pentru a-şi face
vizibil produsul promovat. Se urmăreşte alungarea senzaţiei de normalitate, omul modern
devenind imun la mesajele vizuale comune.
Am ales pentru lucrarea de faţă, Retorica imaginii publicitare, cel mai concludent
exemplu de publicitate puternică – Benetton – reprezentările comerciale ale acestei
companii avînd, ca element comun, contradicţia. După cum am semnalat şi în studiul de
caz al tezei, Benetton încalcă fictiv normele şi surprinde prin paradoxuri, manipulînd
semnele, simbolurile, contextele. Incoerenţele situaţionale devin artificii discursive care
persuadează în comunicarea publicitară, iar compania italiană, mizînd pe acest
raţionament, exploatează materialele plastice pînă la limita superioară, pentru a-şi face
vizibil mesajul. Decupînd propriul produs din construcţia comercială, Benetton îşi
asociază imaginea cu o instituţie responsabilă, încurajînd programe sociale şi sprijnind
valori universale din întreaga lume. Acuzată că s-ar folosi de problemele umanităţii în
scopuri strict comerciale, compania se apără: „publicitatea trebuie să fie corelată la
realitate, să ia poziţie în lumea reală126”.
Există o diversitate de strategii comerciale, toate urmărind promovarea, vînzarea,
consumul. Benetton alege să se impună pe piaţa opulentă a consumismului prin
reprezentări de un realism frapant, atrăgînd atenţia nu doar asupra brandului, ci şi asupra
unor carenţe majore ale societăţii moderne. Discursul publicitar devine puternic atunci
cînd este contestabil, cînd declanşează reacţii şi negocieri convenţionale, chiar cînd
contractele sunt încălcate. Invers, mesajul vizual se pierde, sensul dizolvîndu-se în
invizibilitatea reprezentării.
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ANEXE
Anexa 1 – Afişe publicitare campania Unhate, Benetton

Liderul Republicii Populare China şi Preşedintele SUA
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Cancelarul Germaniei şi Preşedintele Franţei

Lider Suprem Korea de Nord şi Preşedinte Korea de Sud
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Preşedintele Autorităţii Naţionale Palestina şi Prim-ministrul Israelului

Preşedintele SUA şi Preşedintele Venezuelei
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Anexa 2 – Aplicaţie Twitter. Unhate List

Anexa 3 – Aplicaţie Facebook. Kiss Wall
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