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коментуванні матеріалів такими рішеннями – «ваш коментар опублікують після погодження його з 
адміністратором сайту» тощо. 

Районна газета «Новий час» (Жидачівщина) створила свій аналог в Інтернеті. У результаті досить швидко 
розроблялася сторінка і вивішувалися без особливих проблем перші два-три випуски. Проте вже дуже скоро 
з'явилася необхідність відкрити новий розділ, змінити дизайн, включити нову інтерактивну службу. Але 
з'ясовується, що обсяг роботи веб-майстра при цьому зростає в геометричній прогресії, так як кожна зміна зачіпає 
зміни багатьох сторінок сайту, а то й усього сайту. В результаті сайт перестав регулярно оновлюватися, а згодом 
закинувся і лише недавно знову оновився. «Мертвий» веб-проект − найкраща форма антиреклами видання. 

Висновки 
Отже, дизайн газети є маркетингових засобом лише при правильному використанні інструментів 

оформлення періодичного видання і постійному його вдосконалення. Районні газети повинні більше уваги 
приділяти зовнішньому оформленню газет, і по-можливості переходити на кольоровий друк і поступово 
опановувати ринок в Інтернеті.  

Ті, редакції, у яких є веб-версії у всесвітній павутині повинні зрозуміти, що сайт вимагає професійного 
підходу і відповідних витрат, а також те, що веб-версія – це не друкований аналог газети в Інтернеті, а нове 
видання під логотипом друкованого. В ідеалі, створення інтернет-версій звичайних видань повинно відбуватися за 
схемою: одне джерело інформації − дві редакції. Одна редакція − звичайна, друга – спеціалізована інтернет-
редакція, яка готує отриману інформацію для мережі і займається лише інтернет-версією. 
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SZTUKA REKLAMY – SZTUKA W REKLAMIE 
 

Автори аналізують використання артистичних приводів у рекламі і пробують відповісти на питання про те, чи є 
сучасні оголошення частиною поп-культури як може здаватися під час першого погляду на них. 

Ключові слова: реклама, поп-культура, мистецтво. 
 
Авторы анализируют использование артистических поводов в рекламе и пробуют ответить на вопрос о том, 

являются ли современные объявления частью поп-культуры как может казаться с первого взгляда на них. 
Ключевые слова: реклама, поп-культура, искусство. 
 
Authors reflect on the issue connected with the usage of artistic motives in advertisments and try to answer if contemporary 

adverts as a part of pop-culture can be seen as an art itself. 
Keywords: advertisement, pop-culture, art. 

 
Reklama jako część współczesnej kultury przywłaszcza i przekształca rozległe obszary znaczeń symbolicznych. 

Sztuka z kolei, sytuowana w kręgu tzw. kultury wyższej wydaje się dziedziną aktywności człowieka pozbawioną 
potencjału komercyjnego. Truizmem może być postrzegane twierdzenie, iż funkcje reklamy i jej kulturowe korzenie różnią 
się diametralnie od funkcji i źródeł sztuki. Nie mniej jednak, tym co łączy te dwie dziedziny jest fakt, iż produktom 
przemysłu reklamowego często usiłuje się nadać kształt artystyczny. Dzięki temu nabierają one cech dystynkcji i 
odświętnej wyjątkowości, a tym samym oddzielone są od siermiężnej codzienności i potoczności jasno wydzieloną granicą. 
Język sztuki nobilituje przekaz reklamowy. Ułatwia wprowadzenie reklamowego produktu, usługi lub idei w symboliczną 
sieć doświadczenia człowieka. Współcześnie niejednokrotnie reklamę porównuje się do sztuki – vide związek 
frazeologiczny „sztuka reklamy”, sytuujący reklamową działalność zdecydowanie ponad zwykłym rzemiosłem 
socjotechnicznym. Traktowanie reklamy jako przejawu sztuki niesie ze sobą konotacje pozytywne i narzuca nieco inne 
spojrzenie na ten rodzaj aktywności. W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na swego rodzaju „szkatułkowość” - 
tzn. na intertekstualność przekazów reklamowych, objawiającą się wykorzystaniem w komunikatach reklamowych 
odniesień, motywów czy też reprodukcji arcydzieł sztuki, tworzących kanon, znany szerokim rzeszom odbiorców. 
Wykorzystywanie motywów pochodzących z rozpoznawalnych w świadomości społecznej dzieł sztuki w celach 
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komercyjnych jest bardzo ciekawym zabiegiem. Współcześnie obserwujemy także tendencję do estetyzacji przedmiotów 
codziennych, mających niewiele wspólnego z domeną sztuki. W dobie konsumpcji za dzieła sztuki często uważa się 
masowo produkowane przedmioty – takie jak biżuteria, zegarki, samochody etc1. „Artystyczny” charakter tych 
przedmiotów jest dziełem projektanta (można to zaobserwować na przykładzie reklam i opakowań perfum najbardziej 
znanych kreatorów mody). Zdaniem Lindy M. Scott z University of Colorado reklama może zyskać miano 
postmodernistycznego brikolażu2. Ponadto reklama uzyskała status sztuki – wychodząc poza tradycyjny paradygmat 
komunikacji jedynie perswazyjnej. Zatem reklama może być postrzegana jako przejaw sztuki postmodernizmu – 
przenikania funkcji i intertekstualności3. Jako przykład warto wskazać wzajemne relacje reklamy i pop-artu. 

Rozwój związku reklamy ze sztuką zauważalny jest od początku XX wieku. Pierwszym przykładem tego kolażu są 
francuskie plakaty sprzed pierwszej wojny światowej. Związki między reklamą i sztuką stanowiły różnicę między reklamą 
francuską a amerykańską. Tę ostatnią bowiem pojmowano jednoznacznie jako technologię służącą komunikowaniu i jako 
rodzaj społecznej inżynierii. We Francji natomiast sytuacja była odmienna. Plakaty projektowane przez grafików 
komercyjnych, takich jak Jules Cheret, były przykładem wykorzystania „języka” sztuki na użytek działalności 
perswazyjnej i komercji. Plakaty artystów takich jak Henri Toulouse-Lautrec czy Pierre Bonnard zacierały granicę między 
sztuką a reklamą. Stanowiły one ilustrację dla niejednoznacznej relacji między sferą sztuki a rodzącą się kulturą popularną, 
której dziedziną była także reklama. Zacieraniu granic między reklamą a sztuką sprzyjały nowe prądy święcące triumf w 
sztuce – kubizm, futuryzm, estetyka maszyny, a następnie estetyka lansowana przez Marcela Duchampa4. 

W 1914 roku Antonio Sant’Elia (architekt w kręgu artystów skupionych wokół F.T. Marinettiego) opublikował 
manifest futurystyczny i projekty „La Citta Nuova” będące wizją miasta przyszłości, z budynkami o matematycznej 
precyzji, schodami cofającymi się schodkowo ku górze. Na dachach niektórych budowli pojawiały się projekty świetlnych 
reklam. Było to pierwsze w architekturze nowoczesnej zwrócenie uwagi na reklamę jako naturalną część budynku5. 

W pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku amerykańscy producenci wyposażenia łazienek nasilili natężenie reklamy, 
która nie ograniczała się tylko do zwyczajowych i oczywistych anonsów reklamowych. Po raz pierwszy w USA zaczęto 
masowo nadawać produkowanym dobrom cechy dzieła sztuki wyłącznie w celach zwiększenia sprzedaży. Odbywało się to 
między innymi poprzez zmianę naturalnego kontekstu, w jakim z założenia miał funkcjonować obiekt. Zmiana mogła 
polegać na przykład na starannym „artystycznym” opracowaniu jego formy i nadania mu w ten sposób znamion dzieła 
sztuki. Nadawanie nowych znaczeń masowo produkowanym przedmiotom odbywało się także przy wykorzystaniu 
nowoczesnych sposobów prezentacji. Poprzez usytuowanie banalnej muszli klozetowej, pisuaru lub zlewozmywaka na 
postumencie wprowadzano je w obszar sztuki - wyeksponowanie ich tak, jak czyniono to z rzeźbami w muzeach. 
(Duchamp sugerował, że zestawienie pisuaru z dziełem sztuki nie było aż takim absurdem)6. 

Dadaiści przekształcali i wykorzystywali slogany reklamowe w swoich manifestach. Użycie reklamy miało wyrażać 
sprzeciw wobec dotychczasowego rozumienia istoty sztuki. Reklama eksponowana jako wartość uosabiała nowy porządek 
świata. Kolaże, świadomość komercyjnych mechanizmów nowoczesnej kultury – Kurt Schwitters; zaklejenie w 
reprodukcji „Madonny sykstyńskiej” Rafaela twarzy Madonny ogłoszeniem z gazety.  

Z pomocą obrazów przedstawiających butelkę coca-coli, puszkę zupy Campbell czy pudełko płatków Kellogg 
Andrew Warhol zdobył międzynarodową sławę. Zaś obrazy te stały się mimowolnymi, ale skutecznymi reklamami 
uwiecznionych na nich firm i produktów7.  

Reklama wykorzystuje sztukę, a sztuka nie pozostaje jej dłużna Z przydrożnych billboardów patrzą w przestrzeń 
postacie Dawida Michała Anioła w nowym fasonie okularów słonecznych. Podobne przykłady można by mnożyć. Naga 
kobieta z obrazu „Szał uniesień” Podkowińskiego w celach reklamowych ubrana została swego czasu bieliznę. „Krzyk” 
Muncha reklamował szczepionki, zaś motyw stworzenia Adama z plafonu Kaplicy Sykstyńskiej wyświetla się w telefonach 
firmy Nokia. Motyw tychże dwóch wyciągniętych ku sobie dłoni jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w reklamie 
ikon dawnej sztuki. W czołówce tej listy znajduje się też „Wzorzec Witruwiusza” Leonarda da Vinci, „Śniadanie na 
trawie” Maneta, „Primavera” Botticellego, no i oczywiście „Mona Lisa”. Dawid Michała Anioła reklamował już dżinsy 
Levi’s8, zaś ręka Boga stwarzającego Adama może wskazywać na dowolny przedmiot i zapewniać mu promocję.  

Mona Lisa odpowiada wielu wskaźnikom pożądanym przez reklamę – reprezentuje wysoką kulturę, a tym samym 
wysoką jakość. Jej anonimowość i „zwyczajność” - ni to Wenus ni królowa, ani tym bardziej Matka Boska – okazała się 
wielką zaletą9. Od czasów Duchampa, który domalował portretowi Mona Lisy wąsy, reklama konsekwentnie podążała w 
stronę kolażu i zmiany znaczeń. „Wartość reklamowa” Mona Lisy ujawniła się wraz ze wzrostem popularności i sławy tego 
dzieła. Przed 1960 rokiem znanych jest tylko kilka przypadków wykorzystania wizerunku Mona Lisy w celach 
komercyjnych – włoska woda mineralna „Gioconda”, brytyjskie prezerwatywy sprzedawane w Hiszpanii (Gioconda Liquid 
Latex "guaranteed for five years"), włoski ser “Gioconda” i holenderskie cygara10. Później ta Włoszka uwieczniona przez 
Włocha została wysłana do Waszyngtonu (1963) i Tokio (1974), aby zaprezentować francuską kulturę. Od tego czasu stała 
się najbardziej znanym obrazem na świecie. Od 1980 roku nowe „zastosowanie” dla Mona Lisy pojawiało się średnio co 
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tydzień - były to między innymi: przeloty do Paryża, rum, pomarańcze, klimatyzatory, protezy dentystyczne, Renault 
Twingo, błotna maseczka na twarz, renesansowe hotele Marriott’a, sprzęt komputerowy11. Hotel Mona Lisa znajdziemy 
zarówno we Florencji, jak i w Neapolu. Mona Lisa to także dezodoranty, zegarki, podkładki pod komputerowe myszki. W 
USA za 14$ można nabyć kubek „Mona-Dada-Lisa” z dodanymi przez Duchampa wąsami. Kiedy wleje się do niego 
gorący płyn dadaistyczny „dodatek” znika. Mona Lisa stała się również ikoną dla rysowników, starających się przedstawić 
znane postacie jako tajemnicze, enigmatyczne. Rezultat – każdy może zostać “zmonalizowany” - od Jackie Onassis do 
Józefa Stalina czy Tony’ego Blair’a12. „Amis de Mona Lisa”, międzynarodowe stowarzyszenie Giocondomaniaków z 
siedzibą we Francji, kataloguje rysunki i komiksy z Mona Lisą. Giocondą zainteresowali się również filateliści. Jej 
wizerunek znalazł się na znaczkach krajów tak różnych od siebie jak: Albania, Bhutan, Bułgaria, Węgry, Jordania, Korea 
Północna, Paragwaj, Katar, Togo, Jemen. Pod uniwersalnym panowaniem Mona Lisy, nie dzieli tych krajów ani religia, ani 
polityka czy kultura.  

Dzieła sztuki nowoczesnej są dla współczesnej reklamy niewyczerpanym źródłem inspiracji.  Niektóre z nich są 
zabawne i nasycone ironią, a bez tego reklama nie może funkcjonować. Poza tym wiele nowych dzieł nie ma dokładnie 
określonego znaczenia, przez co mogą zostać wykorzystane do promowania wszystkiego. Pesymiści, którzy upatrują końca 
wysokiej kultury i upadku cywilizacji, powinni się poczuć trochę lepiej – sztuka przetrwa w reklamie13. Aczkolwiek elity 
mają bardzo ambiwalentny stosunek do fenomenu Mona Lisy, tak jak w każdym przypadku gdy wytwór kultury wysokiej 
zdobywa ogromną popularność. Sytuacja bowiem odwraca się i wygląda tak, jakby cechą definiującą wysoką kulturę była 
jej obecność wśród mas14.  

Bardzo spektakularnym przykładem sięgania po sztukę dla reklamy rynkowego produktu jest kampania wódki 
Absolut. W 1985 r., na dwa lata przed śmiercią, Andy Warhol stworzył graficzną wariację na temat butelki tego alkoholu. 
Właściciele Absoluta podjęli trop, prosząc innych artystów o ich własną malarską transkrypcję charakterystycznego 
kształtu flaszki. Dziś kolekcja liczy sobie 500 prac, w tym dzieła takich artystów jak Ed Rauscha, Cesar, Keit Haring, 
Arman, Francesco Clemente czy Maurizio Cattelan. Były też akcje specjalne: Absolut Glasnost (prace artystów rosyjskich), 
Absolut Expressions (Afroamerykanie) czy Absolut Latino (Latynosi). Z polskich artystów butelkę obrobił twórczo 
Mirosław Bałka. Absolutowi pozazdrościł producent Red Bulla i zorganizował w wielu krajach konkurs na rzeźbę 
wykonaną z pustych puszek po napoju. Pomysł najbardziej spodobał się w Polsce. Nadeszło około 700 prac, a jury wybrało 
najlepszych na pokaz w Galerii Zachęta w Warszawie.  

Reklamę coraz częściej traktuje się jak gałąź sztuki. Organizuje się jej wystawy, a nawet poświęca albumy, jak 
dziełom impresjonistów czy kubistów. Coraz częściej też plakaty czy reklamowe filmy trafiają do kolekcji renomowanych 
muzeów sztuki współczesnej. Secesyjne plakaty Alfonsa Muchy namawiające do podróży pociągiem czy afisze Toulouse-
Lautreca zachęcające do zakupu konfetti firmy Bella lub łańcuchów rowerowych Simpsona czekały całe dziesięciolecia, by 
awansować na półkę z napisem „sztuka”. Dzisiejsze billboardy trafiają tam nierzadko w chwilę po swej premierze na 
ulicach czy w promocyjnych wydawnictwach. Tak jest na przykład ze zdjęciami Toscaniego15 czy z kalendarzami firmy 
Pirelli. 

Sposobów wprzęgania sztuki w machinę rynkową jest wiele. Najpopularniejszy to wspieranie się dziełami 
artystycznymi w budowaniu wizerunku firmy. Duże korporacje chętnie wydają firmowe kalendarze z reprodukcjami prac 
znanych malarzy (np. Plus GSM sięgnął po rysunki Jerzego Nowosielskiego). Towarzystwo ubezpieczeniowe Hestia z 
kolei od dziesięciu lat tworzy swoje raporty roczne na podobieństwo albumów, za każdym razem sięgając po nowe obszary 
sztuki: rysunki Güntera Grassa, dorobek malarzy gdańskich, fotografie Andrzeja Dudzińskiego czy sztychy Daniela 
Chodowieckiego. W Japonii regułą jest organizowanie przez duże domy towarowe wystaw, na których pokazywane są 
niekiedy prace najsłynniejszych twórców jak Dali czy Matisse. W Polsce niektóre duże firmy założyły własne galerie 
sztuki16.  

Nierzadko mamy jednak do czynienia z sytuacją odwrotną, gdy twórca za tworzywo obiera sobie świat reklamy. 
Swego czasu zorganizowano w Galerii Zachęta w Warszawie niewielką (zaledwie kilkanaście prac) wystawę 
przedstawiającą związki reklamy ze sztuką. Jednym z eksponatów byli „Piękni i szczęśliwi” Anny Bohdziewicz: zbierane 
od 1997 r. i powiększone fragmenty ulicznych billboardów pokazujące twarze ich bohaterów. Wyjaśniając sens i tytuł 
pracy, artystka napisała: „Wszyscy chcielibyśmy tacy być. A reklama stara się, abyśmy uwierzyli, że to bardzo proste i że 
może nam w tym pomóc”.  

O ile wspomniana artystka posłużyła się reklamą, by obnażyć jej mechanizmy, o tyle ruch culture jamming 
(kulturowych zniekształczaczy) czyni to, by z reklam zakpić. Jego członkowie prowadzą osobliwą krucjatę: ich wrogiem są 
wielkie korporacje (głównie tytoniowe i monopolowe) manipulujące naszą konsumpcją, zaś celem ataku – billboardy, 
neony, plakaty. Na czym polega owo „zakłócanie”? Na przerabianiu ulicznych reklam tak, by zrobić z nich antyreklamy 
poprzez doklejenia, przerabianie liter, dopiski. Na ośmieszaniu. Na zabawie, która równocześnie ma służyć podkopywaniu 
wiary ludzi w szlachetne intencje reklam. Najdłużej, od 1977 r., działa w ramach ruchu Front Wyzwolenia Billboardów, 
który prowadzi wręcz poradnictwo, jak twórczo przerabiać uliczne reklamy i nie dać się na tym złapać17.  

Mimo coraz liczniejszych akcji spod znaku zagłuszania kultury, a w szczególności adbustingu, reklama bardzo 
często bywa klasyfikowana jako gałąź sztuki. Nie tylko przez świadome przekształcanie i wykorzystywanie motywów 
znanych dzieł sztuki, ale także ze względu na przedstawianie reklamowanych przedmiotów jako dzieł sztuki. 

                                                      
11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Kampanie reklamowe realizowane przez Olivero Toscaniego dla marki United Colours of Benetton w latach 1982-2000. 
16 Bank PBK, firmy Zepter, czy Bayer. 
17 Por.: N. Klein, No logo, Świat Literacki 2004 oraz www.adbusters.org. 
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РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (др. пол. 1940 – 1960-х рр.)  

ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ 
 

У пропонованій статті здійснено аналіз радянського плакату періоду «холодної війни» як важливої, невід’ємної 
складової візуальної комунікації в межах психологічного протистояння, що велося між ворогуючими таборами – СРСР і США 
– протягом 1946 – 1991 рр. 

Ключові слова: візуальна комунікація, плакат, «холодна війна», пропаганда. 
 
В предлагаемой статье осуществлен анализ советского плаката периода «холодной войны» как важной, неотъемлемой 

составляющей визуальной коммуникации в рамках психологического противостояния между СССР и США на протяжении 
1946 – 1991 гг. 

Ключевый слова: визуальная коммуникация, плакат, «холодная война», пропаганда 
 
In article was analyzed the Soviet poster of period of Cold war as an important, integral part of visual communication in the 

framework of psychological confrontation between USSR and USA during 1946 – 1991. 
Key words: visual communication, poster, the Cold war, propaganda. 
 
Проблема. Уміння інтерпретувати те, що людина бачить довкола себе, дає їй змогу не замислюватися над 

тим, як саме це відбувається [2, с. 57]. Візуальне сприймання, а потім й осмислення світу суб’єктом – це процес 
двосторонній, адже ми конструюємо у своїй свідомості концепти, ґрунтуючись на асоціаціях чи певних традиціях 
розкодування символів, покажчиків, зображення, закладених у нашій свідомості навіть поза усвідомленим нами 
бажанням/небажанням. Ключовими компонентами в процесі візуальної комунікації А. Бергер, опираючись на 
модель Г. Лассвела, якраз і називає взаємозв’язок між твором мистецтва, аудиторією, засобами, що передають цей 
образ, автором твору й суспільством [2, с. 57]. У будь-якому випадку результатом такої комунікації обов’язково 
має стати досягнення конкретного ефекту, впливу на аудиторію, на що й спрямовувалися зусилля «архітекторів» 
глобального інформаційного протистояння в період «холодної війни» (1946 – 1991).  

Один із провідних дослідників технологій використання інформаційних стратегій, у тому числі й із 
залученням комплексу зображальних засобів, і ведення інформаційних війн, Г. Почепцов небезпідставно вважає, 
що «психологічна/інформаційна операція – це насамперед комунікація» [6, с. 595], тому важливими для вивчення є 
ті комунікативні процеси, які забезпечують перемогу під час протистояння в ідеологічно-інформаційній сфері.  

У зв’язку з цим метою пропонованої статті є аналіз радянських плакатів, створених протягом 1940 – 1960-х 
рр., як особливих зразків візуальної комунікації, спрямованої на здійснення пропагандистсько-ідеологічного 
впливу в межах глобального протистояння між блоком Західних і Східних держав у визначений період. 

Хід дослідження. Особливої актуальності перелічені питання набули в період «холодної війни». Навіть У. 
Донован, керівник організації, що передувала виникненню ЦРУ США, ще в 1939 р. відводив важливе місце в 
майбутніх битвах психологічній війні [4, с. 595]. Поле бою «холодної війни» постійно змінювалося: із реального 
світу – формат «локальних конфліктів» – воно переносилося у віртуальний простір, тому й вимагало креативних 
рішень, аби здобути перемогу у війні іміджів, інтерпретацій, де «будь-який факт ставав лише виразником 
символічних одиниць» [7, с. 39]. 

За допомогою пропаганди образ того чи іншого явища входить у громадську свідомість й формує відповідне 
ставлення. За таких умов потужним потенціалом впливу на суспільство є якраз візуальна пропаганда, що в 
Радянській державі здійснювалася насамперед через плакат, у котрому втілилися всі символи епохи. Темі 
«холодної війни» у них приділено багато уваги – виходили навіть цілі альбоми плакатів, присвячені подіям у 
міжнародному житті, представленим у жанрі політичної карикатури, аналіз котрих дозволяє простежити механізми 
формування образу ворога й побачити цей образ [3, с. 1]. 

Можна згодитися з Г. Джоветтом і В. О’Донеллом, які визначають пропаганду як маніпуляцію символічним 
оточенням, що може мати місце як без фізичного оточення, так і з його допомогою [6, с. 595]. За таких умов мова 
йшла про «комунікативні, а не інформаційні удари, оскільки рівнем зіткнення весь час обиралися об’єкти різного 
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