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Forord til FISK-serien 

Denne antologi: Reklame - Kultur er den første i FISK-serien. FISK står for 
'Forskningsinitiativet: Informatik, Semiotik & Kulturanalyse'. Et forsknings- 
initiativ, der har til formål at bidrage til udviklingen af fælles teoretiske og me- 
todiske rammer for den nye humanistiske forskning inden for, hvad der i bred 
forstand kan betegnes som 'kommunikationsområdet'. Og hvor afsættet tages i 
grundvidenskabelige discipliner som informatik, semiotik og kulturanalyse. 

I løbet af de seneste årtier er der sket en række dybtgående forandringer i den 
samfundsmæssige organisation såvel som i de kulturelle formationer. Forandrin- 
ger, som har fået så forskellige betegnelser som: 'informationssamfundet', 'me- 
diesamfundet', 'computersamfundet', 'det postindustrielle samfund', 'det post- 
moderne samfund' og 'videnssamfundet'. Disse forandringsprocesser har også 
afsat sine spor i humaniora. Hvilket bl.a. lader sig aflæse i fremvæksten af nye 
flerfaglige forskningstraditioner og hybridfag som informationsvidenskab, me- 
dievidenskab, humanistisk informatik og humanistisk datalogi, samt i gennem- 
bruddet af nye tværfaglige forskningstemaer af typen: Teknologi og kulturel for- 
andring, Kognitionsforskning, Visuel kommunikation og multimedier, Marketing 
and semiotics. 

Med de nye hybridområder ankommer imidlertid også en række nye proble- 
mer. Årsagen er enkel: Forskningen inden for humanioras brede kulturfag har 
traditionelt baseret sig på et kulturanalytisk paradigme, der taler i termer af leve- 
måder og kulturelle erfaringer, praksiser og institutioner. Forskningen inden for 
humanioras centrale tekst- og medieteoretiske discipliner og dele af kommunika- 
tionsforskningen har traditionelt baseret sig på et hermeneutisk paradigme, der 
taler i termer af tegn, tekst og betydning. Forskningen inden for informatik, in- 
formationsteknologi og andre dele af kommunikationsforskningen har traditio- 
nelt baseret sig på et informationsteoretisk, matematisk-naturvidenskabeligt pa- 
radigme, der taler i termer af kommunikationskanaler, informationskvantiteter 
og formalisering. For slet ikke at komme ind på andre aktualiserede områder som 
organisationsteori og marketing, hvor bl.a. adfærdsteorier spiller en afgørende 
rolle. 

Det 'nye humaniora' anvender og overkrydser samtlige af disse vidt forskel- 
lige videnskabelige discipliner. Imidlertid har området - som det aktuelt frem- 
træder - ikke konstitueret sig ved gennemgribende og forpligtende sammentænk- 
ninger af de forskellige fagligheder. Men snarere ved en eklektisk sidestilling af 
de - i hvert fald umiddelbart - inkompatible paradigmer. 

Fraværet af sådanne sammentænkninger medfører, at videnskabelige teorier, 
metoder og hypoteser i stort omfang forbliver uforbundne og uudviklede, og i 
mange tilfælde endog fremstår som direkte modstridende. Det medfører også, at 
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det ikke bliver muligt at sammenfatte, kombinere og integrere større mængder af 
viden på tværs af de forskellige områder. Og endelig bevirker det, at ethvert 
forskningsresultat, der rækker ud over den mest simple samling af facts, for at 
kunne forklares og forstås må udstyres med sin helt egen selvstændige videnska- 
belige teori. Hvorfor feltet formelig eksploderer i et mangefold af sideordnede 
lige gyldige videnskab(e)-ligheder. 

Dette kan på den ene side naturligvis tolkes som tegn på voldsom vitalitet og 
produktivitet inden for området. Men det kan på den anden side også tolkes som 
tegn på krise: Som levende indicier på en elementær mangel på konsensus, kon- 
sistens og sammenhængskraft i teorier og metoder. Der som sådan sætter tvivl 
om, hvorvidt der overhovedet kan siges at eksistere et humanistisk paradigme i 
tilgangen til disse felter - forstået som en videnskabelig disciplin med et identi- 
ficerbart sæt af teorier, metoder og koncepter. Problemet, som det aktuelt stiller 
sig, er således mindre at etablere en tværvidenskabelig forskning, end at løse 
selve tværvidenskabelighedens problem. Mindre at åbne op for flerfaglig tilgan- 
ge til genstandsområdet, end at konstituere denne tværvidenskabelighed på mu- 
lige fælles teoretisk-videnskabelige fundamenter. 

Sigtet med FISK er at bidrage til konstruktion og udvikling af sådanne for- 
pligtende, sammenhængende teorier og metoder for en ny humanistisk forskning. 
Både ved at tage udgangspunkt i feltet af faktisk eksisterende studier i al deres 
forskelligartethed og derudfra udlede mulige formidlende og sammenbindende 
modeller og koncepter. Og ved at fremkomme med mere systematiske teoretiske 
definitioner på, hvordan en sådan videnskabelighed kan konstrueres. Samtidig 
med der selvfølgelig sættes tilsvarende forpligtende forskelle, og det forskellige 
naturligvis respekteres. Alt sammen ud fra overbevisningen om, at man ikke kan 
udføre videnskabelig forskning uden at have mod til at fremsætte teorier og mo- 
deller som vejledning for den efterfølgende diskurs. 

Som led i dette arbejde har FISK (støttet af KFO og Institut for Kommunika- 
tion, AUC) gennem de forløbne 3 år afholdt en række åbne seminarer, symposier 
og møder, hvor varierende forskningsemner har været sat til debat, ligesom der 
er blevet etableret samarbejder med andre nordiske institutter (støttet af SHF og 
Nordisk Forsker Akademi) omkring beslægtede projekter (eksempelvis: The 
computer as a Medium'). Derudover har FISK i en række sammenhænge funge- 
ret som samlende platform for andre selvstændige forskningsprojekter. 

I det seneste år har FISK's aktiviteter koncentreret sig om udgivelsen af en 
skriftserie for Forskning i Informatik, Semiotik & Kulturanalyse: FISK-serien. 
Nærværende antologi Reklame - Kultur er det første konkrete resultat af dette ar- 
bejde. Her er det specielt kulturanalyse- og semiotik-delen af forskningstemaet, 
der bringes under behandling. Senere vil denne antologi forsøges fulgt op af an- 
dre lignende artikelsamlinger og bøger inden for initiativets øvrige delfelter. 

Jens F. Jensen 
FISK 

Institut for Kommunikation, 
Aalborg Universitetscenter 



 

Indledning 
Reklame og kultur 

Tove Arendt Rasmussen og Jørgen Stigel 

"Reklamen er forretningslivets raffinerede hævn over kulturen". Med dette til- 
spidsede udsagn fik et teaterstykke på en af de københavnske scener offentlig 
foromtale og opmærksomhed i dagbladene i 1991. I citatet findes - ikke grund- 
holdningen - men grundelementerne i det, som artiklerne i denne bog handler 
om: reklame, kultur, udsagns prægnans, raffinement, offentlig opmærksomhed, 
samt ikke mindst forholdet mellem forretningsliv og kultur. 

I udsagnet opfattes reklame/forretningsliv og kultur som modsætninger. Ind- 
holdet er dermed i god overensstemmelse med en lang tradition for at anskue 
reklamen og forretningslivets italesættelse af sig selv i offentligheden som noget, 
der står i modsætning til kulturen - ja, nærmest underminerer den. Men udsagnet 
er jo samtidig på paradoksal vis netop indkapslet i det, som fornægtes: det er i sig 
selv led i at skabe omtale og måske endda markedsføre et teaterstykke. Dets 
prægnans skal skabe omtale og opmærksomhed. Det skal synliggøre og profilere 
et teaterstykke og henlede offentlighedens opmærksomhed på det. Det sker bl.a. 
gennem udsagn, som tiltaler den kulturelle offentligheds forståelsesmønstre. I 
offentlighedens selvforståelse er der netop tradition for at anskue reklame og 
andet 'markedsgøgl' som en udspekuleret foretagsomhed, der ikke blot står i 
modsætning til kulturen, men også på fjendtlig vis invaderer den og gør vold på 
den. 

Vi er formodentlig alle mere eller mindre indskrevet i denne synsmåde. Den 
er forbundet med selve det grundforhold, at der er noget suspekt ved uskrømtet 
at trænge sig på med private og subjektive interesser i offentligheden og iklæde 
dem forestillinger, som er i omløb offentligt og kulturelt. Det er således heller 
ikke ualmindeligt, at reklamefolk er stærkt ambivalente m.h.t. deres profession. 
Men det er formentlig meget få af dem, der ville skrive under på, at de er kultur- 
producenter. Derimod ville de nok kunne skrive under på, at de er behjælpelige 
med at markedsføre, ja endog 'sælge' varer og tjenesteydelser - at sørge for at 
produktionen bliver afsat. 

Det forskningsprojekt, som nærværende bog er et første resultat af, har et an- 
det udgangspunkt. Det er ganske vist fuldt på det rene med, at forretningsliv og 
kulturliv i deres respektive institutionaliserede og diskursive former eksisterer 
med hver deres logikker og forståelsesmønstre. Man kan ikke blot se bort fra 
forskellen mellem disse 'liv' og de selvforståelser, som er indbygget i dem. Helt 
banalt er der f.eks. også temmelig langt fra rubrikannoncerne i dagbladene til 
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indholdet på de selvsamme blades kultursider, og afstanden er da også klart mar- 
keret via selve avisens opbygning. På samme måde er megen industriel markeds- 
føring (business-to-business reklame) bundet af at skulle informere kontant og 
præcist om et produkts kunnen og dets tekniske og ressourcemæssige fordele. 
Detailhandelens annoncering i distriktspresse og via tryksagsreklame med ugens 
tilbud på OMA har umiddelbart heller ikke meget med kultur at gøre. 

Men noget anderledes forholder det sig med den reklameform, som er ind- 
lejret sekventielt eller flademæssigt direkte i mediernes porer og kontekster: 
mærkevarereklamen. Og det er den reklameform, som vi i et følgende først og 
fremmest vil referere til med betegnelsen reklame. I stort omfang er det også 
den, der sikrer, at både en rubrikannonce som f.eks. "Toyota Corolla DX, 1988, 
54.000 km., 85.000, tlf. xxxxxxxx" og detailhandelsannoncens "3 pakker OMA 
13.95" giver mening. 

Mærkevaren har ganske vist en del af sit udspring i behovet for at beskytte 
produkter og patenter mod efterligning. Men mærkevarereklamen er utænkelig 
uden et kulturelt perspektiv. Mærkevaren opererer nemlig ud fra det kulturelle 
grundforhold, at betydning og omverdensorientering bliver til ved at indstifte 
forskelle, sætte symbolprocesser i gang og gøre varer til tegn, d.v.s. noget der 
står for eller forbinder sig med noget andet. 

Reklamen er således nok led i et instrumentelt, målorienteret overtalelses- og 
salgsarbejde set fra den enkelte producents side. Reklamen ville ikke findes, hvis 
de, der betaler for den, ikke troede på den som et middel til at forøge omsætnin- 
gen og sikre salget. Men problemet er, at formidlingen altid finder sted i et kul- 
turelt rum, hvis gestaltning teknisk set består af tegn på tryksværte, celluloid eller 
billedbånd. Opmærksomhed inden for dette rum er styret af noget så uhåndgribe- 
ligt som kulturelt indlejrede forestillinger. For eksempel i form af behov, normer 
og værdier. Kan en vare eller en ydelse ikke placeres med sine særlige karakte- 
ristika inden for den kulturelle horisont og menneskers forestillingsverden, og 
kan der ikke gives udtryk for dens særlige værdi, ja så kan det være endog meget 
vanskeligt at sælge den i de mængder, som en industriel masseproduktion kan 
spy ud. 

Én ting er varen med bestemte egenskaber, som man gerne vil have solgt. No- 
get andet er - ikke blot det behov, som den skal opfylde og det problem, som den 
skal løse - men også det generelle og aldrig hvilende krav om at indfange udtryk, 
som kan artikulere nye og oversete sider af en dynamisk kultur. På den måde 
befinder reklamen sig også på et andet marked end det, som den fysiske vare og 
det isolerede produkt umiddelbart befinder sig på. Reklamen befinder sig på mar- 
kedet for opmærksomhed og modellering af forestillinger. Et marked, som medi- 
erne i vidtgående omfang danner ramme om, men som de ikke nødvendigvis le- 
verer de grundlæggende 'produkter' og udviklingsprocesser til. På dette marked 
er reklamen ikke blot i konkurrence med mediernes redaktionelle og program- 
mæssige tilbud, men også med reklamens egne. 

Reklamens opgave består således også i at finde ind til et udtryksbehov, som 
forefindes mere eller mindre latent og uudtalt blandt publikum og give det en 
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(ny)formulering eller (ny)udformning, som selvsagt er effektivt nittet sammen 
med den pågældende vares eller ydelses særlige karakter. Reklamen er en bestan- 
dig (gen)opfindelse af udtryk ved at kombinere allerede givne størrelser og sætte 
dem sammen på nye måder. Den er en aldrig hvilende proces med at finde præg- 
nante udtryk, sætte i tale og dermed gøre varer tiltalende - på én gang overra- 
skende nyt og uhyre velkendt. 

I forhold til det kulturelle register bliver reklamen dermed en væsentlig inter- 
venerende kraft forestillingsmæssigt. På den ene side udvælger og udtrykker re- 
klamen afgørende dimensioner af kulturen, og på den anden side søger den at 
henføre disse forestillinger på specifikke objekter, som kan erhverves og tages i 
besiddelse. 

Men også forretningslivet, det at sælge og købe er jo i sig selv et væsentligt 
kulturelt fænomen, og reklamen er kun ét led i den kommunikation, som omgi- 
ver - og konstituerer - varen. Forretningslivet har sine særlige interaktionsfor- 
mer og ritualer. Og selve den bærende tanke- og adfærdsform, som udtrykkes i 
aktiviteten: "noget for noget" har temmelig omfattende kulturelle implikationer. 

Salg og køb er ikke blot den nøgne og nøgterne udveksling af værdier og af- 
vejning af pris overfor nytte. Hvad enten det foregår på Hjallerup Marked eller 
via telefon og telefax, så er det en udveksling som er stærkt afhængig af ekstra- 
økonomiske forhold som forventninger, sympati, imødekommelse, troværdighed, 
tillid, bekendthed i relationen mellem køber og sælger og produkt/ydelse. 

Et godt gammelt princip i handel er da også, at køberen skal have noget spe- 
cielt, noget ekstra, en særlig fordel. Det kan både være i forhold til prisen (rabat, 
tilbud), og i forhold til den status og de forestillinger, som varebesiddelsen og 
varemærket forlener ham med. Dette princip gælder såvel på markedet for fysisk 
håndgribelige produkter, som på markedet for opmærksomhedsskabelse. Mens 
krejleren på Hjallerup marked ofte vil give sin imødekommelse kontant - udtrykt 
i forhandlingen af prisen, så søger reklamen at give imødekommelsen forlods via 
forestillingstilbud, og øjensynlig uden at det koster noget. 

Efter samme recept indbygges den kommunikativt-kulturelle indsats i stigen- 
de omfang i selve produktet og dets udformning, indpakning og design. Selve 
produktudviklingen er i nok så høj grad en bestandig udvikling i design og beteg- 
nelse. Tøjmoden er her det gængse eksempel og det typiske område, som forsy- 
ner det enkelte individ med måder, hvorpå det kan - ikke blot holde sig tempere- 
ret - men give sig selv skiftende udtryk. Bilen er på samme måde blevet gjort til 
en udtryksfuld genstand, som også handler om andet end transport. Brugsgen- 
stande er i stigende omfang blevet til industrielt fremstillet brugskunst, som læg- 
ger vægt på produktets æstetiske udtryk og dets markering og udvikling af for- 
skel. 

Produktudviklingen af en så banal ting som slik kan bestå i at imødekomme 
ungernes kulturelt givne udtryksbehov for at kunne tage det 'frække' og 'ulækre' 
i deres uskyldige mund (slikfabrikken Bon-Bons "Hundeprutter", "Store babser" 
m.v.) og fnisende markere deres vellyst ved at konsumere deres 'egne' barnlige 
platheder. På et eller andet tidspunkt bliver disse oralt-vellystige platheder ned- 



12 Indledning 

suttede og trivielle. Og så må produktudviklingen - og det vil først og fremmest 
sige sprogudviklingen - i gang igen, så nyopfundne udtryk kan overtages og put- 
tes i munden. 

Den kommunikativt-kulturelle dynamik bliver på den måde i stigende omfang 
indbygget i selve det produktive led. Designet og den forudkalkulerede brug skal 
markere forskel og imødekomme behovet for at få noget udtrykt. Gennemført 
designede produkter kan derfor i stort omfang tale for sig selv ved blot at vises. 
På samme måde søger reklamen at designe produktets symbolske fremførelse i 
forhold til forbrugerens mentalitet, udtryksbehov og de distinktioner, som han 
har brug for i sit udtryksregister. 

Reklamen udgør et væsentligt felt for kulturens refleksion. Reklamen leverer 
oplevelser og betydningstilbud, som kan forvandles til sympati for produkt og 
mærke. Men det sker kun, hvis det tilbudte opleves som relevant og adækvat, 
d.v.s. som noget man kan identificere sig med, være delagtig i og føle sig på bøl- 
gelængde med. Når reklamen skal forsøge at tale sig ind på forbrugeren kan den 
hverken undgå at gribe fat i og artikulere mere omfattende psykologiske, sociale 
problemstillinger og modsætninger i kulturen eller undgå at sætte betydninger på 
spil. Som kommunikationsform er reklamen ganske vist underlagt en overordnet 
hensigt om at appellere, at skabe opmærksomhed og at sælge. Men som kommu- 
nikation i al almindelighed er den også underlagt det grundforhold, at kommuni- 
kation kun er succesfuld, hvis den bygger på en omfattende forståelse for, at ud- 
vekslingen hviler på forskelligartede målorienteringer, forhåbninger, forventnin- 
ger, fantasier, begær, myter - kort sagt de kulturelle forestillinger, som er det 
stof, som mennesker også er gjort af. 

Reklamens kulturelle dobbelthed er tema for denne antologi, der præsenterer 
en række foreløbige resultater af grundforskningsprojektet "Reklamen som kul- 
turfaktor". Projektet støttes af Konsistoriums Forskningsudvalg med stipendie- 
og grundforskningsmidler, og forskningsmiljøet bag projektet består af medie- 
forskere ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitetscenter. Baggrun- 
den for projektet er på den ene side en konstatering af, at reklamens sprog og den 
markedsstrategiske tænkning i løbet af 80erne har vundet indpas på nye livsom- 
råder: Kirken, politikeren, børnehaven, universitetet, skolen, fagforeningen, mu- 
seet, politiet skal gøres 'synlige' - interessante og brugbare for et publikum. På 
den anden side en konstatering af, at forståelsen af det kulturelle entreprenør- 
arbejde, som reklamen udøver, enten styres af en mikroøkonomisk, instrumentel 
kommunikationstænkning eller en overvejende ideologikritisk. Begge har deres 
begrænsninger, bl.a. fordi de opererer med nogle meget forkortede opfattelser af 
sammenhænge mellem kultur, æstetik og kommunikation. 

Under alle omstændigheder er reklamen øjensynligt en privilegeret diskurs, 
og ud fra et kulturelt perspektiv samler interessen sig om reklamens tegn(for)- 
brug, formater og historiske udvikling. Projektet lægger sig i kølvandet på de se- 
neste 10 års indsats inden for området Marketing and Semiotics, men med en 
forøget vægt på æstetiske, kulturteoretiske og kulturhistoriske problemstillinger. 
Projektet ser det således ikke som sin primære opgave at udrede, hvordan rekla- 
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men som finansieringskilde som helhed påvirker f.eks. medieøkonomien og de 
rammer, som medierne arbejder inden for. Derimod ønsker projektet ikke at se 
bort fra mekanismerne i 'det kulturelle ubehag' og den ambivalens, som omgær- 
der reklamen og artikuleres i megen reklamekritik. For det er bl.a. dem, som gør 
området spændende. 

Jørgen Stigel giver et omfattende bud på, hvordan reklamen kan forstås som 
en kulturproduktiv kraft i et omskifteligt og dynamisk samfund. "Det vigtigste er 
som regel det, der ikke er der" er en provokerende karakteristik af kulturbegre- 
bets dobbelthed: på den ene side kulturen forstået som automatiske og statiske 
vaner - på den anden side kulturen forstået som nødvendig fornyelse og foran- 
dring af sprog og symboler. Artiklen tematiserer kommunikationsformer, som på 
strategisk vis gør brug af det kulturelt givne - og i samme proces bringer for- 
nyelse og forandring. Især diskuteres mærkevarereklamen, som slet ikke vil være 
reklame, men tilbyde æstetiske oplevelser, der i bedste fald knyttes til mærket. 
Reklamer som åbner for en dialog med modtageren ved at overlade ansvaret for 
budskab og betydningsdannelse til ham/hende. Processen rykker en lille smule 
ved vore automatiserede afkodningsskemaer, fordi vi til en vis grad må gøre os 
metaforens grundlag bevidst for at foretage tolkningen - hvis vi da evner eller 
gider bruge kostbar tid på at løse reklamens gåder. 

I artiklen "Mærk varen - reklamen som mærkevarens kulturelle udtryk" fort- 
sætter Christian Jantzen den kulturteoretiske diskussion, hvor Stigel slipper den. 
Reklamen forbinder varen med den kulturelle verden ved at tematisere grundlæg- 
gende modsætninger i menneskelivet - og give nok så begrænsede, men nye løs- 
ninger på de kulturbestemte konflikter. Gennem analyse af en tv-reklame for 
Colgate viser Jantzen, hvorledes dette tandpasta mærke påtager sig at udtrykke og 
'løse' alderdommens problem som kulturkonflikt i det moderne, vestlige sam- 
fund. En klassisk strukturalistisk reklameanalyse, som udvides med en semiotisk 
eftersøgning af betydningsforhold omkring varen, varens design og reklamen. Et 
kort historisk rids af forandringer i reklameudtrykket viser, hvordan reklamen 
fjerner sig fra varens substans og umiddelbare brugsværdi. I stedet for en form 
for 'motiveret' relation mellem varen som indhold og reklamen som udtryk ind- 
træder en 'arbitrær' relation, hvor reklamens symbolværdier 'overdøver' varens 
brugsværdier. 

Forbrugsvarens kulturelle funktion - og relationen mellem selve varen og re- 
klamen tematiseres yderligere hos Jens F. Jensen i "Teknologiens Retorik. Eller: 
Kan man virkelig sammenligne en prof. fodboldspiller med en printer?" Artiklen 
anlægger både et processuelt og et semiotisk perspektiv på de betydninger, som 
informationsteknologien tilskrives i de forskellige faser: Produktion, distribution 
og konsumtion. Der foretages en omfattende læsning af reklamens funktion som 
tekstuel og tegnmæssig formidler mellem informationsteknologien og kulturen. 
Artiklen falder i to dele, hvor den første udreder de kulturelle implikationer i 
teknologien selv - og ikke mindst reklamens distributive funktion som omskriv- 
ning og 'tilpasning' af teknologien til brugbare kulturelle forestillinger. Her fin- 
der vi bestemmelsen af teknologiens retorik på et makroplan, mens artiklens an- 
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den del går den anden vej rundt og anskuer reklamens retorik som betydningens 
og tegnenes 'teknologi' på mikroniveau: et perspektiv, som knytter forbindelsen 
direkte til Jørgen Stigels artikel og metaforvalg, hvor reklamen beskrives som et 
kulturelt "entreprenør-arbejde". Jensen dykker imidlertid længere ned i det semi- 
otiske begrebsapparatur og foretager en teoretisk afklaring af metaforens og me- 
tonymiens virkemåder - samt ikke mindst deres betingede samspil. Artiklen præ- 
senterer således en specifik tegnteoretisk diskussion, som spiller med og mod de 
foregående artiklers kulturteoretiske og strukturalistiske pointer. 

Historiske forandringer i reklameudtrykket er temaet for Gunhild Aggers ar- 
tikel "Fra fabrik til forførelse - om dansk reklames udvikling i perioden 1880 - 
1920". Vægten ligger på det kulturhistoriske fremfor det kulturteoretiske, og ar- 
tiklen analyserer både brud og kontinuitet i reklameudtrykkets udvikling. Inte- 
ressen samler sig ofte om det aktuelle, om det æstetisk fornyende - bogens øv- 
rige artikler er udtryk for denne tendens. Men den historiske synsvinkel føjer an- 
dre dimensioner til forståelsen af reklamens kulturelle betydning. Gunhild Agger 
påtager sig at foretage en periodisering - ud fra brud og innovationer, men hun 
konstaterer i samme åndedrag, at nogle af reklamens 'gamle' udtryksformer le- 
ver videre i bedste velgående. I 1880erne er de denotative og meget direkte re- 
præsentationsformer dominerende, men de suppleres meget hurtigt af mere 'for- 
førende' former, hvor kønnet og erotikken fungerer som metaforer for varen. 

Forførelsen som tema udfoldes både hos Ove Christensen "Tegn til salg - Re- 
klame-semiotik og den kulturelle kontekst" og Christian Jantzen "Strictly for 
men". Ove Christensen tager sit udgangspunkt i en tv-reklame for Perrier-vand, 
som i den mest direkte form spiller med pointer fra både Freud og den kritiske 
reklameanalyse. Det forførende element ligger imidlertid ikke så meget i teg- 
nenes reference som i legen og spillet med tegnene. Reklamens kulturelle dob- 
belthed er i høj grad tema også i denne artikel: Reklamen kan både betragtes som 
en specifik form for betydningsdannelse med egne love og regler - og som et 
kondenseret signalment af kulturen. I realiteten forudsætter de to synsmåder ofte 
hinanden, som det ses af Christian Jantzens afsluttende artikel. "Strictly for men" 
udæsker fremstillingen af kønnets mangetydigheder i en Van Gils annonce for 
"mandeparfume". Gennem en tæt analyse af annoncens visuelle udtryk søger 
artiklen dels at give et signalment af det aktuelle mandebillede, kønsroller og for- 
ventninger til det modsatte køn, dels at give bud på de mangeartede læsninger, 
som annoncen kan lægge op til. Spillet med kønsrollerne i parfumereklamen er 
imidlertid ikke i sig selv en garant for den korrekte 'kulturdiagnose'. I Gunhild 
Aggers artikel finder vi en temmelig vovet klaver-annonce fra 1912 (ill nr.19 
s. 158). Også her foregår et forførende og tvetydigt spil med og mellem kønnene, 
men alligevel lader de forskellige kropslige iscenesættelser os ikke i tvivl om den 
historiske - og den aktuelle konteksts betydning. 

Historiske periodiseringer og aktuelle tidsdiagnoser fokuserer nødvendigvis 
på bruddene fremfor kontinuiteten. Også den kulturelle synsmåde er tvunget til 
at bortvælge nogle grundlæggende forhold. Det 'ikke sagte' i bogens tidsbillede 
af reklamen danner baggrund for andre spørgsmål, som må stilles til "Reklamen 
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som kulturfaktor", f.eks. på området omkring livsstil. 
Forestillingen om den gode smag er forlængst blevet opløst i forskellige 'livs- 

stile', der kræver specialiseret og segmenteret annoncering: en øget differentie- 
ring af varen selv og ikke mindst af de kulturelle betydninger, som reklamen 
knytter til den. Livsstilskonceptet er blevet udviklet af bl.a. reklamebranchen og 
påvirker tænkningen langt ind i medieverdenen i øvrigt. På basis af kvantitative 
data konstrueres typificerede individer/grupper med hver deres karakteristika og 
præferencer. Men er sådanne konstruktioner i stand til at indfange det, som Jør- 
gen Stigel kalder kulturens "krible-krable-stadie", d.v.s. dens vækstlag og ori- 
enteringer her i 90erne? Kan Carlsbergs "Vores ØL"-kampagne, der sætter alle 
kræfter ind på at 'repositionere' sig i forbrugerens bevidsthed, blive ret meget 
mere end defensiv afværgning, når flere og flere køber discount-øl? Hvor ligger 
den stærkeste kulturelle indikator - i mærkevarereklamens sofistikerede betyd- 
ningsspil - eller i den simple annonce, som lover billigste pris? Og er 'discount' 
og ressourcebevidsthed ikke den gennemgående livsstil i vores kultur, men én 
som momentant kan overdøves af andre tendenser, som fornægter, at kloden som 
helhed er en fattigdomskultur? Og står discount nødvendigvis i modsætning til 
sofistikering og raffinement? Er konkurrencen på pris blot interessant set med 
afsætningsøkonomiske og konjunkturelle krisebriller - eller udtrykker denne 
kvantitativt set dominerende reklamegenre nogle signifikante kulturelle foran- 
dringer? Det være sig i forhold til modtagerens opfattelse af reklamen som så- 
dan, konkrete forbrugsvalg og den betydning, som varen tillægges i brug. 

Bogen giver sine bud på reklamens betydning som kulturfaktor. Specielt mær- 
kevarereklamen bliver taget under kærlig behandling, fordi den søger at indar- 
bejde og fastholde vaner i forbrugsvalget, og fordi den opfylder udtryksbehov, 
som vi ikke vidste, at vi havde. Det æstetisk innovative rører ved tabuer og kul- 
turelle konflikter, men også simple problemer på nye måder. 

Mærkevarereklamen er et signifikant kulturelt tegn. Den griber og bearbejder 
aktuelle strømninger, samtidig med at den med sine ofte provokerende og nye 
udtryksformer giver inspiration - ikke blot til fortolkningen af reklamen selv, 
men osse til andre genrer inden for det kulturelle område. Derfor er mærkevare- 
reklamen et ganske vist traditionelt, men også et oplagt sted at starte, når rekla- 
mens kulturelle betydninger skal belyses. 




