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Reklame og mening 

Roland Barthes' nu klassiske analyse af et reklamebillede (Rhdtorique de 
l'image fra 1964) er på flere måder typisk for den tidlige strukturelle 
serniologis made at tale om betydningssammenhænge pil. Analysen 
opererer således med en lingvistisk model, der by er pil en fordobling af' P det saussureske tegnbegreb i denotation (sal/sé ) og konnotation (sa2/ 
sé", og hvis mål det er at reducere det tekstlige forlob til et intelligibelt 
system. I god overensstemmelse med det oprindelige semiologiske projekt 
("tegnenes liv i samfundslivet") szttes det fremkonstruerede system i 
relation til den sociale kontekst: dets udtryksside (s2) er en kunstfzrdig 
retorik, hvis funktion det er at maskere indholdssiden (sé2), der er 
ideologisk. Ved denne bestemmelse af tegnstrukturens (reklamebiiledets) 
inderste mening som en (vagt defineret) ideologi, der indirekte komrnuni- 
keres af strukturen, d.v.s. som denne giver udtryk, standser den bartheske 
analyse og kan da heller ikke komme videre på sine egne betingelser. 

Netop disse betingelser og de begreber, der determinerer dem, interesse- 
rer dem igangvzrende determinerer dem, interesserer den igangvzrende 
omgang ved &t stiile dem i tvivl, siden ved at zndre dem i form af' 
alternative begrebsdannelser. Det for den oprindelige semiologi konstitue- 
rende tegnbegreb og dettes systematiske lagdeling mellem udtryk og 
indhold tznkes således erstattet af et dynamisk tekstbegreb, der må forstås 
som en betydningspraksis bestemt af en pluralitet af' koder. Det ideologi- 
begreb, der i Barthes' mytologiske analyser optræder som tegnsystemets 
inderste signifié, knkes  erstattet af' en teori om ideologi som en af 
tekstens koder, som en funktor i betydningsdannelsen. Endelig tznkes 
semiologien som videnskaben om kommunikation erstattet/suppleret af en 
teoretisk praksis, der undersager forskellige former for betydningsproduk- 
tion, og som på lzngere sigt skulle kunne blive Lamlingssted for 
videnskaber om betydning, subjekt og historie. 

Det vil ikke vzre muligt her at komme nzrmere ind på de vzldige 
epistemologiske og politiske perspektiver i et sådant projekt, som Julia 
Kristevas semanalyse forelobig er det mest syntetiske udtryk for. Det 
folgende er forst og f~emmest et forsog på, inspireret af den nye semiologis 
teoretiske opgor med den lingvistisk funderede ideologikritik, at foretage 
en lzsning af en form for betydningspraksis (reklarneblledet), som på 
gmnd af sin tilsyneladende simpelhed er blevet analyseret med erkendelses- 
effekt af netop denne tegntænkning (Barthes). Herved skulle det være 
muligt foruden at producere den viden om billedets og reklamens made at 
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