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Reklame og retorik 

INTRODUKTION 

Under senkapitalismen bliver reklamerne og 
især biedreklamerne et stadigt mere piltræn- 
gende element i den enkeltes daglige miljo. Det 
er derfor ganske naturligt, at reklamdyser  
har stkt  centralt i de senere An forskning i bi- 
ledfeltet. Der tznkes her især pA arbejder in- 
denfor den biliedsemiologiske tradition og pA 
arbejder i tilknytning til teorier om 'vareæste- 
tik'. 

I den f~igende artikel introduceres der til 
hovedsynspunkterne i disse arbejder, samtidig 
med at der gennem en række konkrete anaiy- 
ser soges formidlet mellem de to tendenser. 
Mens den 'vareæstetisk' orienterede biedana- 
lyse sædvanligvk lægger hovedvægten pA de 
samfundsmæssige sammenhænge, der gw bi- 
ledreklamerne ndvendige og udgm deres virk- 
-baggrund, er det artiklens hensigt gennem 
inddragelse af erfaringer fra den semiologiske 
tradition og fra den freudske psykoanalyse at 

komplettere disse underscgelser med en nær- 
mere bestemmelse af det be@dning,surbejde, 
der er materialiseret i de enkelte reklamer, og i 
reklamegemen som helhed. PA baggrund af de 
'varexstetiske' anaiysers resultater pAvises det, 
hvordan biliedreklamemes særlige samfunds- 
mmige funktion sætter bestemte krav til 
dem, og hvordan disse krav bliver konkret be- 
stemmende bade for de særlige biliedsproglige 
teknikker, der kan anvendes i reklamearbejdet, 
og for karakteren af det stof, der kan inddra- 
ges som blikfang i den enkelte reklame. 

Artiklen stater sig for sA vidt mg& den se- 
miologiske tradition bl.a. pA Roland Barthes' 
artikel om ' B i e t s  retorik', som er ophykt i 
fwste b i d .  Andre aspekter af reklameproble- 
rnatikken tages op i Bent Fausings, John Poul- 
sens og Morten Giersings artikler i dette b id .  

Om forfatteren, se M. I, s. 83. 

PETER LARSEN: REKLAME OG RETORIK 

I .  Billedreklamer og semiologi tegnenes liv, sadan som det udfolder sig i det 
Da kredsen omkring det franske tidsskrift sociale liv« (1 970 p. 3 l), var billeG!feltet et af de 
Communications i begyndelsen af óOerne pA- fmte  væsentlige underscgelsesomrAder, der 
tog sig at udarbejde en generel semiologi, dvs. blev taget op. Udgangspunktet var det syns- 
at indlm Ferdinand de Suusures gamle pro- punkt, at enhver betydningsproduktion fore- 
jekt om en generel »videnskab, der studerer g& pA grundlag af koder. Skdle det lykkes at 
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argumentere for dette synspunkts relevans, 
mAtte det bevisa, at ogsA biiledbetydningerne 
er kodede, selv om billedet for en umiddelbar 
betragtning fremtræder som et blot og bart 
'naturligt' spejlbillede af virkeligheden. 

Det f m t e  og banebrydende bidrag til udar- 
bejdelsen af en egentlig billedsemiologi var Ro- 
land Barthes'artikel om 'Biedets retorik' (op- 
trykt i nærv. v. Bd. I. s. 42 ff.), hvon han ud 
fra en nærlæsning af et reklamebiilede opstiiler 
en række mere almene synspunkter omkring 
biiedet som kodet udsagn. De fnlgende &s bil- 
ledsemiologiske arbejder var alle i en eller an- 
den forstand sty-ret af denne fmste artikel: en- 
ten s m e  de at videreudvikle Barthes' syns- 
punkter, eller ogsA var deres udgangspunkt en 
teoretisk kritik af disse. Men artiklen blev ogsA 
pA anden vis model for det fnlgende arbejde: 
de allerfleste af de billedsemiologiske arbejder, 
som fremkom i Inbet af óOerne og senere, tog 
ligesom Barthes deres udgangspunkt i analyser 
af reklamebilleder. 

En begrundelse for at billedsemiologiens in- 
teresse netop mA rette sig mod billedreklamen 
giver Barthes selv i indledningen til artiklen, 
hvon det hedder: »Vi vil med det samme lette 
opgaven betydeligt for os: vi vil kun studere re- 
klamebilledet. Hvorfor? Fordi billedets betyd- 
ning i reklamerne helt sikkert er tilsigtet: det er 
visse egenskaber ved produktet, der pA for- 
hiind former reklamemeddelelsens indholdsele- 
menter, og disse elementer mA overbringes s& 
klart som muligt; hvis billedet indeholder tegn, 
kan man altsA være sikker pA, at i reklamen er 
disse tegn fulde, udformet med henblik pA den 
bedste afiæsning: reklamebilledet er dbenhjer- 
ligt, eller i det mindste emfatisk«. (op. cit. p. 
45). Der er altsA tale om en ren teoretisk- 
strategisk begrundelse: reklamebilledet er vel- 
egnet som udgangspunkt, fordi det har visse 
egenskaber, der kan lette det teoretiske arbej- 
de. Tilsvarende begrundelser kan man fmde 
mange steder rundt om i de andre nævnte ar- 
bejder.l 

Men efterhiinden som visse semiologiske 

miljpier henirnod slutningen af m r n e  begyn- 
der at betragte den semiologiske aktivitet som 
et led i en mere almen ideologikritik, træder 
andre begrundelser frem, sdedes f.eks. i et af 
de danske bidrag til billedsemiologien, hvon 
Nik Lykke Knudsen anvender reklameanaiy- 
sen for at demonstrere den semiologiske til- 
gangs ideologikritiske potentiale (op. cit. p. U) 
ff.). Og i retrospektiv er det da ogsA tydeligt, at 
m r n e s  optagethed af billedreklamerne ikke 
blot er et udtryk for de nævnte teoretisk- 
strategiske overvejelser, men ogsA er begrundet 
i mere eller mindre artikulerede forestillinger 
om, at reklamen er et centralt ideologisk doku- 
ment. Reklamen er ogsd eksemplarisk, fordi 
den er et af de steder, hvor den ideologiske 
kamp mest tydeligt kommer til udtryk: i rekla- 
men snger den herskende klasse helt abenlyst at 
tilbyde de beherskede klasser visse ideologiske 
virkelighedstolkninger for derigennem at frem- 
me egne interesser. Analysen af reklamebille- 
derne bliver set under denne synsvinkel et led i 
den ndvendige afdækning af den borgerlige 
ideologi og dens forskellige manifestationsfor- 
mer. 

Suanne overvejelser ligger for sA vidt allere- 
de i Barthes' tidlige præ-semiologiske arbejder, 
f.eks. i essaysamlingen Mytologier, hvor hen- 
sigten netop er at beskrive den borgerlige ideo- 
logi, sdedes som den manifesterer sig i den en- 
keltes dagligdag, i reklamen, i ugebiadenes 
stjernedyrkelse, i sportsbegivenhederne osv. 
Og de ligger som nævnt ogsA bag de tidlige bil- 
ledsemiologiske arbejder, men i semiologiens 
ideologikritiske fase træder de eksplicit frem 
og bliver sty-rende for analysearbejdet i et gan- 
ske andet omfang end tidligere: Semiologen 
snger at tage Saussure pA ordet, at undersqe 
tegnenes liv 'i det sociale liv', men analogt med 
tidens ideologikritik i mrigt er der tale om en 
undersngelse pd anden hdnd. Semiologen pA- 
peger gennem sine analyser reklamens manipu- 
latoriske effekt pA andre, han optræder i den 
radikale kulturkritikers klassiske rolle som kri- 
tiker pA andres vegne. 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.




