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МИГЛЕНА ВЛАДОВА
АРТ КОНЦЕПЦИИ – „МОРФОЛОГИЯ НА ПРИКАЗКАТА“
Abstract: The objective factor in this article, which is related to a famous scientific
study, applies a theoretical and practical perspective in order to analyze the impact of
the showcase as part of visual merchandising and design, and precisely where a
connection is made between the client and the fairy tale. Folktale components and
archetypes, used in designing showcases, send messages that have an impact on the
behaviour of consumer groups, and guide their practical use in visual
communication. Scenes from famous fairy tales, recreated in showcases, are a mixture
of different realities in terms of faces, prototypes, geography, language, shapes, magical tools and the imagination of the designer. They represent a successful advertising
strategy and approach to the consumer groups, whereby a clear and apt form of
communication is created. The task of folktale characters is to achieve a symbiosis
between the customer and the popularity of the brand.
Keywords: visual communication; merchandising; design; folktales; archetypes;
consumer groups.

Животът на всеки човек е приказка, написана от Божиите ръце.
Ханс Кристиан Андерсен
Христоматийно правило е, че се вълнуваме от приказките, от историите,
които се разказват. Очакваме със затаен дъх финала въпреки знанието, че той
винаги е щастлив. Те са такива, каквито се очаква да бъдат – завладяващи, образователни, подкрепящи, развиващи въображението. Каквото и да кажем за
тях, истината е, че тези бродещи сюжети винаги ще обитават нашия вътрешен
живот. И независимо от възрастта ние отново ще потъваме в тях, за да потърсим у героите им огледалото, в което да се огледаме и да намерим себе си.
Приказките налагат архетипи, с които се оприличаваме, даряват с мъдрост, играят си с метафори и алегории, показват възможности за различни
трансформации в съвременния свят, както и начини да се прогнозира въздействието им в бъдеще. Придружаващата ги художествена визуализация,
поднесена атрактивно и адекватно, създава незабравими комуникативни
акценти, които със своята привлекателност определят и собствена таргет
аудитория.
Целта на статията е да анализира въздействието на приказните сюжети,
намерили място във витринната експозиция чрез нейните възможности на
влияние като ефективен маркетингов инструмент за комуникация и за стимулиране на продажбите. Това означава опит да се покажат качествените
характеристики на витрините, както и съществуващите ползи от техния дизайн в днешния все по-фрагментиран и сегментиран до крайност пазар. Не
по-малко важни са и описаните характерни елементи, които помагат за
функционирането на витринната експозиция, както и превръщането ѝ в инструмент за рекламно послание.
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В своята работа дизайнерите вече са се научили да използват целия арсенал от знания и опит при оформлението на витрини, като боравят с различни визуални закачки и канали за послания, чрез които привличат вниманието на потребителите. Те ги насочват към магазина и неговите стоки
или към съответната марка. Много често включват в своите експозиции хумор, изящество и неочаквани оформителски решения, като по този начин
успяват да създадат главозамайващи или изискани сцени. В дизайна на повечето от тях намират място приказките на Андерсен, Братя Грим и други
извести автори, познати от детството ни. Витрината става произведение на
изкуството, която запечатва моменти на ярка и динамична история.
Обективният фактор в тази разработка е свързана с известни скромни
научни търсения в теоретически и практически план, а именно с анализирането на въздействието на витрината като част от визуалния мърчандайзинг
и дизайна точно там, където се създава връзката между приказката и клиента. Приказните елементи и архетипите, както и практическото им приложение в оформлението на витрините изпращат определени комуникативни
съобщения, които оказват влияние върху поведението на потребителите.
Приказки и комуникация
Знаем че терминът „комуникация“ е един от най-широко и най-често
употребяваните термини в хуманитарните и социални науки. Смята се, че
значението му е ясно и не подлежи на тълкуване чрез научна дефиниция.
Независимо от това обаче, опитите комуникацията да бъде дефинирана в
различни науки продължават.
По този повод български изследовател в своята книга „Манипулация и
публична комуникация“ споделя, че теорията за комуникацията се намира в
„концептуален хаос“ и огромният брой определения и схващания, както и
множеството комуникационни модели бележат изследователско поле „без
граници“, в което опитите за синтез и анализ засега са неуспешни. Той посочва, че на този етап е по-лесно да се каже какво не е комуникация, отколкото да се обхванат заедно всички нейни проявления (Бондиков 2011: 133).
В изследванията си с определянето на комуникацията като явление и
процес са се занимавали редица изследователи – Х. Ласуел, К. Шенън, У.
Шрам, Кътлип, А. Сентър и Г. Бруум, Р. Якобсон, К. Роджърс, С. Уилсън,
У. Уийвър, Дж. Блек, Дж. Брайънт, Дж. Гербнер, Р. Бурхарт, К. Мюлер и
др., които, разбира се, създават и свои собствени комуникационни модели,
винаги подчинени на своеобразна консистентност и константност, неотменими качества на цялата комуникационна система.
Обикновено моделът на комуникационния процес включва кодиране на
съобщението, изпращането му по съответния канал от комуникатора, декодирането му от реципиента и съответна реакция. Този процес винаги се извършва в условията на конкретна социална среда и в контекста на взаимоотношенията на комуникаторите. В случая подобна комуникативна среда се създава
от присъствието на самата приказка, което умело се използва от дизайнерите.
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Анализът в класическите трудове, посветени на явлението комуникация с
различните негови модели, разработени от учените, показва, че приказките
вече се използват успешно като рекламен и комуникативен инструмент и в
оформлението на витринни експозиции. По този начин те комуникират, като
информират потребителите и им въздействат. Функцията на приказката е да
разказва истории, а креативността на дизайнерите е да ги претворят във витринното оформление така, че да използват най-удачният канал за предаване
на рекламни послания. Защото, от една страна, комуникацията е със самостоятелни индивиди, а от друга страна, с големи групи хора, организирани в социални мрежи, етноси, организации и фирми. Съобразяването с тези зависимости прави възможно определянето на съответната знакова, архетипна, стереотипна и символна система за комуникация при избора на рекламен апел.
В своята книга Комуникацията – социален и морален контекст Н. Михайлов също споделя: „Комуникацията се основава на събирането, тълкуването и
обмяната на информация. Тя може да се отнася както за цялото общество,
така и за личните способности на отделния индивид“ (Михайлов 2016: 54).
Така и знаците за персонажите от приказките правят комуникацията поефективна, като основават информацията си на понятието „човешки интерес“. Ставаме свидетели на превръщането на приказката в печеливша маркетингова комуникация.
Неслучайно и някои от основните рекламни подходи на брандовете, които те прилагат при оформлението на витрините си, са:
– използване на елементите на драмата;
– използването на елементите на наратива;
– използване на елементи на загадката;
– използване на елементи на сравнението.
За приказките наративността е една от основните характеристики. „Наратологията се отнася до серия от реални или измислени действия и събития, които се случват в минал момент по отношение времето на наратива“
(Gulich 1985: 170). Елементите на наратива в приказките са персонажите,
използването на вълшебни средства, награди и действия.
В тази връзка сцените от известните приказки във витрините са смесица
от лица, прототипи, география, език, форми, вълшебни средства и въображение на дизайнера. Те правят възможно изграждането на добра рекламна стратегия или подход към потребителските групи, че да се създаде и постигне
ясна и правилна форма на рекламната комуникация. Задачата на героите е да
постигнат симбиоза между потребителите и популярността на бранда.
Добрата стратегия на дизайнера винаги трябва да свързва формата на експозицията с потребителя, защото именно формата е тази, която действа като
средство за отправяне на рекламни послания. Тя става символ, чрез своето използване и разпознаване. Затова фундаменталното противопоставяне в дизайна се явява противопоставянето между физическата форма и съдържанието.
Развитието на процесите в дизайна зависи и от езика на тези форми,
представени със сбор от много и различни същности, както и правила за

Миглена Владова

31

комбинирането им. Както езикът като реч, така и дизайнът се характеризират със свой синтаксис, семантика и граматика, които задават правилата за
комбиниране на същностите (Hjelm 2002: 26).
В тази връзка и В. Вълканова споделя: „Това изискване е свързано с ползваемостта и разбираемостта на продукта и с оптималната рецепция и отхвърля ненужната сложност, представянето на комплексни и проблемни за
възприемане елементи, необичайна символика и трудни за декодиране знаци (…) Да категоризира, да диференцира, да информира, да въздейства, да
подтиква към действие – дизайнът изпълнява функциите си, като обединява
думи и картини, помирява структура и организация, търсейки индивидуалността на продукта и ефективната комуникация“ (Вълканова 2013: 6, 11).
Днес нови тенденции намират място в аранжировката на витринното
пространство въз основа на определени форми – използване на стилови фигури, архетипи, тропи, символи, стереотипи и знакови системи, отварят
възможност за увеличаване на продажбите и стават един от основните инструменти за провокиране на потребителя към извършване на покупка. Времето днес налага други, да ги наречем, иновативни модели на комуникация
във всяка сфера на живота. Най-реализуеми и видими са те във визуалните
изкуства, в рекламите, в маркетинга, в мърчандайзинга. Визуалната комуникация вече носи колоремата на особеностите както на бранда, така и на
таргет групата, към която е насочена.
Създаването на красива експозиция е начин да се разкрие индивидуалността и образа на магазина, на марката. Нейното оформяне трябва да е това, което да привлича първоначално вниманието на потенциалния купувач.
Динамичното изменение на пространството във витрината, съзвучието ѝ
със сезоните, празничното композиционно решение, това са все причини,
които могат да стимулират спонтанни покупки. Креативността и творчеството в рекламата не само създават атмосфера и информират, но и дават
възможност на витрината да въздейства на клиента. Тя трябва да упражнява
и ефективно конкурентно преимущество, като увеличава оборота на магазина и неговата рентабилност.
Това ни дава и основание да възприемаме витрината като типичен пример
за парадигма. Наративите от приказките, предметите, формите и иновационните подходи носят съответни послания и осъществяват комуникация с клиентите. Витрината съдържа в себе си разнообразна знакова система, но същевременно и нейната интерпретация. В техниките за дизайн на витрини вече съществуват парадигми със собствен универсален език. Във витринния
дизайн например се интерпретират структурните единици вариант/инвариант
на известни приказки и тяхното приложение в рекламната комуникация.
Още Х. Гериг е отбелязал, че когато хората четат приказки, те могат напълно да се потопят в историята, която представлява алтернативен наративен свят, който е далеч от реалния. Авторът вярно и точно определя, че докато четат, хората се транспортират в този наративен свят, изгубват се в
книгата, абсорбират се в историята. Теорията за транспортирането
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(transportation theory) се определя като конвергентен процес, където всички
ментални системи се фокусират върху събитията, настъпили в разказа. Светът на повествованието ги е отдалечил от света, в който живее читателя, и
събитията в историята се възприемат като реални (вж. Гериг 1993).
Настъпват непреодолими емоционални състояния, продиктувани от редундантността на приказния сюжет, наситен с архетипи, тропи, конотации и
други изразни и визуални средства. Така и според Т. Р. Голдщайн емоционалните ситуации, които стоят в основата на всяка приказка, приобщават
към мислите и чувствата на героите в нея.
По този повод и известният австрийски поет Ф. Хибел споделя, че в изкуството и фантазията на приказките е вложена изключително дълбока
мъдрост, която притежава силата да събуди децата от съня на обикновеното
ежедневие. В приказките са скрити и целебни сили. Най-важното въздействие, което приказките оказват, е, че те стимулират усещането за човека като
същество в процес на развитие, на борба, на метаморфози. А зад всички
противоположни сили на великани и джуджета, магьосници и демони, стои
добрият свят на истинската човешка природа“ (вж. Хибел 2011).
Според много изследователи в сферата на рекламата търговците отдавна
вече са си дали сметка, че ако накарат възрастните да действат като деца, те
ще станат по-добри купувачи и по-добри потребители. Склонността им към
идеализиране на детството се превръща в силен коз в рекламните стратегии.
Тези свойства се явяват важни съставни елементи при замисъла на дизайна
на витрините, съдържащи сюжети от приказки, и с огромно влияние върху
потребителите.
Създава ли приказката стереотипи и каква е тяхната комуникативна роля
във витринното оформление?
Авторът на „Митологичните архетипи в комуникациите“ Хр. Кафтанджиев убедено твърди, че: „на основата на архетипите се развиват стереотипите. Те изразяват вярванията и отношението ни към различните групи хора.
Стереотипите изкривяват реалността, което позволява на професионалните
комуникатори (политици, рекламисти, журналисти, пиар специалисти и др.)
да я моделират (конструират) изкуствено (Кафтанджиев 2015: 42).
Днес редица дизайнери на витринно пространство приемат факта, че в
приказките намираме сложно стереотипно съдържание, което логично го
определя като съвкупност от много и различни форми. Всяка една от тези
форми въздейства, съпреживява се и се възприема по различен начин. Те
категорично отреждат на приказката феноменален характер, способен да
разкрие взаимодействието и общуването на хората със света. В много случаи приказката предлага и тази благодатна основа, която служи за изграждането на различни стереотипи. Много често те притежават и релевантни на
психологията елементи, които се изследват в процеса на въздействие върху
желанието на потребителите да извършат покупка. На първо място е посочен емоционалният компонент, следван от когнитивния и комуникативния.
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Ако се доверим на психологията, приписваме на емоционалния компонент отразяването на чувствената нагласа, отношението на индивида към
самия себе си в определена ситуация. Когнитивният компонент разкрива
отношението на индивида към ситуации от гледна точка на осъзнаването си
като субект или обект. И накрая – комуникативният компонент, който напълно илюстрира особеностите и спецификите в сферата на връзката и отношенията на индивида със социалната среда.
Друг съществен фактор, свързан с необходимостта от ярко визуално
представяне на определен продукт, е природната и предметната среда, отразена в приказките, която разглежда и Ж. Ж. Русо като условие за оптималното саморазвитие на личността. За него например куклата е типична играчка за момичетата, „в която нагледно се определя значението на този пол.
Обличането на куклата с различни костюми, поставянето на различни комбинации от украшения, грижата за прическата доставят голямо удоволствие
на момичетата. Така те се съпреживяват като принцесите от приказките.
Мечтаят за техния начин на живот – (Русо 1981:13, 448, 449). И днес, толкова години след това прозрение, момичета продължават да се оглеждат в
стъклата на витрините, да обличат мислено рокли на принцеси, да носят
бижута на известни дизайнери и да търсят своя единствен принц.
Съществува и друга гледна точка по въпроса. Един друг изследовател
(У. Липман) въвежда понятието „социален стереотип“. В своето съчинение
той провежда основната си идея („между мен и света стои моята представа
за него“) и така определя стереотипа като свойство на всекидневното съзнание. У. Липман например смята, че мисленето е реакция от външни въздействия, чиято роля се изпълнява от стереотипите. Ако погледнем процеса
в психологически план, ще видим, че стереотипизацията е свързана с нагласите, които се формират в процеса на натрупване на опит у хората. Чрез тях
се определя готовността на възприемане на обекти или явления с определен
образ, основавайки се на предшествания опит на възприемане.
Терминът „стереотип“ е популяризиран през 1922 г. от У. Липман в книгата му Public Opinion, като същността на понятието е запазено и до днес, а
именно че реалната среда е твърде сложна за възприемане, разбиране и осмисляне, а психиката на човека функционира на принципа за икономия на
време и енергия. Така че стереотипизирането протича през три етапа –
идентифициране на множество от хора като определена категория, приписване на обхват от характеристики на тази категория от хора и съответно атрибутиране на характеристиките на всеки член на категорията.
В труда си Публична комуникация З. Райков пък обръща внимание на
факта, че като сложни образувания в стереотипите могат да бъдат разграничени когнитивен (познавателен, съдържателен елемент), афективен (позитивно или негативно отношение на субекта към познавателния обект) и
поведенчески (готовността на човека за определено поведение спрямо
обекта) (Райков 1999: 92).
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Стигаме до извода, че основната задача на стереотипа в рекламната комуникация става оказването на въздействие върху потенциални потребители в определена посока. То започва с предвидим тип комуникативен процес, а именно с привличане на вниманието, осигуряване на възприемане на
обекта или стоката, които са цел на рекламата, предизвикване на определен
интерес и най-накрая, провокиране на желание за покупка.
И въпреки че разглеждаме в повечето случаи потребителя като рационално действащ субект, емоциите и стереотипите винаги надделяват и съпътстват неговото поведение. В случая пресъздадената във витрината приказка става основна подбуждаща сила на тяхното потребителско поведение
и доста често влиянието на емоциите и стереотипите надделява над рационалността. Така доказахме, че емоционалният компонент, за който споменахме по-горе, е в голяма степен определящ.
Приказки и архетипи
Не е ново знанието, че Карл Юнг, основоположникът на теорията на архетипите в колективното несъзнавано, обръща вниманието върху присъствието на архетип. Да припомним, че според него архетипните образи от това колективно несъзнавано оказват мощно влияние върху динамиката на
личността. В своите изследователски трудове той не еднократно споделя, че
техни манифестации са образи и фигури, които понякога могат да нахлуят в
съзнанието и под формата на сънища, фантазии, халюцинации или пък да
бъдат проектирани върху външни обекти. Именно на тази база ученият диференцира и четири психологически функции – мислене, чувства, усещане
и интуиция, които разполага в този ред: интуиция-усещане/мислене-чувство. Така едната функция винаги е доминираща, а другата – спомагателна.
К. Юнг смята още, че развитието на всички функции е телеологичният
път и прогрес на душата, въпреки осъзнаването, че пълната завършеност е
недостижима. Това, заедно с интегрирането на сянката в съзнателния живот, ще доведе до индивидуализация и сътворението на по-пълната личност, която се явява по-добре интегрирана от Аза. За изследователя цялостната личност е символизирана в сънищата, както и в различните култури от
образа на мандалата1.
Така архетипите стават интегрална част от всяка култура, проявявайки
се по един и същи начин и в нейните различни комуникативни жанрове –
реклама, литература, приказки, кино, фолклор и др. Интересното е, че във
всички тях съществуват и определени добре познати персонажи – герои,
принцеси – красавици, злодеи – вредители, добри – юнаци, благодарни дарители, вълшебни средства и т.н.
Според В. Проп „изучаването на персонажите по техните функции, разпределението им по категории и изучаването на формите на тяхното появя1

мандала – това е дума на санскрит, означаваща „свещен кръг“. Тези символи представляват Вселена, единство, хармония и цялост. Те са символ на безкрайност. В продължение на много столетия те са били използвани от будисти, индуси и американските индианци. Западният свят научава за мандалите, благодарение на Карл Юнг – б.а.
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ване неволно води към въпроса за приказните персонажи въобще. В приказката един персонаж много лесно се заменя с друг. Тези замени имат своите, понякога много сложни причини. Реалният живот сам създава нови ярки образи, които изместват приказните персонажи. […] Приказката постепенно метаморфира и тези трансформации, метаморфози на приказките също са подчинени на известни закони“ (Проп 2001: 102–103).
Може би затова архетипните образи винаги са съпровождали човека. Те
се явяват източник на митове, религии и изкуства, а така също и на първообрази на приказни персонажи и герои. Но с течение на времето тези създадени от човека сплъстени и зловещи образи постепенно започват да се
превръщат в символи, и то все по-красиви и по форма, и по съдържание.
Това дава основание на дизайнерите да се ръководят от концепцията, че
витринни експозиции, които потребителите свързват с познати и любими
герои от приказките, могат да направят стоките на брандовете поефективно маркетирани.
Пример за един такъв символ е
шахматната кралица – образ, прекрасен по външност, но не съвсем
приятен по съдържание. Сложен и
великолепен приказен персонаж,
готов да изскочи от сънищата в реалния живот. Изключително комуникативен и подражателен, моделът на кралицата се явява все почесто в киното, в музиката, в литературата, във фотографията и, разбира се, в приказките (Фиг.1).
Архетипът на шахматната кралица е експлоатиран днес и във всички известни колекции на именити дизайнери (Maison Martin Margiela, Gianfranco
Ferre, Gucci, Viktor и Rolf, Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier и много
други), както и във витринното оформление.
От голямото разнообразие на всички съществуващи архетипи са обобщени и познати като водещи два архетипа, неизбежно структурирани в абстрактни опозиции, а именно: добро–зло; силен–слаб. Разбира се, те могат да
бъдат и актуално конкретизирани с техните физически, пространствени, биологични, психологически, социални и културни характеристики. Всеки
един от тях с многобройните си опозиции намира място в приказния сюжет,
а той от своя страна в рекламната комуникация.Една от най-често срещаната
архетипна опозиция в приказките е хубав–грозен. Неслучайно повечето понятия са свързани с идеята за красота, удоволствие, еротика и привличане.
Красавицата-принцеса е най-употребеният архетипен образ-персонаж в приказните наративи. На практика тя формира архетипа красив–грозен. И независимо от факта, че красотата се определя различно според вярванията и народопсихологията, тя еволюира неизменно и с промените в различните кул-
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турни модели. Винаги и навсякъде се
търси и намира връзката с приказния
герой, повлияването с даден архетип.
Вече по станала традиция и подвластен на тази мода – използването на
архетипи във витринното оформление,
централният универсален магазин в
Москва декорира витрините си с главните персонажи от известни приказки
от цял свят. Интерпретацията им, направена от дизайнерите, се отличава с
висока креативност. Пример – Звярът,
облечен за бал, скучае опитомен, докато чака своята Красавица. Дрехите, които героите носят, рекламират известен моден бранд. Фиг. 2 – „Красавицата и звяра“
Още сакрални красавици шестват и във витрините на магазин „Saks Fifth
Avenue“ в Ню Йорк. Интересни дизайнерски проекции и 3D проекти превръщат познати приказни сюжети във фантастични живи картини – Спящата
красавица (Фиг. 3, 4), Рапунцел,
Пепеляшка... Интересен е подходът към образа на Пепеляшка, която успява винаги да впечатли
потребителя с обещанието, че и на
него ще му се случи нещо хубаво.
Че с промените у човека, ще настъпят промени и в социалния му
статус. Една удивителна и често
срещана рекламна манипулация.
Фиг. 3. Saks Fifth Avenue, Ню Йорк – „Спящата красавица“
Поуката се намества върху познатата и вечна победа на доброто, скромността
и моралността. Образът на самотната Пепеляшка сираче винаги е
бил символ на триумф на живота
над смъртта. Изследването на
проблема за самотата е намерило
отдавна своето място в трудовете
на А. Маслоу, К. Роджърс, Х. С.
Съливан, З. Фройд, Е. Фром, К.
Хорни, Е. Ериксън и К. Г. Юнг.
Фиг. 4. Saks Fifth Avenue, НюЙорк – „Пепеляшка“
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Според екзистенциалните психолози например самотата може да влезе в
живота на човека не само в качеството на проблем, но да бъде и необходим
компонент за личностното израстване и творческото начало на човека, на
неговите етични и морални принципи.
Но в пресъздаването на приказката при витринното оформление на тези
категории се гледа не толкова с философско пристрастие. По-скоро се търсят творческо-дизайнерски похвати, които да покажат вълшебното, възможното и от гледна точка на изкуството, естетически търсещото начало на
една маркетингова комуникация. А именно Пепеляшка – богата и щастлива,
– магнит за женската потребителска група, задействала архетипа богатбеден и комуникираща предимствата на съответния бранд. Стремеж към
драматичното, емоционалното, романтичното и идеалистичното. Чувство за
съвършенство и уникалност, хармония в личните отношения, обвързаност.
Интересна концепция показват и дизайнерите, събрали Кинг-Конг с Рапунцел. Звярът внимателно наблюдава красавицата, облечена в дреха и с
аксесоари на рекламирания бранд, която се изкачва с помощта на косите си
по „Емпайер Стейт Билдинг“. Тук наблюдаваме и архетипите светлина–
тъмнина, високо–ниско. Около девойката всичко е окъпано в светлина. Изкачвайки се, тя се извисява вертикално и високо нагоре. Рапунцел е послание за доброта и невинност. Позицията ѝ е оценъчна по отношение на моралните ценности, което е основната характеристика на тези два архетипа.
Цветовият контраст най-ярко се
проявява при съчетанието на
допълнителните цветове. Образуват се двойки: виолетовосиньо,зелено-оранжево. Символиката на цвета извиква емоции
и показва изразителното му, експресивно действие. Светлината
е нежна, ненатрапчива и достатъчна, за да обгърне продукта. В
тъмния хронотоп ниско долу се
крие впечатленият Кинг-Конг (Фиг. 5 „Рапунцел“).
И „Harrods“ е изкушен да
рекламира под знака на приказките с концепцията „девойка–
принцеса“ (Фиг. 6–„Elie Saab“ в
магазин „Harrods“). Естествено
принцесата е облечена с рокля
на известна дизайнерска марка в
нежни розови тонове, притежава руса коса и бледа кожа. При
архетипите например: „В светлината на англосаксонските
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традиции положителната красавица е обикновено руса, а злодейката – чернокоса. Вероятно и в това има не малко архетиповост. Мъжете възприемат
блондинките като по-беззащитни и по-глупави, тоест като нуждаещи се от
защита“ (Кафтанджиев, 2015: 114). В маркетинговото общуване, както и в
редица реклами, този архетип е твърде експлоатиран. Това неизменно оказва влияние върху желанието на потребителите за покупка. Да не забравяме
и символичното значение на розовия цвят. Цветовете и персонажите битуват трайно и стабилно в съзнанието и подсъзнанието. В случая розовият
цвят и персонажът определят ясно и потребителската група на предлагания
продукт. Хронотопът е решен в характерния за нежния пол пространство,
свързан е и със заниманията.
Понеже в приказките на Андерсен винаги съществува архетипната хиперконструкция, нормално е и текстът сам да излиза от конвенционалните
рамки и да се превръща в една реалност. Това доказва правилото, че архетипите са много ефективни и често използвани. Днес витринното пространство е една от възможностите за създаване на оптична картина на архетипи
с високо ниво на продуктивност не само в игровото пространство на приказния текст. Днес дизайнерите правят успешен опит за интензивна ситуация на разказване и преразказване на приказките – генериране на вторична
интенционалност, която да разкрие основните идейни схеми. Да установят
евентуални пътища за манипулативно въздействие върху потребителите.
Не бива да забравяме и един елемент, без който нито една приказка не е
пълна – замъкът или дворецът. Той съществува неизменно и при пресъздаването на приказките във витринното оформление. Неговата архетипност се
изразява във времето като архитектурна сграда, която отразява културни,
исторически и социални специфики. Като част от това той става все помногопластов и символно изразен. Дворецът или замъкът винаги се свързват с богатство, престиж и лукс, което много добре подхожда и на концепцията на луксозните брандове.
През Средновековието са популярни замъците на определени типове герои: Омагьосаният замък, Замъкът на Великана, или на Драконите, на лошите чудовища и т.н. Замъкът на Девицата, или на Спящата красавица, Кулата на Рапунцел... Подземният замък на гномите и джуджетата и др. Всички те носят своята характерна архетипност и се срещат в различните приказки, формирайки огледални образи, а именно: зловещият страшен замък
винаги принадлежи на отрицателния герой и обратно. Но все пак успяват да
запазят и останалите си конотации като символи на сила и власт, на защита,
на знак за определен социален статус (вж. Ташева 2014). Те са търсеният
ефект в дизайна на витирини, които съдържат сюжети от приказки, тъй като
и чрез тях клиентът определя себе си, а и потребителската категория, в която попада. Цветовете пък въвеждат зрителя в посланието за ценността на
най-съкровените моменти.
Виждаме как приказките на Андерсен, братя Грим и други известни писатели оживяват във витрините, трансформирани с различни комуникаци-
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онни валенции и емоционалните ползи, които би могъл да предложи един
известен и харизматичен бранд. И както Андерсеновите приказки експлицират самия процес на извайване на текстовия възел или архетип, така и
дизайнерите чрез използването на емпатия – сливането с индивидуалното
психологическо пространство на зрителя потребител – намират най-добрата
форма за рекламно послание. Приказното в тези витрини, историята, която
те разказват, героите и красавиците, обекти на сюжета, вълнуват много повече потребителите, защото излъчват позитивизъм.
В приказния сюжет се преплитат реалност и фантазия. Използват се без
икономия иносказателността, алюзиите, аналогиите, мистификацията, вълшебствата, тропите, сатирата и много често иронията. Но всъщност целта
на редица дизайнери на витринни композиции е да се опитат да дефинират
главния въпрос на битието, а именно борбата между доброто и злото. Метафора и символ на идеята, че за света е наложителна коренна промяна, насочена към повече любов и доброта. Тези свойства се явяват важни съставни елементи при замисъла на дизайна на витрините, съдържащи сюжети от
приказки и с огромно влияние върху потребителите.
И малко встрани от основната тема не можем да не маркираме и факта,
че много от познатите ни и любими приказки вече станаха жертва и на различна политическа и дискриминационна некоректност. В своята книга
Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs
езика на омразата А. Ефтимова отбелязва, че и в българското публично
пространство е поставян въпросът за редактиране на детските приказки, които според Европейският парламент създават „нереална представа за ролята
на половете и насаждат у малките момиченца убеждението, че мястото им е
в дома, а не в работна среда“ [...] „Постави се въпросът и за насилието в
приказката „Червената шапчица“, в която ловецът разпорва коремът на
вълка, както и в митовете и легендите на различни народи.“ А пък „Пипи
Дългото чорапче“ става политически некоректна заради използването на
определен епитет в нея (Ефтимова 2016: 114, 116).
В тази връзка си спомняме и теоретичната основа на индивидуалната
психология на А. Адлер, определена във времето като Адлериански подход,
а именно откриването на вторичните поуки в приказките. Отправянето на
фокуса върху скритите послания е различното в него, търсенето на морално
възпитаващ подтекст, създаване и следване на определени поведенчески
модели. Той търси, намира и изважда на показ различни и присъщи на човека чувства. Изобщо всички полезни неща, които могат да се съдържат в
наратива на една приказка. За разлика от юнгианците, за които много поважни са само архетиповите образи.
Затова не е тайна, че светът винаги е бил отражение на човека и непрекъснато прави опити да сътвори от всекидневието си приказка и обратното.
Да пътува между реалностите. Да придава на определено съдържание някаква етико-естетическа схема.
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Обратно на медийните вълнения, свързани с предаване на определени
политически послания, по друг начин се използват приказките в оформлението на витрините. В повечето случаи от тях се търсят вълшебното, красивото, любовта и посланията за един по-добър свят. Стремежът на марката е
да внуши потребността от притежаването на един или друг продукт или
ползването на една или друга услуга. При витринната композиция една от
най-важните задачи за нейното функциониране е необходимостта да се
поддържа максимален привличащ контакт с потребителите.
Затова психоанализата и проективните методики пък ни позволяват да открием психологическите характеристики на стоките, които отговарят найдобре на скрити, а най-вероятно и на неосъзнати очаквания на потребителите
(вж. Кафтанджиев 2015). Обикновено приказките се изграждат като фантазия, като картина. Невинаги действието е с определена посока. Това го прави
интересно, вълнуващо и загадъчно. Дизайнът на витринната композиция определено следва същия модел – разгръща пластовете на разказа и той минава
от картина в картина, от действие в действие. Увлича потребителя в един
вълшебен и завладяващ свят, което е съвършена маркетингова комуникация.
Пепеляшка попада в обсега на „Vercace“ и Донатела и те я обличат в дълга
бяла рокля, стъклени пантофки и тънко коланче с логото на марката. Дизайнерите на „Oscar de la Renta“ веднъж сътвориха Снежанка, а екипът на „Valentino“ работи по роклята на красавицата Бел. „Marchesa“ ни запознаха с новата Ариел, а „Elie Saab“ със Спящата красавица. Покахонтас пък беше преоблечена от „Roberto Cavalli“ с типичните анималистични мотиви, които
представляват и почерка на марката. Всички принцеси са поставени в тематичната атмосфера на приказката, от която са излезли, за да се настанят и на
най-известните витрини в света – на „Hermes“. Те са част и от визуалните рекламни приказки, които е създал и „Hermes“ зад стъклата на своите витрини.
Въздействието на тези витрини върху поклонниците на марките или
просто на преминаващите е очевидно. Идеята и концепцията в експозициите са дело на професионалисти в бранша и почти винаги са на върха на дизайнерския успех. Цветовите решения, изборът на текстури, допълващи
един с друг детайлите, играта на светлината, ювелирната точност при разположението на фокусните точки на експозициите са безупречни.
Фиг. 7 – Верига магазини
„Harvey Nichols“ – „Снежанка и седемте джуджета“ –
Мащехата дава отровната
ябълка на Снежанка. Действието се развива на фона на
количка, пълна с рекламирани карамелизирани ябълки.
За тази експозиция например
пак според В. Проп „всяка
категория персонажи си има
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своя форма на появяване, към всяка категория се прилагат особени начини, с
които персонажът се включва в хода на действието. [...] В случая особено
внимание изисква още ситуацията, в която се включва мащехата. Мащехата
или съществува в началото на приказката, или се разказва как е умряла първата жена на стареца и как той се жени за друга...“ (Проп 2001: 98, 101).
Витринните композиции и на „Снежанка и седемте джуджета“, и на „Пепеляшка“ съдържат и архетипа свой–чужд. Това е опозиция, която винаги може да ни изненада. А доста често е припозната от различни потребителски
групи. Това ги прави съпричастни и готови да се доверят на рекламния апел.
Фиг. 8. Saks Fifth Avenue, Ню
Йорк „Червената шапчица“ –
срещата на Червената шапчица
и бабата се състои в световно
известния хотел „Плаза“
„Червената шапчица“ – предсказуемите наративни персонажи
са често използвани в рекламната комуникация. Те са близки,
познати, вече дори тривиални,
независимо от различните култури. Лесно имитирани като характер и визия. Независимо от
наратива, те остават подчинени
на инвариантната характеристика, като и архетипната им схема
остава непроменена. В случая рекламната стратегия на небезизвестния хотел „Плаза“, познат, тривиален, но винаги търсен от определена потребителска група, подчинена на привързаността си към неизменната класика.
Вестемите и декоремите представляват модната линия на бранда.
Фиг. 9. Париж – „Алиса в страната на чудесата“
Символиката в “Алиса в страната
на чудесата“ открай време предизвиква различни внушения.
Самото повествование е далеч от
схемата на В. Проп. Тя е доста
митологична, илюзорна и екзистенциална. Извън класическата
фабула това нейно достойнство
вълнува не само кинематографистите, но и създателите на
витринни експозиции, които отдавна вече използват приказните герои за реклама. Попаднала в града на любовта и модата – Париж, Алиса е облечена в
бяла рокля, символизираща невинността на девойка, която търси да намери
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себе си в израстването. Протегнала ръце към света, който я очаква навън, зад
стъклото на витрината и далеч от Лудия Шапкар и Заека. Да докаже, че: „Аз
не съм странен, шантав, откачен или луд. Просто моята реалност е различна
от твоята“ (цитат от „Алиса в страната на чудесата“, Л. Карол )
Трябва да знаем, че витрината е съобщението, тя е комуникаторът и информаторът. Външният ѝ вид е посредникът между рекламистите, дизайнерите и потребителите. Нейната визия съдържа ключовите аспекти на маркетинговите комуникации, тъй като основната цел на маркетинга е потребителят с неговите желания, а не стоката. Маркетинговото общуване комуникира не толкова стоката сама за себе си, а я представя като нещо, което е
важно за потребителя. Това доказва, че именно потребителят е основният в
маркетинговите комуникативни ситуации (Кафтанджиев 2001: 19).

Фиг. 10. Москва – „Малката русалка“ и „Принцесата и граховото зърно“
Тук, зад витринното стъкло на друг бранд, се е настанила и любимата
русалка на децата – станала жертва на нещастната си любов, но все пак като
есенция на хуманността и кулминация на любовта. И търсенето на истинската жена, мечтата на всеки мъж в „Принцесата и граховото зърно“ – символ на сантименталност, дотолкова чувствителна и капризна. Сюжетите в
тази стилистика винаги провокират до крайност и стимулират вътрешния
импулс за подражание. До момента, в който настъпи баланс в съзнанието на
потребителя, създаден от правилния рекламен апел (Фиг.10).
Фиг. 11. Москва – „Пинокио“
Вечно търсещият елемент на
съживяване и възкръсване от
едноименната приказка на Карло Колоди заживява във витрините на Москва. Многопластовият подтекст и скритата мъдрост стават същностно фило-

Миглена Владова

43

софско понятие, което намира приложение на най-неочаквано място. Това
са витринни експозиции, модерни по своята концепция за дизайн и притежаващи особена консистентност, която им придава запомняща се форма. За
подобен род консистентност в дизайна говори и В. Вълканова: „Консистентността е качество на дизайна, при което подобни елементи се изразяват
чрез подобни средства и с това улесняват ориентацията и консумацията на
продукта. (…) Тези знаци на функционалната консистентност са от съществено значение за комуникацията (…)“ (Вълканова 2013: 72).
Фиг. 12. Москва – „Джак и бобеното
зърно“. Градината в „Джак и бобеното
зърно“ пак е архетип светлина–
тъмнина. Градината винаги и навсякъде
олицетворява живота. Няма настроения
и събития, които да попречат тя да расте и да се развива. Тя е голямото, рая и
светлината – еманация на светлите божествени сили. С нея се свързват реда,
чистотата, духовността и светлината.
Тук битува и архетиповата опозиция
голям–малък. Голямото дърво, което се
ражда от бобеното семе и стига до Горната земя. Героят, който отмъщава на
злодея и доказва, че доброто побеждава. Доброто е могъщо, следователно и доминиращо. А хората симпатизират
на героя, затова и емоциите при този тип истории са силни. Въображение и
фантазия – отново водещи и отново в полза на маркетинга.
Не можем обаче да не отбележим, че въпреки всичко между въображението и фантазията има една основна разлика. Чрез въображението ние създаваме образи, а фантазията е онази част от въображаемото, която става
творчески продуктивна. Именно нея експлоатират рекламистите. В този
смисъл приемаме и казаното от Ф. Новалис, че „фантастичното спада в известен смисъл към естетиката, както учението за разума към логиката“ (Новалис 1978: 302, 303). Може би поради тази причина приемаме факта, че
естетиката е науката, която най-добре борави с проблемите на фантастичното, тъй като и в киното, и в музиката, и в литературата, най-вече в изкуството се е обособил трайно жанрът „фантастика“.
В контекста на гореописаното се забелязва, че все повече дизайнери отделят голямо внимание на оформлението на своите бутици по екстравагантен и носещ различна символика начин. Днес експозициите в техните витрини предизвикват хипнотично впечатление. Те не продават вече само стока, но и образи и стил на живот, към който всеки би се стремил. Олицетворяват митично мислещия човек, за когото не съществува дистанция между
костюма и носещия го, между означаващото и означаемото. Те вече носят
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функционално-семантични характеристики. Изграждат своеобразен имидж
на своите марки и стоки.
За много дизайнери именно имиджът на марката става основна причина
за създаването на иновативна творческа концепция при оформлението на
витрините. Той е важна част и за съответната потребителска група, която се
отъждествява с бранда по един или друг начин. По този повод Б. Гарднър и
С. Леви описват в своя труд Продукт и бранд имиджа като начин, по който
една марка и стока са внедрени в съзнанието на потенциалните клиенти,
като оказва решаващо въздействие при взимането на решение за покупка.
Този начин може да бъде по-важен, отколкото действителните качества на
продукта (вж. Гарднър, Леви 1955). И този начин е възприемането.
Възприятието има едновременно физиологически и психологически
произход, като търсенето на информация зависи на първо място от импулсите, физическото присъствие на стимул (рекламно послание) и на определени свойства или новост на продукта.
Възприетата информация от купувача се организира в паметта под формата на мрежа, понятия или йерархизирани кодове. Всяка новополучена
информация се интегрира по непасивен начин с вече съществуващата в паметта информация. Има взаимодействие между мислите, предизвикани от
едно рекламно послание, което може да отправи витрината като част от
знаковата система и съдържанието на това послание. Както става ясно, ние
непрекъснато се натъкваме на един континуитет в научните изследвания,
което по същество ни дава отговори на въпросите за смисъла на знака, архетипа и символа в комуникациите.
Интересът на учени и изследователи в областта на семиотиката на дизайна,
неговото възприемане и приложение носят и вече системен характер. Говорейки за няколко възможни подхода в описанието на феномена изкуство в семиотичните термини, значи да говорим не само за различни теории, но и за начини
за прилагането им в художествените произведения и в дизайна на витрините.
Установяваме, че дизайнът все пак се разбира като съвкупност от знакови
системи, с помощта на които човечеството обрисува и обозначава своите ценности, своеобразие и осъществява връзка със заобикалящия го свят. Семиотиката на културата подразбира широкия спектър от семиотика на изобразителното изкуство, литературата, музиката, театъра, киното, телевизията, които играят не малка роля в живота на човешките общества и комуникации. И които
дизайнерите успяват все по-успешно да интерпретират в своите произведения.
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