
UNIVERSITATEA   NAȚIONALĂ  DE  ARTĂ  TEATRALĂ   

ȘI  CINEMATOGRAFICĂ 

"I.L.CARAGIALE"  BUCUREȘTI 

DEPARTAMENTUL  DE  STUDII DOCTORALE 

 

 

 

     

    

 
REZUMAT  

TEZĂ DE DOCTORAT 

Interferențe și sincronii între filmul publicitar și de ficțiune 

în industria românească de specialitate 

 

 
 

 

 

 

Conducător ştiinţific  

Prof.Univ.Dr.Florin Mihăilescu  

 

          

        Doctorand 

        Jipa (Sterian) Smărăndiţa Cristina 

 

 

 

 

 

 

București  

2020



 

 
 

 

Cuprinsul Rezumatului  

Tezei de Doctorat 

 

 

 
 1. Cuvinte cheie / 1 

 2. Introducere / Motivația cercetării/ 1 

 3. Obiectivele cercetării/ Metodologia cercetării / 2 

 4. Prezentarea sintetică a capitolelor / 3-12 

 5. Concluzii / 13-15 

 6. Bibliografie selectivă / 17-19 

 

 

 
           
 
 
 
 
 



 1 

Cuprinsul  Tezei de Doctorat  
 
 

   

1.       De la cultura cunoașterii la cultura comunicării  

         Prolog / 4-11 

1.1.     O antropologie a comunicării / 12-18 

1.2.     Omul „ființă culturală” / 19-22 

1.3.     Cultura vizuală / 23-28 

1.4.     Caleidoscopul comunicării / 29-34 

1.5      Comunicarea vector al cunoașterii / 35-41 

1.5.1.  Modelul informaţional / 42-44 

1.5.2.  Modelul cibernetic / 45-46  

1.5.3.  Modelul cognitivist/ 47 

1.5.4.  Modelul semiotic / 48-50 

1.5.5.  Modelul Jakobson / 51-53 

1.5.6.  Modelul pragmatic / 54-55 

1.5.7.  Modelul „orchestrei” / 56-57 

1.6.     Corporalitate - limbaj - imagine, ca forme de comunicare / 58-65 

1.7.     Interculturalitatea / 66-69 

 

 

2.        Cinematograful – înapoi în viitor 

2.1.     Consumul culturii produs de mass-media / 71-79 

2.2.     Filmul – operă reproductibilă / 80-87 

2.3.     Nevoia de miracol / 88-91 

2.4.     Ecranul „fereastra realităţii”/ 92-101 

2.5.     Percepţia ecranului / 102-113  

2.6.     Magia emoţiilor / 114-123 

2.7.     Folosirea mesajului iconic – starul / 124-127 

2.8.     Cinepublicitarii / 128-131 

2.9.     Globalizarea cinematografului vs glocalizarea publicității / 132-134 

2.10.    Distribuitori de content online / 135-140 



 1 

 3.       Publicinematograful  

3.1.     Cineviziunea / 141-147 

3.2.     Esența democrației / 148-153 

3.3.     Publicitatea și etapele sale / 154-157 

3.4.     Tipuri de publicitate / 158-161 

3.5.     Comunicarea mediată / 162-168 

3.6.     Discursul publicitar / 169-172 

3.7.     Scurtă istorie a spotului publicitar românesc / 173-179 

3.8.     Estetica vizuală a imaginii publicitare / 180-184 

3.9.     Influența interculturală a publicității / 185-191 

3.10.   Spotul publicitar – de la idee la produs / 192-199 

 

            CONCLUZII / 200-212 

 

            Anexa 1 / 213-223 

            Anexa 2 - Spoturi publicitare / 224-225  

            Bibliografie / 226-230 



 1 

 

Cuvinte Cheie 
 Comunicare, cultură, corporalitate, interculturalitate, mass-media, film, ecran, 

percepție, emoție, star, globalizare, comunicare mediată, vizual, publicitate, online.  

  

 

Introducere  
 Metamorfoza unei povești ajunsă în stadiu de film este un drum lung, adeseori 

anevoios într-o societate traumatică în care lipsa de viziune este mereu prezentă iar 

eficiența economică este un deziderat la care încă visăm.  

 În aceste condiții, nașterea unui film, indiferent că facem referire la cel de 

ficțiune sau cel publicitar, mizează pe un efort colectiv. Adesea,  acesta are la bază 

acceptarea și înțelegerea realităților economice, sociale, dar și a particularităților 

specifice domeniului artistic, în care oamenii, asemeni vaselor comunicante, exercită 

o presiune benefică, constantă, care conduce la apariția în spațiul public a produsului 

final, Filmul.   

 De-a lungul anilor, în calitate de producător de film am descoperit că algoritmul 

filmului se înscrie într-o abordare inter și cross-disciplinară bazată pe modele și teorii 

provenite din științe umaniste, cognitive și artă. Împletind o experiență profesională 

de peste 20 de ani în domeniul producției de film și publicității cu un back-ground 

educațional umanist îmi propun ca actuala lucrare să se constituie într-un punct de 

plecare al cunoașterii complexității constructului cinematografic și celui publicitar. 

  

 

Motivația cercetării  
 Prezenta teză de doctorat izvorăște dintr-un simț al realității românești bazat pe 

observație și perspectivă subiectivă. Prin intermediul acestora doresc să ofer 

cititorului posibilitatea de a avea o altă abordare care să vizeze cele două genuri de 

film și fenomenul de interferență dintre acestea, luând în considerare simultaneitatea 

și sicronia lor culturală și artistică. Interacțiunea, semnificațiile și „conflictele” 

prezentate în cuprinsul tezei reprezintă perspectivele și evoluția unor contradicții, 

născute din dorința de apropiere, perfecționare, intruziune și păstrare a canoanelor 

impuse de gen.  
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 Contribuția personală adusă literaturii de specialitate românească este dată de 

transgresarea caracteristicilor individuale ale genurilor și evoluției convergenței 

acestora în mediul online. În plus, lucrarea pune în valoare impactul individual și 

social pe care această convergență o are asupra spectatorilor-consumatori ai genurilor.  

 

 

Obiectivele cercetării   
 Obiectivul general al cercetării poate fi fundamentat pe baza unei abordări în 

sincronie, dar și în diacronie a celor două genuri. Pornind de la premisa că momentul 

apariției publicității se suprapune cu nașterea cinematografului și a momentelor de 

articulare a limbajului filmic, moment în care structura narativă și durata acesteia nu 

separau estetic semnificativ cele două modalități de expresie, vom observa cum de-a 

lungul timpului diferențele dintre acestea devin vizibil abrupte. Acest fapt se va datora 

în principal separării estetice a mediilor lor de difuzare - rețeaua de televiziune și 

cinematograful.  

 Influențate definitoriu de dimensiunea interdisciplinară a artelor moderne, arta 

spectacolului de film și publicitatea se îmbină astăzi printr-o îmbrățișare a 

imperfecțiunilor și o continuă juxtapunere a imaginilor ce au ca rezultat final noi 

forme de exprimare. În aceste condiții, dorința de a reflecta și înțelege mai bine 

universul mental și cultural al spectatorului contemporan face ca prezentul discurs să 

folosească termeni precum: percepție, cogniție, emoție, comunicare, fenomene 

indispensabile oricărei cunoașteri umane.   

 Preocupată de evoluția integrării în viața cotidiană a celor două genuri, lucrarea 

încearcă să pună în lumină subiectul folosindu-se de teorii și cercetări, menite să 

conducă spre o mai bună înțelegere a procesualității comunicării interumane din zona 

creațiilor artistice.  

 

 

Metodologia cercetării  
 Pentru o înțelegere integrativă a fenomenului de interferență și convergență dintre 

cele două genuri lucrarea folosește metodologia de cercetare bazată pe ipoteză, 

comparație și sinteză.  
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  Personal, consider problema interferenței și convergenței ca fiind bazate pe 

contextul socio-comunicațional contemporan, în care caracteristicile specifice celor 

două genuri de film sunt astăzi estompate de influența definitorie a mediului de 

difuzare.   

 

  

Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat  

 
 Lucrarea se compune din trei părți. Prima parte a acesteia se concentrează pe 

omul „ființă culturală”, a cărei „dublă ereditate” (considerând codul cultural fiind 

echivalentul sociologic al celui genetic) este definitorie în înțelegerea comunicării ca 

experiență integral umană, ca proces tranzacțional utilizator de simboluri cu scopul de 

a crea înțelesuri. Astfel, omul trăiește nu doar în universul fizic ci și în cel simbolic.  

 Condsiderat o „ființă proiectivă”, omul îmbină interacțiunea fizică cu gândirea 

creatoare. Prin aceasta el își descoperă propriul sens, iar cultura  devine semn al 

creației umane.   

 Plecând de la ipoteza conform căreia verbele a vedea și a vorbi se constituie ca 

bază a oricărui act cultural, putem pune în valoare relația de corespondență dintre 

epocă și mijlocul de comunicare specific acesteia.  

 Dacă în epoca oralițății, dominată de conversație ca prim mijloc de comunicare, 

auzul este considerat principalul simț la care se apelează, epoca Gutenberg aduce în 

prim plan cultura scrisă, motiv pentru care văzul devine simțul predominant folosit. 

Se produce astfel o „detribalizare” a ființei umane prin folosirea în principal a unui 

singur simț și minimalizarea celorlalte. Nevoia de concentrare și reflecție asupra 

textelor citite conduce la apariția comunicării de tip introspecție/interpretare în 

defavoarea comunicării de tip interacțiune.  

 Apariția „satului global” și a noilor media face posibilă comunicarea virtuală 

(care utilizează concomitent oralitatea și vizualitatea), care conferă individului 

posibilitatea reîntoarcerii în comunitate și pune în evidență complexitatea 

fenomenului comunicării.   

 Văzută în acest context, comunicarea se conturează ca un proces uman  în 

continuitate și într-o permanentă schimbare. Folosindu-se de mutațiile petrecute în 

existența sa (morfologică și ontologică), omul contribuie la dezvăluirea și traducerea 
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lumii prin limbajul uman. În acest sens, comunicarea interumană, în special cea 

simbolică, devine punctul de plecare al actului de creație artistică, cât și cel de final, 

de receptare a acesteia, punând în evidență relația de determinism dintre creația 

culturală și limbaj. Ea devine o condiție sine qua non a vieții sociale. În cadrul 

acesteia, existența și sensul operei de artă se află într-o strânsă interdeterminare cu 

receptarea ei.  

 Dată fiind această perspectivă putem vorbi despre o legătură „invizibilă” între 

comunicare și cultură. Această legătură conferă celor două aspecte ale vieții umane 

poziționarea „în oglindă”. Cultura este considerată cadrul lumii în care trăim, a 

experiențelor de viață, a sensurilor, valorilor, normelor și tradițiilor comunității din 

care facem parte, iar comunicarea suportul acesteia. Cele două se află într-o relație de 

corespondență biunivocă care contribuie la alcătuirea universului simbolic al 

existenței umane. 

 Odată cu apariția comunicării de masă centrul de greutate al comunicării începe 

să se deplaseze de pe comnunicare ca proces de influență a populației pe influența 

propriu-zisă. Noile teorii ale acesteia au în vedere interacțiunile interindividuale sau 

dintre grupuri punând accent pe schimbul de atitudini și comportamente.  

 În ceea ce ne privește vom face referire cu preponderență la comunicarea de 

masă, deoarece aceasta este forma de comunicare realizată prin intermediul mass-

media, respectiv prin mai multe tipuri de canale mediatice (presa scrisă, televiziune, 

Internet) care produc un impact profund asupra vieții culturale și sociale.   

 Indiferent de tipul comunicării, fie că vorbim de comunicarea directă (de tipul 

conversației) sau de cea mediată (cum este cazul corespondenței), acestea au la bază o 

serie de modele explicative care pun în evidenţă condiţiile de producere, conţinutul şi 

efectele lor.  

 Omniprezentă în viața cotidiană, comunicarea de masă definește modalitatea prin 

care transmite informația despre alegerile individuale și sociale, contribuind la 

formarea de atitudini.  

 În era în care interconectarea cunoașterii științifice devine regula comunicării 

prin inovare, mass-media devine un instrument (transmitere de informație dar și de 

influență) de comunicare în masă.  Utilizarea corespunzătoare a acesteia conduce la 

efecte optime, iar dominanța unui mijloc de comunicare conduce la o structurare 

specifică a mediului cultural și a formelor de gândire ale acestuia.  
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În aceste condiții, mijloacele media nu au un efect direct asupra schimbului de 

informație, ci mai degrabă în modelarea sistemelor de valori sociale și culturale. Cu 

alte cuvinte, ele contribuie la conturarea comunicării, ca proces de interacțiune de 

durată între oameni, între nevoile acestora de consonanță, dintre valorile mediului 

social în care trăiesc și valorile promovate prin intermediul media.  

 Odată cu apariția mass-mediei, umanitatea a început să înțeleagă că existența și 

cunoașterea sunt relative în raport cu comunicarea. Pentru a înțelege fenomenul 

comunicării este necesar să admitem că acesta este un proces tranzacțional care crează 

înțelesuri cu ajutorul simbolurilor. 

 Dacă la sfârșitul secolului al XIX-lea Charles Pierce propunea înțelegerea 

comunicării prin sintaxa, semantica și pragmatica acesteia, ulterior, studiul 

conținutului, dinamicii și interacțiunii dintre elementele comunicării va conduce la 

apariția unui număr mare de modele ale acesteia ca o consecință firească a modului de 

abordare a procesului comunicării. În acest sens, studiile privind comunicarea vor 

evolua în două direcții majore: semiotica, centrată pe înțelesul mesajului și pe modul 

în care acesta este creat și știința comunicării, centrată  pe mesaj ca proces.  

 Comunicarea se conturează astfel ca un proces tranzacțional bazat pe schimburi 

de semnificații, idei, energii, emoții și sentimente menite să conducă la schimbări 

comportamentale în cadrul societății. Prin interacțiunea persoanelor aparținând unor 

culturi diferite ia naștere „comunicarea interculturală”, cea la care făcea referire încă 

de la începutul anilor 1960 Edward.T.Hall și care astăzi reprezintă o realitate globală, 

un fenomen generalizat căruia lumea postmodernă e nevoită să-i facă față. 

Dezvoltarea explozivă a mijloacelor de comunicare în masă a contribuit definitoriu la 

apariția culturii media. Cu o răspândire globală și de un număr foarte mare de 

consumatori, datorită impunerii unui cod de comunicare transcultural, aceasta 

acaparează toate formele de creație devenind „prima cultură universală din istoria 

omenirii”. Contribuind prin propria diversitate la spațiul cultural, observăm cum în 

mod natural culturile se articulează sub semnul conjuncției, bazându-se pe sincronii, 

interferențe, uniformizări și convergențe, toate menite să consolideze comunicarea 

interculturală și registrul creațiilor culturale. În acest sens globalizarea pune în 

evidență fenomenul intercultural ca pe-o rețea bazată pe ideea de interacțiune și 

interconectare, cu profunde implicații culturale și sociale. Privite din acest unghi, 

producțiile cinematografice de azi s-ar putea constitui în hărți ce înfățișează expresiv 
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națiuni, personaje, întâmplări, din medii culturale și sociale diferite, tocmai pentru a 

pune în evidență și a înțelege mai bine diferențele culturale dintre acestea.    

 Partea a doua a tezei este dedicată filmului ca realitate mentală, elaborată de către 

spectator prin interpretarea indicilor de pe ecran și reținerea cadrelor de atenție, ca 

nevoie de desfătare a acestuia, dar și ca agent cultural al schimbării comportamentale. 

Considerat o „artă a minţii” bazată pe atenţie, memorie, imaginaţie și emoţie, 

cinematograful este conceput pentru a se adresa minţii umane, mimând mecanismele 

acesteia. Psihologic vorbind, filmul nu există nici pe peliculă, nici pe ecran, ci numai 

în mintea spectatorului, care îl transformă în realitatea sa. Pentru spectator filmul 

funcţionează în modul ideal, de la cel mai elementar nivel (reproducerea mişcării) la 

cel mai elaborat (cel al emoţiilor şi al ficţiunii). Totul este făcut pentru a reproduce şi 

reprezenta funcţionarea minţii sale. Rolul său este acela de a actualiza un film ideal, 

abstract, care nu există decât pentru şi prin el. 

 Apropiindu-se de curentul gestaltist, Rudolf Arnheim consideră că în perceperea 

realului, mintea umană este cea care conferă sens acestuia, precum şi caracteristicilor 

sale fizice: culoare, formă, mărime, contrast, luminozitate. În concepţia sa, atât 

percepţia cât şi arta sunt fondate pe capacităţi organizatorice ale minţii. Stucturile pe 

care creierul le impune lumii sunt o reflexie a acelora pe care le găsim în natură. 

Acest fapt face ca viziunea să fie „o activitate creatoare a minţii umane”. Astfel, 

filmul are potenţialul de a ne afecta senzorial, de a ne face să trăim într-un mod 

imaginar o sinteză afectivă conținută în imaginile şi naraţiunile sale. Experienţa 

estetică a filmului, ca formă de cunoaştere devine o formă de gândire a spectatorului, 

iar modelul de reacţie al acestuia la mediul cinematografic devine esenţial pentru 

înţelegerea modului său de reacţie la realitate. 

 Apărute inițial ca „imagini mișcătoare” caracterizate doar de senzația de noutate, 

primele filme îi obligă repede pe realizatorii acestora să treacă la un nivel superior în 

care poveștile să poată fie spuse cu ajutorul imaginilor propriu-zise. Saltul de la 

„teatrul filmat” la efectele tehnice, precum supraimpresiunea, expunerea dublă, 

trucajul dă naștere primelor filme science-fiction și face trecerea de la regula 

„filmelor-minut” la cea a „filmelor bobină”. Peliculele încep să dobândească 

personalitate prin viziuni regizorale noi, prin inventivitate și adaptare la noile 

tehnologii conturând astfel primele „școli de film”. În timp, varietatea formelor de 

expresie se lărgeşte, se modifică şi conduce la o transformare a limbajului vizual prin 

apariția unei gramatici proprii cinematografului. Creșterea audienței contribuie la 
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apariția primelor „fabrici de filme” menite să satisfacă nevoile din ce în mai crescânde 

ale spectatorilor. Anii ‘20, contribuie la apariția primelor prototipuri ale sistemelor de 

televiziune, în timp ce industria filmului experimentează alăturarea imagine-sunet. 

Ulterior, televiziunea aniilor '40-'50, ca nou mediu de difuzare devine curând o 

amenințare la adresa industriei cinematografice prin faptul că preia o parte din 

profiturile acesteia.  

 În tot acest timp, cinematograful rămâne totuși arta și oglinda secolului, prin 

mijloacele sale artistice, prin puterea sa nemărginită de seducție, dar mai ales prin 

pătrunderea sa în conștiința maselor. Descris ca un mediu ambivalent, al 

subiectivității dar și al obiectivității în timp, cinematograful se folosește încă de la 

început de o filozofie a imaginilor extrase din spațiul realității, al căror transfer în 

rama ecranului va conduce la convertirea acesteia într-un spațiu bidimensional 

încadrat, prin care spectatorul poate percepe doar o parte a evenimentului prezentat. 

În comparație cu spațiul scenic, spațiul ecranului este centrifug și presupune negarea 

oricărei limite a acțiunii. Este motivul pentru care,  în general, spectatorul de cinema 

dezvoltă o relație afectivă cu filmele vizionate, relație ce definește ulterior modul de 

percepere a realității acestuia.  

 Considerat inițial una dintre cele mai ieftine modalități de petrecere a timpului 

liber, cinematograful, oferă spectatorului posibilitatea evadării din viața cotidiană, 

conferindu-i în același timp recompense emoționale (prin declanșarea emoțiilor) și 

posibilitatea reafirmării valorilor social acceptate.  

 Dincolo de aceasta, prin filmele sale, cinematograful devine un model de 

inspirație, o modalitate de transmitere a normelor și modelelor de comportament 

social. El induce sentimentul de apartenență la comunitate și nu în ultimul rând 

exprimă valorile estetice ale societății.  

 Văzut ca „o fereastră deschisă spre lume”, în care vizibilul se prelungește cu 

invizibilul, mesajul acestuia este transmis prin intermediul senzaţiilor şi impresiilor 

percepute în interiorul cadrului, a proiecţiei de pe ecran. Cinematograful devine astfel 

un spaţiu fizic, în care filmul se întâlneşte cu spectatorul într-o experienţă senzorială. 

 Prin intermediul lui trăim într-un mod imaginar o sinteză afectivă continută în 

imaginile şi naraţiunile sale. Experienţa estetică a filmului, ca formă de cunoaştere, se 

transformă într-o formă de gândire a spectatorului. Izolat în întunericul sălii de 

proiecţie, spectatorul privește spectacolul care îl ignoră, dar care în același timp îl face  



 8 

să fie parte din univers. În timpul vizionării percepţia temporală a spectatorului este 

influenţată de factori variaţi devenind una subiectivă. În relaţia sa cu realitatea 

cinematografică, acesta „însufleţeşte” lucrurile percepute pe ecran prin impresia unei 

realități propri, a imaginilor filmice în planul participării sale, fapt ce dă naștere 

fenomenelor de proiecţie-identificare, primare și secundare.  

 Identificarea primară o reprezintă identificarea cu subiectul viziunii, cu instanța 

reprezentată. Spectatorul se identifică cu propria sa privire, devenind centru al 

reprezentărilor, subiect privilegiat. Întregul univers filmic se organizează în jurul 

unicului punct vedere al spectatorului, conferindu-i acestuia atributul de atotvăzător. 

Ecranul cinematografic reia cu fiecare proiecţie „stadiul oglinzii”, astfel încât nu 

există nici un echivalent al imaginii proprii în imaginea cinematică. Spectatorul este 

poziţionat ca fiind singura origine a semnificaţiilor de pe ecran. Această identificare 

devine bază și condiție a identificării secundare, aceea cu personajul.   

 Identificarea secundară a spectatorului constă în trecerea de la relaţia duală 

proprie imaginarului, la registrul simbolic care-l defineşte în singularitatea sa. În acest 

context, spectatorul se regăseşte adesea în poziţia ambivalentă de a se identifica în 

acelaşi timp, în dublă ipostază, cu agresorul şi agresatul, cu călăul şi victima. În 

încercarea identificării sale, „Eul” spectatorului prins în imaginar, reușește să se 

construiască prin identificări succesive asimilate acestuia devenind în același timp o 

condiţie sine qua non a reperării subiectului de către el însuşi.  

 Considerat forma modernă a ritualului religios, filmul aduce în prim plan „starul 

de cinema” ca sursă de venerație. Acesta contribuie la „dependența” publicului  

spectator de a merge la cinema pentru a trăi împreună magia ecranului. 

Cinematograful se constituie astfel într-o „artă-modă” cu valențe în formarea și 

emanciparea publicului. Filmul de ficțiune reușește ca prin amestecul de real și 

imaginar să satisfacă visele spectatorilor săi, completat adesea de filmul publicitar 

care valorizează efortul minim și hedonismul în dorința sa de a întregi aceste vise. 

 Începutul anilor ’80 modifică raportul creaţiei cinematografice cu publicitatea 

odată cu apariția filmelor publicitare creative, modelate de spiritul cinematografului. 

Prin aceasta, filmul publicitar încearcă o apropiere față de cel de ficțiune 

împrumutând de la acesta povestea bazată pe idee și emoție, pusă în valoare uneori de 

către regizori consacrați, în încercarea lor de a-l face cât mai cinematografic și de a 

scoate cât mai puțin în evidență beneficiile produsului. Aportul tehnologiei, contribuie  
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și el pe deplin în cadrul vizionării la transportarea spectatorului într-o realitate 

senzitivă extremă, fapt ce conferă spectacolului cinematografic calitatea de 

„multiplicator de mobilitate”. Astfel, „satul global” crează premisa unui tip nou de 

imaginar colectiv datorat în special mobilității și interconectivității sociale. 

 Filmul ca „formator al privirii globale” a societății contemporane permite 

multitudinea schimburilor culturale. În acest context, factorul „mediu” influențează 

configurarea limbajului și susține definitoriu globalizarea spectacolului 

cinematografic. Chiar și așa, societatea contemporană actuală pune în valoare o 

comunicare din ce în ce mai fragmentată, datorată faptului că producătorii culturali și 

publicul acestora nu se mai pot limita la o apartenență, fie ea locală sau națională. 

Cultura mediatică își crează propria sa mitologie iar televiziunea devine principala 

sursă a acesteia. Civilizația imaginii produce acum o deteriorare a capacităților 

cognitive umane. Sistemul mediatic, bazat pe limbajul analogic al imaginilor diferă 

substanțial de cel verbal, acesta din urmă fiind un instrument al comunicării dar și al 

gândirii deopotrivă.  

 Apariția noului mediu al televiziunii determină o ruptură profundă de 

cinematograf prin însăși schimbarea locației în care are loc receptarea imaginilor. 

Spectatorul părăsește sala de cinema în detrimentul căminului personal. Caracterul 

public al spectacolului devine privat, iar silențiozitatea spectacolului de cinema și 

puterea mare de absorbție se transformă în nevoia de comentariu, de remarcă și 

schimb de idei. Distincția netă dintre spectacol și realitate, dată de cinematograf prin 

elementele sale precum: sala întunecoasă, mărimea ecranului, reproducerea ulterioară 

a realității, mulțimea spectatorilor și „transportul” acestora într-o altă lume este 

înlocuită în cazul televiziunii, cu o receptare „distrată”, o percepere a realității 

imediate, simultane, instantanee, fapt ce se potrivește expresiei lui McLuhan de „sat 

global”. Creșterea numărului de canale TV, a timpului de difuzare, precum și 

proliferarea noilor suporturi (video, DVD, VOD) contribuie și ele la o și mai mare 

individualizare a spectacolului televizat. 

 Televiziunea spune acum poveștile reale ale unor oameni reali, iar spectatorul are 

nevoie să vadă cum oameni asemeni lui, devin staruri. Ea se construiește ca o 

identitate mediatică, a cărei preocupare este axată pe format, rating și produsul 

„televizual” ca parte a ritualului cotidian. Aidoma filmului, ea vehiculează valorile 

timpului, transformând atitudini și comportamente în căutarea identității personale. 

 Noul imaginar mediatic valorizează acum „stilul de viață”, „imaginea”, „tendințele” 
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la care consumatorii ar trebui să adere. Discursul mediatic astfel construit se 

adresează tuturor și fiecăruia în parte prin „statutul vedetei” care impactează publicul. 

 Folosindu-se de atuurile tehnologiei moderne, mass-media determină o formă de 

uniformizare culturală a societății, ca urmare a generalizării mijloacelor de 

comunicare în masă. Din această perspectivă, unii analişti consideră că mass-media 

antrenează o alienare culturală, bazată în principal pe neputința consumatorilor de a 

evita influența autoritară a mesajului transmis, fapt ce anihilează capacitatea creativă 

a individului.  

 Cea de-a treia parte a tezei pune în discuție fenomenul publicitar văzut ca un 

domeniu aplicat, care folosește arsenalul bogat al științelor sociale (metode, tehnici, 

modele etc.), în special al marketingului, cu scopul de a produce schimbări în 

comportamentul consumatorilor. Beneficiară a producției de masă și a progresului 

mass-mediei, publicitatea își propune să capteze o audiență cât mai largă, 

constituindu-se  într-un tip special de comunicare de masă, care se folosește inițial de 

puterea de atracție a radioului, ulterior de aportul televiziunii, iar astăzi, de cel al 

Internetului. 

  Considerată „fiica” economiei industriale și a societății de piață, publicitatea are 

o istorie străveche, premărgătoare inventării scrisului. Beneficiind de cele șase 

revoluții care au marcat umanitatea, aceasta explodează la începutul secolului XX 

reușind să se „atașeze” foarte rapid de spectacolul cinematografic. Etapele pe care le 

parcurge de-a lungul istoriei sale pornesc inițial de la publicitatea bazată pe teoria 

reflexului condiționat, prin care consumatorul este “chemat la ordin” în baza 

modelului AIDA (mecanicistă), transformată ulterior într-o publicitate bazată pe 

emoție, în care actul cumpărării are la bază tendințe economice și simbolice 

(sugestivă) și se evidențiază astăzi prin publicitatea bazată pe latura socială, în care 

atenția se centrează pe persoana inserată în grupuri sociale (integrativă).  

 În cadrul acestui tip de publicitate, obiectele sunt definite ca semne ce pot face 

diferențieri, fie prin asociere cu un grup, fie prin referință la o clasă cu un statut 

superior. Publicitatea integrativă/socială este destinată acelor produse care datorită 

calității lor pot exprima statusuri sociale constituindu-se în „produse de marcă”. 

  Indiferent de etapa străbătută, publicitatea își propune să promoveze idei, bunuri 

și servicii cu scopul fundamental de a-și stimula cumpărătorii în demersul lor de a 

cumpăra. Putem vorbi astăzi despre publicitate, ca despre o sumă a fenomenelor 

economice, sociale și psihice generatoare de efecte pozitive și negative.  
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 În acest context, publicitarii s-au adaptat rapid și au făcut trecerea de la centrarea 

pe trebuințele primare ale consumatorului la satisfacerea trebuințelor de nivel înalt. În 

acest demers, ei nu mai pun în evidență funcționalitatea produsului ci descoperă 

standardele înalte ale brandului, corespunzător trebuinței superioare a cumpărătorului. 

 Considerată o comunicare de tip persuasiv, reclama publicitară are nevoie ca 

orice formă de comunicare de un receptor, de un canal de comunicare, de un cod al 

comunicării, precum și de un contex al acesteia. Acesta din urmă determină la rândul 

lui alegerea mesajului și strategiei publicitare. Altfel spus, spotul publicitar își 

propune să „atingă” dorința consumatorului printr-o imagine iar rațiunea acestuia prin 

discursul potrivit. Modelul comunicării descris de Roman Jakobson, bazat pe cele 

șase funcții ale limbajului, stă de cele mai multe ori la baza discursurilor publicitare 

ca pandant al acestora. Cu ajutorul lui, creatorii de mesaje își conturează și adaptează 

discursurile publicitare folosind cel mai adesea o comunicare care aprofundează dubla 

dimensiune a mesajului: cea informațională și cea simbolică. Prin aceasta, mesajul 

publicitar reflectă rezultatul interacțiunii dintre comunicare și reprezentare, prin 

tratarea și transformarea realității în imagine, adică într-un referent asupra realității 

pre-existente.  

 Folosindu-se de persuasivitate, filmul publicitar reușește să seducă consumatorul 

transferându-l din perspectiva cultă, personală în lumea simbolului colectiv. Impactul 

acestuia asupra consumatorului este resimțit adesea atât la nivel psihologic cât și la 

cel etic, estetic, economic sau chiar social. O contribuție importantă în acest sens o are 

digitalizarea. Prin intermediul ei produsele și serviciile mass-media bazate în trecut pe 

forma tipărită sau pe difuzarea analogică s-au tranformat în forme digitalizate. Prin 

trecerea de la audiovizualul analogic la cel digital industria media face un nou pas 

spre calitate și performanță. Rapiditatea, precizia, transferul și posibilitatea verificării 

informației devin astăzi vectorii mass-mediei digitale alături de răspunsul creativ al 

mass-mediei reflectat în diversificarea ofertelor. În epoca globalizării, marcată de 

cultura consumeristă, publicitatea online apare ca o completare a celei tradiționale. În 

acest context, publicitatea globală se află într-o continuă expansiune permițând un 

control mai eficient al desfacerii produselor în ciuda faptului că prezintă o eficiență 

mai redusă raportat la publicitatea adaptată la specificul zonei. Integrarea 

consumatorului în piața mass-media digitalizată conduce la o transformare a acestuia 

din consumator pasiv în consumator activ, urmare a convergenței dintre serviciile 

mass-media și modul în care acestea sunt furnizate și consumate.  
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 În ultimii ani, digitalizarea transformă divertismentul și publicitatea făcîndu-le să 

se bucure de un consum din ce în ce mai mare, fapt datorat în principal creșterii 

masive de echipamente digitale smart cu ajutorul cărora consumatorul poate accesa 

conținutul dorit în orice moment și din orice colț de lume. 

 Cunoscând faptul că ne naștem consumatori dar devenim cumpărători înțelegem 

de ce asemeni filmului, publicitatea folosește mituri, simboluri și arhetipuri cu 

ajutorul cărora consumatorii reușesc să-și identifice și exploateze aspirațiile în 

vederea satisfacerii nevoilor personale. Mesajele publicitare bazate pe „schema de 

obținere a satisfacției” care asociază produsele cu valori abstracte contribuie la 

stabilirea legăturii între imaginea produsului și semnificația acestuia într-un context 

socio-cultural dat. Astfel, publicitatea leagă cultura de economie, contribuind la 

formarea valorilor.  

 Prin identificarea consumatorului cu produsul se crează sentimentul de 

apartenență la grup, de stabilitate socială, motiv pentru care alegerile consumatorului 

sunt frecvent influențate de grupurile cu care se identifică. Criticată adesea pentru 

rolul său consumerist, imaginea publicitară folosește mijloace artistice și stereotipuri 

asemeni cinematografului consumerist. În raport cu acestea, spectatorul de publicitate 

se definește prin teoria „Eu-lui în oglinda celorlați” în contrast cu cel de cinema care 

se definește prin fenomenul „proiecție-identificare”. Eul acestuia îmbină trăsăturile 

specifice, personale, cu cele ale grupului de apartenență, construindu-și astfel o 

identitate raportată la grup care însă provoacă alteritatea individului.  

 Astăzi, spoturile publicitare video par să devină din ce în ce mai atractive datorită 

existenței lor paralele în mediile on-line (YouTube), dar și a posibilității 

consumatorilor de a participa activ la producerea lor. Atractivitatea mediului on-line, 

ca spațiu alternativ de comunicare, datorată interactivității (libertate de acțiune tradusă 

printr-o serie continuă și rapidă de decizii) consumatorilor, precum și posibilităților 

multiple de alegere, pe care aceștia le dețin în acest mediu, prefigurează în viitor o 

modificare substanțială a tipului de discurs publicitar.  

 În următorii ani, publicitatea va face trecerea de la comunicare la predicție, pe 

baza nevoilor umane. Studiile actuale de neuroecologie ne arată că trei din opt oameni 

sunt atașați mai mult de branduri decât de partenerii lor. Aceasta se datorează în 

principal faptului, că atunci când o persoană se gândește la un brand pe care îl adoră, 

organismul eliberează mai multă oxitocină decât atunci când respectiva persoană este 

îmbrățișată de către partenerul său. 
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 Fără îndoială vom fi martorii unei schimbări majore a publicității, lucru datorat  

în principal avansului tehnologic. Știm deja că realitatea virtuală (VR) se prefigurează  

a fi o mare afacere. Prin utilizarea creativității imersive conținutul și publicitatea vor 

deveni interconectate, astfel încât cumpărătorii vor „păși” în lumea brandurilor 

datorită filmărilor realizate cu ajutorul camerelor 360º de grade. Specialiștii de 

marketing vor sponsoriza plimbări/filmări în parcurile tematice aducându-le în casa 

cumpărătorilor prin intermediul căștilor de realitate virtuală (Oculus Rift), astfel încât 

aceștia să se poată bucura de ele fără a-și părăsi propria sufragerie. 

 Omniprezentă în societățile de consum, publicitatea trebuie privită în contextul 

său social deoarece ea reflectă și influențează societatea în care trăim.  

 

 

Concluzii  
 
 Deoarece astăzi lumea trăiește (privește filme pe internet, socializează și 

comunică) preponderent în  mediul on-line are nevoie de adaptări la acest mediu și la 

structurile validate de acesta. Profilul consumatorului prins în plasa conectivității 

Internetului percepe arta ca pe o a doua natură. 

 Dacă inițial, estetica filmului de ficțiune și a publicității erau eminamente diferite, 

astăzi mediul prin care accesăm cele două variante de reprezentare „uniformizează”  

asperitățile declarate dintre acestea. Noile media, alături de comunicarea mediată, 

determină reconsiderări ale spațiului cultural, motiv pentru care vizionarea deliberată 

sau conjuncturală devine o temă de actualitate. 

 În acest context, convergența tehnologică oferă spectatorului posibilitatea de a 

folosi dispozitive media în dorința de a viziona, de a produce sau de a difuza conținut. 

Consecința directă a acestei convergențe se traduce prin faptul că spectatorul poate 

decide când, unde și ce canale accesează. Odată cu aceasta el obține posibilitatea 

nelimitată de a face parte din comunități extinse, fără a ține cont de spațialitate și 

timp. Astfel, prin intermediul rețelelor de socializare, consumatorul devine creator de 

conținut și ține să puncteze vizual momentele importante din „existența” sa zilnică. 

Acest fapt conduce la o reconfigurare a formatului de receptare,  prin apariția celui de 

9/16, o consecință directă a manipulării camerei foto/video în poziția verticală, uzuală 

a telefonului. Obișnuința utilizatorilor de smartphone-uri de a posta pe rețele de 



 14 

socializare fotografii în acest format devine una intertextuală și nu o expresie a 

intermedialității gestului. Prinși în rețeaua de socializare, în interiorul căreia 

feedback-ul continuu certifică o iluzorie ierarhie, utilizatorii își construiesc astfel 

stima de sine și „imaginea”. 

 Considerat a fi consumator pasiv, spectatorul de cinema are posibilitatea de-a 

selecta filmul dorit, pe baza unor criterii personale. Structura vizionării în acest caz 

este liniară, imuabilă iar filmul perceput ca operă intactă.  

 În devenirea sa, ca cea de-a șaptea artă, filmul beneficiază de „prezentarea unică 

într-un interval de timp fix” în opoziție cu „imobilitatea temporală” a operelor de artă 

dintr-o sală de muzeu. Acest status este reconfigurat odată cu apariția formatului 

comercial VHS, care deschide calea democratizarii vizionării operei filmice. Apariția 

acestuia conduce la descompunerea „integrității” filmului prin ușurința cu care 

imaginea poate fi redată înainte și înapoi, cu viteze variabile. 

 La rândul lor, interactivitatea și convergența Internetului elimină din vocabularul 

cinematografului conceptul de „operă de artă”, prin intermediul automatismelor de 

vizionare și a influenței intervalelor de atenție aplicate fluxurilor de informație. Sala 

de cinema nu se mai constituie în „templul” vizionării, aceasta „externalizându-se”  în 

mediul online unde accesarea filmului se face instant, iar consumarea „produsului” 

este posibilă în orice context și pe orice display. 

 Nevoia de conectare nelimitată la Internet denaturează structura narativă și 

fragmentează vizionarea filmului de ficțiune sau a serialului. Puterea de a accesa 

oricând un film (din orice moment al acestuia) modifică eminamente experiența și 

conceptul de operă filmică, în care uneori genericul de început are valențe estetice și 

narative. Selectarea și fragmentarea repetitivă a unor secvențe din filmul vizionat, 

stare similară cu uzanța vizionării unui calup de reclame, nu modifică impactul 

filmului asupra spectatorului ci întărește controlul acestuia asupra conținutului 

narativ. Chiar dacă structura narativă și formatul dramaturgic al filmului de ficțiune 

contravine genului concis al filmului publicitar, în care exprimarea și rezolvarea 

plotului se face în câteva cadre scurte, cele două genuri continuă să atragă publicul 

aproape în aceeași măsură. Structura și durata narațiunii se află în continuare într-un 

raport dihotomic, în ciuda faptului că, astăzi există unele reclame a căror durată de 2-

3 minute e comparabilă cu scurtmetraje eligibile în festivalurile de gen. Pentru 

spectator timpul devine crucial în asimilarea și dezvoltarea poveștilor deoarece 

senzațiile și reacțiile acestuia sunt strâns legate de starea de imersiune în poveste, 
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stare atinsă prin empatie, prin identificarea cu acțiunea de pe ecran sau cu scufundarea 

în simulacrul cinematografului 3D. Această reconfigurare a contextului și a duratelor 

de vizionare se definește ca o posibilă reacție la avalanșa de conținut promoțional, la 

care spectatorul este supus în timpul unei vizionări.  

 Posibilitatea vizionării unui film pe orice fel de terminal conectabil la rețeaua de 

Internet, cu dimensiune diferită a ecranului, determină recalibrarea relației compoziție 

- încadratură. La rândul ei, sugestia sonoră are o importanță crucială în construcția 

narativă a filmului. Putem afirma că, sunetul contribuie aproape în aceeași măsură ca 

imaginea la construirea atmosferei acesteia. Stimulii auditivi și în special cei muzicali, 

generează cele mai multe, cele mai intense și diverse emoții, constituind un adevărat 

cod de reprezentare al acestora. Semnificația și emoția unei imagini devine mai 

puternică atunci când este însoțită de o structură mentală sonoră, care potențează 

„vizionarea cu ochii închiși” a filmului. În cazul televiziunii și ulterior a mediului 

online, prin folosirea terminalelor inteligente, „poziția” sunetului într-o producție 

audio-vizuală devine din ce în ce mai nesemnificativă. 

 În opoziție cu intenționalitatea asumată a spectatorului de cinema, vizionarea on-

line modifică raportul conținut-consumator schimbând perspectiva rolului pasiv al 

consumului cultural, într-unul activ.  

 Posibilitatea de navigare, alegerea titlului, configurarea profilului și feedback-ul 

rețelei devin elemente ale unei comunicări a cărei principală trăsătură o reprezintă 

interactivitatea. Prin conectivitatea on-line, audiența „spectator” devine „utilizator” și 

chiar „producător” de conținuturi media.  

  În contextul receptării mediate, neutralitatea spectatorului față de subiectul 

filmului publicitar rămâne în opoziție cu identificarea cu personajul și acțiunea din 

filmul de ficțiune. În acest caz, în filmul publicitar, identificarea spectatorului cu 

situația ilustrată este puțin probabilă datorită mesajului general și difuz menit să 

acopere un public țintă cât mai larg. Uneori însă, campaniile publicitare utilizează 

„umanizarea” sau personificarea produsului urmărind prin aceasta o identificare a 

consumatorului cu statusul și beneficiile pe care produsul le conferă, traduse în stimă 

de sine și recunoașterea grupului de apartenență.   

 După ce ani buni televiziunea a fost considerată „regina media”, astăzi în locul ei 

se instalează Internetul. Lumea secolului XXI suferă transformări tehnologice și 

culturale majore, iar Internetul devine spațiul alternativ al acesteia. Acest fapt 

conduce la remodelarea comunicării, care devine interactivă și multidirecțională 
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constituindu-se ca parte a culturii participative. Efectele acestei schimbări, a 

relevanței conținutului, în relația filmului de ficțiune cu cel publicitar, conduc la 

modificarea statutului filmului de ficțiune din operă de artă în produs de consum, 

mediat de interactivitatea și ubicuitatea internetului. În acest context, el devine 

rezultatul simbiozei dintre artă, divertisment, audio-vizual și economie. Astfel, se 

confirmă „succesul” revoluției tehnologice, prin generarea unei piețe globale de 

desfacere, a cărei formă de manifestare a sistemului mediatic conduce la apariția unor 

noi tipuri de produse și servicii generate de Internet.  
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