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ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОСТ И 
ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КЕ ТЕХ НИ КЕ У 

РЕ КЛА МИ ЗА  
МЕ КИН ТОШ 1984

Сажетак: У ра ду се пред ста вља ин тер тек сту ал на струк ту ра 
на ра ти ва ре кла ме, ко ја се уз по ја ву Ме кин то ша сма тра кул тур
ним фе но ме ном и естет ском од ред ни цом два де се тог ве ка ко ја и 
да нас упра вља са вре ме ном кул ту ром. Епло ва ре кла ма за Ме кин
тош „1984”, у ре жи ји Ри дли ја Ско та (Ri dley Scott), под стак ну та 
ри гид ним дис кур сом тр жи шта пер со нал них ра чу на ра тог вре ме
на, ре фе ри ра на Ор ве ло ву кла сич ну фик ци ју под истим на зи вом. 
По ред вер бал не ин тер тек сту ал но сти, у ре кла ми су за сту пље не 
и ви зу ел не ре фе рен це ко је ће та ко ђе би ти об у хва ће не овим ра дом. 
При по ве дач ка тех ни ка овог јед но ми нут ног ви део спо та ак ти ви ра 
па ра диг ме про стор не ко хе рент но сти и суб вер зи је ко је су по ве за
не са уто пиј ским и дис то пиј ским кон струк ци ја ма, чи ме успе шно 
упра вља про сто ром и тре нут ком по ја ве Ме кин то ша на тр жи
шту. Си стем је дин стве но сти ко ји се у пот пу но сти ори јен ти сао 
на про из вод њу по ме ри по тро ша ча да би сте као про фит, под ра
зу ме ва кре и ра ње ко мер ци јал ног про сто ра у ко ме се дру штве ни 
од нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и пер ци пи ра ног ус по ста вља пу тем 
упо тре бе и по тро шње елек трон ских про из во да и услу га. Овај но ви 
вид ком фо ра се бе от кри ва као об лик роб ног фе ти ши зма, што би, 
као ре фе рен ца на Марк са, био још је дан ни во вер бал не ин тер тек
сту ал но сти. Из ко лек ци је тех но ло шких де ло ва и си ро ви на, Ме кин
тош се ме ња у „фан та стич ну фор му” где фи зич ка свој ства из ра
жа ва ју дру штве но по на ша ње. На овај на чин, ро ба из ра жа ва не
што дру го осим су ме ње них си ро ви на или рад не сна ге по треб не за 
из ра ду. Овим ино ва тив ним мар ке тин шким при сту пом кроз идеју 
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осло бо ђе ња, ин фор ма тич ки дис курс се тран сфор ми ше. Свет мно
го број них и ра зно вр сних ин фор ма ци ја су прот ста вља се то та ли
тар ним ре жи ми ма – ис ку ства по тро ша ча и сна га ин фор ма ци је 
би ће оно што вла да све том. Пред ста вља њем ова ко ино ва тив не 
мар ке тин шке стра те ги је са ак цен том на при по ве дач ке прак
се ус по ста вља се но ва па ра диг ма ко мо ди фи ка ци је кроз концепт 
индиви ду ал но сти и по бу не про тив то та ли тар ног ре жи ма.

Кључне речи: Ме кин тош ра чу нар, Ин тер тек сту ал ност, На ра
тив, При по ве дач ке прак се, Мар ке тинг, Епл, ИБМ

Увод

Овај рад пред ста вља ана ли зу ин тер тек сту ал не струк ту ре на
ра ти ва ре кла ме за Ме кин тош ко ју је Ма но вич (Lev Ma no
vich), у јед ном од сво јих тек сто ва, на звао кул тур ним фе но
ме ном и естет ском од ред ни цом два де се тог ве ка ко ја и да нас 
упра вља са вре ме ном кул ту ром, док бих са ма ову ре кла му 
на зва ла њу ејџ (new age) ме си јан ском. Мо но хро мат ски при
каз ко ло на бе жи вот них му шка ра ца ко ји се кре ћу ску че ним 
ту не ли ма, пра ће ни ре зо нант ним зву ци ма и гла сом чо ве ка са 
екра на, ни је не што што се до та да прак ти ко ва ло у мар кет
иншким ре кла ма ма за тех но ло шке про из во де. 

На са мом по чет ку под се ти ћу на зна че ње ре чи ин тер тек сту
ал ност. Кри сте ва (Ju lia Kri ste va), текст је де фи ни са ла као 
„тран слин гви стич ки апа рат ко ји ре ди стри бу и ра је зич ки ред 
та ко да ус по ста вља ре ла ци је из ме ђу ре чи у ко му ни ка ци ји 
[…] Од нос тек ста и ин тер тек сту ал но сти су не што ак тив но, 
ства ра лач ко […] Ин тер тек сту ал на функ ци ја ко ју у „ма те ри
ја ли зо ва ном” об ли ку мо же мо да чи та мо на ра зним струк тур
ним ни во и ма сва ког тек ста, да је тек сту ње го ве исто риј ске и 
со ци јал не ко ор ди на те”. Ју ван (Mar ko Ju van) об ја шња ва да 
ин тер тек сту ал ност омо гу ћа ва „фик са ци ју гра ни ца ме ђу тек
сто ви ма, а ти ме и ре флек си ју раз ли ке из ме ђу сво га вла сти
то га и дру гог, про шлог и са да шњег из ра жа ва ња.” У скла ду 
са тим у фо ку су овог ра да, у од но су на прет ход не ана ли зе, 
би ће про стор новре мен ски еле мен ти ре кла ме. 

Ком пју тер ски свет 1984. го ди не

Епло ва ре кла ма за Ме кин тош „1984”, у ре жи ји Ри дли ја Ско
та (Ri dley Scott), пред ста вља пре крет ни цу у по и ма њу пер
со нал них ра чу на ра и њи хо ве до та да шње уло ге у дру штву. 
Пре то га пер со нал ни ра чу на ри ни су пред ста вља ли сред ство 
лич ног осна жи ва ња и са мо до стиг ну ћа. Под стак ну та ри гид
ним дис кур сом кон ку рен ци је, ова ре кла ма ко му ни ци ра кроз 
умет нич ки аран жман сли ка ко ји има сво ју уну тра шњу ло
ги ку. Пред ста вља ла је на ра тив от по ра на тр жи шту пер со
нал них ра чу на ра тог вре ме на. У скла ду са тим, зна чај но је 
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под се ти ти се и дру штве но по ли тич ког тре нут ка у ко ме је 
ре кла ма на ста ла. Го ди на 1984. би ла је из бор на го ди на у Сје
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ро налд Ре ган (Ro nald Re a
gan) од нео је убе дљи ву по бе ду над сво јим про тив кан ди да ти
ма, чи ме за по чи ње свој дру ги пред сед нич ки ман дат. У сво
јој по ли тич кој аген ди, Ре ган не са мо да је по др жа вао раз вој 
ви со ке тех но ло ги је у об ли ку стра те шког си сте ма од бра не, 
већ је фор си рао свој ан тиве ли ки про грам вла де.  Има ју ћи у 
ви ду да је ре кла ма за Ме кин тош при ка за на ши рој јав но сти 
у ја ну а ру 1984. го ди не , што је та ко ђе и пе ри од пред из бор не 
кам па ње, уви ђа се још јед на алу зи ја у те ми ре кла ме. 

На кул тур ном фрон ту 1984. го ди не, об ја вљен је ро ман на уч
не фан та сти ке Не у ро ман цер (Ne u ro man cer) Ви ли ја ма Гиб
со на (Wil li am Gib son) у ко ме се усто ли чу је тер мин сај бер 
про сто ра (cyber spa ce) у обла сти умре же них елек трон ских 
ко му ни ка ци ја, што је зна чај но до при не ло ра сту ћој сај бер 
кул ту ри из осам де се тих и де ве де стих го ди на. Филм Тер
ми на тор та ко ђе је ре а ли зо ван 1984. го ди не, у ко ме је све ту 
пред ста вљен про то тип ки бор га као са вр ше ног зла, не људ
ског об ли ка жи во та кре и ра ног до ла ском све сти у ра чу нар ске 
мре же. Зна чај на сту ди ја Ше ри Туркл (She rry Tur kle) Дру го 
соп ство (The Se cond Self) го во ри о мла дим про гра ме ри ма, 
об ја вље на је та ко ђе 1984. го ди не. Туркл у сво јој сту ди ји 
пред ста вља иде ју да љу ди ула жу ду хов ност у сво је по сло ва
ње са ра чу на ри ма, па чак и да ју за слу ге са мим ра чу на ри ма 
као не за ви сној ин те ли ген ци ји.  

Са ра Сте ин (Sa rah Stein) у свом тек сту ис ти че још је дан до
га ђај из 1984. го ди не. У ме диј ском окру же њу, до шло је до 
про ме не стра те ги је огла ша ва ња ко ја је озна чи ла по ку шај 
удру же ња аме рич ких ре клам них аген ци ја да по но во укљу
че гле да о це у сво је мар ке тин шке прак се. Удру же ње по кре ће 
штам па ну кам па њу са сло га ном „Огла ша ва ње. Дру га реч за 
сло бо ду из бо ра”. Овај сло ган на ме ће пи та ње: „Да ли огла
ша ва ње пред ста вља од раз дру штва или је дру штво од раз 
огла ша ва ња?” Упо тре ба фра зе „сло бо да из бо ра” одје кну ла 
је крат ко роч ном мар ке тин шком стра те ги јом ко ја је за циљ
ну гру пу има ла не за ви сне же не као по тро ша че. Удру же ње 
аме рич ких ре клам них аген ци ја, по ста ви ло је сце ну за не
ра зу мљи ве и дво сми сле не, че сто за бав не, ре клам не на ра
ти ве ко ји су об у зе ли роб ну кул ту ру до де ве де се тих го ди на. 
Ре клам на кам па ња из 1984. го ди не од ба ци ла је сим бо лич ку 
раз ме ну екви ва лент но сти из ме ђу гле да о ца и иде ал не ро бе 
укљу чи ва њем кри ти ке огла ша ва ња у огла се, ко ри ст ећи очи
глед не еле мен те у ко мер ци јал ним на ра ти ви ма да „пре по
зна ју” со фи сти ци ра ност гле да о ца и ре флек сив но осми шља
ва ње кон вен ци ја ко је ин фор ми шу ру тин ско чи та ње огла са. 
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Тр жишно ис тра жи ва ње удру же ња утвр ди ло је да је ова 
но ва ре кла ма ве о ма ефи ка сна у хва та њу и др жа њу па жње 
пу бли ке, што зах те ва од гле да о ца де ши фро ва ње не ја сне 
симболичке нараци је а по не кад чак и о ком про из во ду је реч. 

Ана ли за ре кла ме

Епло ва ре кла ма за Ме кин тош пу ште на је у јав ност са мо 
јед ном за вре ме па у зе на утак ми ци на ци о нал не фуд бал ске 
ли ге у Аме ри ци, што ја сно го во ри о ње ном ути ца ју и ино
ва тив но сти марк ети ншких прак си Епла. Ова чи ње ни ца на
ме ће пи та ње за што би се ова ква ре кла ма при ка зи ва ла на 
утак ми ци, ка да са др жај но ни су по ве за не? Моч ник, у сво јој 
књи зи „Три те о ри је”, из два ја пред мет ве ре ко је ин тер пре
та тор при ли ком ин тер пре та ци је ис ка за до пу шта као мо гу
ће и ин тер пе ли ра у иде о ло ги ју ко јој ис каз при па да.” Овим 
се осве тља ва на чин на ко ји Епло ва ре кла ма и Ор ве лов ро
ман раз от кри ва ју рад под све сног, исто вре ме но га об ли ку ју, 
обе ћа њем осло бо ђе ња и са мо е ман ци па ци је. Ту се на ра тив 
о не све ном и под све сном раз от кри ва са свим ја сно, у жан
ру мар ке тин шког огла ша ва ња чи је је не пи са но пра ви ло да 
се о не све сном не при ча већ се на ње га ути че. Оно што је, 
та ко ђе, бит но јесте да по сто је две са свим раз ли чи те циљ не 
гру пе ове ре кла ме. Пр ва је она ко ја о Ор ве лу не зна ни шта 
и за ко је ова ре кла ма функ ци о ни ше на тра ди ци о на лан на
чин, бу де ћи фан та зи је не све сног, а дру гој при па да ју они ко
јој је Ор ве лов ро ман по знат, и ко ји су у ста њу да чи та ју све 
ин тер тек сту ал не ре фе рен це ре кла ме, чи ме Еплов про из вод 
по ста је со фи сти ци ра ни и пре сти жни бренд, пи та ње естет
ског и ду хов ног ста ту са као и пи та ње кул тур ног ели ти зма. 
За обе ове гру пе по сто је очи глед но сти у ре кла ми ко је по
зи ва ју, ин тер пе ли ра ју су бјек та. Ре фе ри шу ћи на већ по ме ну
ту Ор ве ло ву кла сич ну фик ци ју под истим на зи вом “1984“, 
при по ве дач ка прак са овог јед но ми нут ног ви део спо та ак ти
ви ра пра диг ме про стор не ко хе рент но сти и суб вер зи је ко је 
су по ве за не са уто пиј ским и дис то пиј ским кон струк ци ја ма 
дру штва, чи ме се успе шно упра вља про сто ром и тре нут ком 
по ја ве Ме кин то ша на тр жи шту. Ефек тив ност „1984” мо же 
се раз у ме ти са мо ако су прет ход но по зна ти дис кур зив ни 
обра сци ко ји се ти ме ак ти ви ра ју. Тек сту ал ни ан га жман ре
кла ме ста вља „1984”, Ор ве лов дис то пиј ски ро ман, у оквир 
спе ци фич не на ра тив не тра ди ци је ко ја по ста вља од ре ђе на 
оче ки ва ња. Упра во ова оче ки ва ња на кра ју по ма жу у од ре
ђи ва њу ка ко ће гле да лац де ко ди ра ти Епло ву по ру ку ве за ну 
за по ја ву Ме кин то ша.

Ипак, ако се из ме сти мо из пре фор ма тив но сти ви зу ел
них дога ђа ја утак ми це и ре кла ме, ра ван на ко јој се ова два 
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догађаја по ду да ра ју, сва ка ко је спек такл. У при лог то ме 
казује и Де бо ро ва (Guy De bord) кон ста та ци ја да спек такл 
ни је ко лек ци ја сли ка, већ да су то дру штве ни од но си по сре
до ва ни сли ка ма. То је тре ну так у ко ме се дру штво ује ди њу
је, где па жња и свест кон вер ги ра, по ста ју ћи ти ме изо ло ва
но са од ре ђе ним раз ло гом и ци љем. Са ова квом по став ком 
ства ри, ла ко се до ла зи до за кључ ка да је упра во спек такл 
био сред ство ин тер пе ла ци је у Епло ву иде о ло ги ју. Ве ли ки 
број љу ди, оку пљен на јед ном ме сту, са емо тив ним на бо јем 
ко је јед на утак ми ца но си, са же љом за бор бу и ве ром у по бе
ду, је оно што је Еплу би ло по треб но да се ус по ста ви ова ква 
вр ста дис кур зив не раз ме не. Ал ти се ров кон цепт иде о ло шке 
ин тер пе ла ци је, кон сти ту тив ни је еле мент у фор ми ра њу ка ко 
су бјек тив но сти та ко и дру штва у це ли ни. Ин тер пе ла ци ја је 
та ко ја људ ским су бјек ти ма да је њи хо ву су шти ну, од но сно 
ка па ци тет да де лу ју уну тар дру штва.  

Иде а ли ко је да нас по ве зу је мо са пер со нал ним ра чу на ри ма 
ни су ре зул тат тех но ло шког де тер ми ни зма, већ су по сле ди
ца над ме та ња ме ђу гру па ма раз ли чи тих ви зи ја о то ме шта 
ра чу на ри мо гу и тре ба  да чи не. У скла ду са тим, не ка од 
пи та ња ко ја се на ме ћу овој те ми су сва ка ко и ка ко се по тро
шач ки про из вод афир ми ше и осна жу је кроз по ру ку по бу не 
и от по ра кон вен ци ји? Ка кву по ли тич ку ви зи ју под ра зу ме
ва обе ћа ње да то у овој ре кла ми? Ре кла ма „1984” иро ни јом 
про мо ви са ња ин ди ви ду ал ног осло ба ђа ња пу тем ку по ви не 
пред ме та ма сов не про из вод ње, ус по ста ви ла је оквир ко јим 
је ме ђу ко ри сни ци ма кре и ран осе ћај за Ме кин тош, до да ју ћи 
му ау ру по бу не и осна жи ва ња. Епл је пред ста вио ра чу нар 
као алат за лич но осна жи ва ње и осло ба ђа ње. Си стем је дин
стве но сти ко ји се у пот пу но сти ори јен ти ше на про из вод њу 
по ме ри по тро ша ча ра ди сти ца ња про фи та, под ра зу ме ва 
кре и ра ње ко мер ци јал ног про сто ра у ко ме се дру штве ни од
нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и пер ци пи ра ног ус по ста вља пу
тем упо тре бе и по тро шње елек трон ских про из во да и услу
га. Овај но ви вид ком фо ра се бе от кри ва као об лик роб ног 
фе ти ши зма, пре по зна је се као ре фе рен ца на Марк са (Karl 
Marx), још је дан је ни во вер бал не ин тер тек сту ал но сти. Ка ко 
Маркс об ја шња ва у Ка пи та лу, ро ба мо же при ву ћи функ ци
је из ван пред ста вља ња упо тре бе, ра да и раз ме не вред но сти. 
Из ко лек ци је тех но ло шких де ло ва и си ро ви на, Ме кин тош се 
ме ња у фан та стич ну фор му где фи зич ка свој ства из ра жа ва ју 
дру штве но по на ша ње. На овај на чин, ро ба из ра жа ва не што 
дру го осим су ме ње них си ро ви на или рад не сна ге по треб не 
за из ра ду. Уме сто то га, ро ба са др жи вред ност ко ја је из над 
са мо фи зич ких и пред ста вља дру штве не од но се, ка ко Маркс 
об ја шња ва:
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„Та јан стве ност роб ног об ли ка, са сто ји се про сто у то ме што 
он љу ди ма дру штве не ка рак те ре вла сти тог ра да од ра жа ва 
као ка рак те ре ко ји објек тив но при па да ју са мим про из во ди
ма ра да, као дру штве на свој ства ко ја те ства ри има ју од при
ро де, а оту да им и дру штве ни од нос про из во ђа ча пре ма це
ло куп ном ра ду од ра жа ва као дру штвен од нос ко ји из ван њих 
по сто ји ме ђу пред ме ти ма. Овим qu id pro quo (замењивањем) 
про из во ди ра да по ста ју ро бе, чул но нат чул не или дру штве
не ства ри. Та ко се и све тло сни ути сак не ке ства ри на нерв 
ви да не по ка зу је као су бјек ти ван на дра жај са мог нер ва ви да, 
већ као објек ти ван об лик ства ри из ван ока.” 

Пре по ја ве Ме кин то ша по пу лар ност лич них ра чу на ра кре
та ла се у окви ри ма ко је је по ста вио Ајбием (IBM), чи ји је 
циљ био по ве ћа ње бро ја ка дров ских тех ни ча ра. Стив Џобс 
(Ste ve Jobs) је уво ђе њем тер ми на „де мо кра ти за ци ја тех но
ло ги је” обе ћао да ће ис ко ри сти ти моћ ком пју те ра за по је
дин ца, што је за то вре ме био пот пу но но ви мар ке тин шки 
при ступ ори јен ти са ња пре ма ко ри сни ку. По сле ди ца ове 
иде је ука зу је и на про ме ну са ме ин тер ак ци је чо ве ка и ра
чу на ра, чи ме се уз раз вој ин тер не та, фо кус мар ке тин шких 
ве шти на усме ра ва на кре и ра ње са др жа ја, што при по ве дач ку 
тех ни ку де фи ни ше као јед ну од нај бит ни јих мар ке тин шких 
и мен џер ских ала та мо дер ног вре ме на, пре тва ра ју ћи при чу 
у ин стру мент кон тро ле . Мар ке тинг са др жа ја је ства ра ње 
вред ног, ре ле вант ног и упе ча тљи вог са др жа ја од стра не са
мог брен да/ ком па ни је ко ји се на до сле дан на чин ко ри сти за 
ге не ри са ње по зи тив ног по на ша ња од стра не куп ца или пер
спек ти ве брен да.  Не кон вен ци о нал на ре то рич ка стра те ги ја 
„1984” би ла је на ро чи то при клад на за де ма ски ра ње иде о ло
ги је вр ло кон вен ци о нал ног, уви је ног кон ку рен та кроз фор
му ла ци ју кон трами та. У свом ра ду о исто ри ји пер со нал них 
ра чу на ра Фрајд ман (Ted Fri ed man) упо зо ра ва да је аме рич ка 
јав ност одав но би ла опре зна пре ма ком пју те ри ма, сум ња ју
ћи да је ин фор ма ци о на тех но ло ги ја си ла стан дар ди за ци је, 
цен тра ли за ци је и хи је рар хи је. 

За раз ли ку од прет ход них ре клам них кам па ња Епла, „1984” 
пред ста вља ма ње ко ри сне и ап стракт не ар гу мен те у слу жби 
ци ље ва про дај них стра те ги ја. Ре кла ма по чи ње при ка зи ва
њем сце на мар ши ра ња ко ло не му шка ра ца кроз ту не ле ко ји 
су под над зо ром, док се у по за ди ни чу је на ра тив ни глас ко ји 
на го ве шта ва за слу ге вре ме на ко је до ла зи као „до ба про чи
шће ња ин фор ма ци ја”. Ко мер ци јал но до след но и па жљи во 
на гла ша ва ју се окви ри уског про сто ра као ме ста чи сте иде о
ло ги је ка ко би се ство рио ути сак ску че ног и за тво ре ног про
сто ра. Звук ко ји до дат но до при но си са бла сној ат мос фе ри и 
скре ће па жњу слу ша ла ца, са сто ји се од комби на ци је дубоког 
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упо зо ра ва ју ћег ре зо нант ног зву ка, зву ка мар ши ра јућих сто
па ла и не пре кид них елек трон ских то но ва. Уче сни ци по
вор ке су му шкар ци обри ја них гла ва, без из ра жај них ли ца, 
об у че ни у исте ком би не зо не, чи ме под се ћа ју на за твор ске 
ко ло ни је, ко ји да ју сна жан осе ћај на при сил но по на ша ње и 
до ми нан то ве ро ва ње. Ка дро ви ма до ми ни ра ју мо но хро мат
ске си ве и пла ве ни јан се. Пла ва бо ја у овом кон тек сту упу
ћу је на ви ше зна че ња. По ред то га што је то кор по ра тив на 
бо ја Ајбиема, та ко ђе ства ра ути сак па сив но сти и са мо ће, 
не мо гућ ност за асер тив но де ло ва ње. У сво јој књи зи о мо ћи 
бо ја у ви зу ел ним при по ве дач ким прак са ма Бе лан то ни (Pa
ti Bel lan to ni) об ја шња ва да пла во си ви то но ви ода ју ути сак 
ме лан хо ли је и па сив но сти, као и да пла ва бо ја су штин ски 
из ра жа ва бес по моћ ност. Шта ви ше, овај то та ли та ри зам је 
озна чен и про стор но. Као и са про то тип ним дис то пиј ским 
тек сто ви ма, „1984” по чи ње из град њом изо ло ва ног ме ста 
иде о ло шке уни форм но сти и то по гра фи је, а по том се по ја
вом про та го нист ки ње овај про стор под ри ва и оме та, што се 
мо же озна чи ти као кључ ни тре ну так про ме не па ра диг ме.

По чет не се квен це ре кла ме, по ред спе ци фич ног ви зу ел ног 
при по ве да ња са др же и ви зу ел ну ин тер тек сту ал ност ко ја ре
фе ри ра на од ре ђе не се квен це Змиј ског ја је та, Берг ма но вог 
(Ing mar Berg man) фил ма у ко ме се при ка зу је ра ђа ње фа ши
зма. По чет не сце не у ре кла ми, сни мак мар ши ра ња рад ни ка 
ре фе ри ра на филм Фри ца Лан га (Fritz Lang) из 1927. го ди не, 
„Me tro po lis”. Филм при ка зу је де струк тив ност ка пи та ли зма 
и бе ду рад нич ке кла се у мол би за са о сећање и јед на кост. 
Бор бе мо ћи, пи та ња си ро ма штва, су ко ба и стра хо ва ња за 
бу дућ ност. Фу ту ри стич ки свет Ме тро по ли са за ви си од на
пред не тех но ло ги је, у ко јој се кри је там на стра на тех но ло
шког на прет ка у под зем ном гра ду. У бес крај ним ту не ли ма 
ис под ко јих се на ла зи ве ли ки град, при ка за не су мрач не 
сце не смр ти ме ха ни зо ва ног ин ду стри ја ли зма, где кон стант
ни при ти сак на ве ћу за ра ду и про дук тив ност кор по ра тив ног 
„Го спо да ра” до во ди љу де на иви цу уни ште ња. Ме тро по лис 
по чи ње се ри јом сни ма ка по гну тих и екс пло а ти са них рад
ни ка ко ји се кре ћу кру жним ту не лом, ди рект но ци ти ра ним 
у Ме кин тош ре кла ми, ко ји их до во ди до под зем ног гра да 
и ма ши на чи је их одр жа ва ње уби ја. У ис тој ре кла ми, са ла 
у ко јој се рад ни ци ску пља ју, где се на ла зи при каз гла ве на 
екра ну ар хи тек ту рал но од ра жа ва глав ну згра ду ре пре сив
ног го спо да ра у Ме тро по ли су. Ор ве лов на ра тив про јек ту је 
не мо гућ ност про ме не у то та ли тар ној др жа ви 1984. Лан гов 
на ра тив до пу шта от пор и ре ди стри бу ци ју кон тро ле, што је 
цен трал на те ма за ин ду стриј ску аген ду Ме кин тош ре кла ме, 
као и ње ног на ра ти ва. 
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Је дин стве не сце не мар ши ра ња пре ки да по ја ва про та го нист
ки ње пу ног ко ло ра, не по зна те же не атлет ске гра ђе ко ја тр
чи са че ки ћем у ру ци, на кон че га се при ка зу је де сти на ци ја 
мар ши ра ју ћих љу ди ка са ли у ко јој се на ла зи ма си ван екран 
на ко ме се при ка зу је круп ни план му шке гла ве, сре до веч ног 
чо ве ка са на о ча ри ма, шу пљим ли цем и че лич ним по гле дом, 
што је је дан од филм ских сте ре о ти па ти ра ни на пси хо па те. 
Са ла у ко ју по вор ка до ла зи је, та ко ђе не то ли ко про стра на, у 
њој се осе ћа огра ни че ње због ви со ких зи до ва и сту бо ва ко ји 
огра ни ча ва ју по глед гле да о ца. У овим ка дро ви ма по себ но се 
уо ча ва на сле ђе филм ског ре ди те ља Ри дли ја Ско та кроз ин
тер пре та ци ју дис то пиј ских про сто ра. Сла ба по зи ци ја ка ме
ре и оп струк ци ја ли ни је ви да су ала ти ко ји су ка рак те ри стич
ни за Ско то ву ви зу ел ну пред ста ву у Alienу и Bla de runnerу. 
На овај на чин, Ско то во ис ку ство у пре во ђе њу дис то пи је на 
екран упи су је 1984 у ти пич не дис то пиј ске филм ске про сто
ре изо ла ци је. Фи гу ра са екра на ин то ни ра у над моћ ном и 
дог мат ском сти лу, ане сте зи ра ној пу бли ци о ери про чи шће
них ин фор ма ци ја и ус по ста вља њу кон тро ле над ра чу на ри
ма. Оно што се из два ја као ин те ре сан т но је сам од сјај екра
на, ко ји је у ре кла ми пла ве бо је, што је са си гур но шћу би ла 
на ме ра јер су ЦРТ (CRT) екра ни тог вре ме на има ли жућ каст 
од сјај. Овај ви зу ел ни де таљ та ко ђе упу ћу је на кор по ра тив не 
бо је Ајбиема ко ме је због бр зог ра ста ко мап ни је дат на ди
мак „big blue”, што пред ста вља асо ци ја ци ју да би чо век са 
екра на мо гао ре пре зен то ва ти пред став ни ка Ајбиема. Овај 
сег мент ре кла ме иден ти чан је сег мен ту из Ор ве ло ве књи
ге 1984 где Голд штајн, из ми шљо ти на ми ни стар ства исти не, 
ау то мат ски про из во ди страх. Фи гу ра атле ти чар ке об у че не у 
цр ве ни шорц и бе лу ма ји цу, на ко јој се на ла зи илу стра ци ја 
Ме кин то ша, утр ча ва у са лу, уво де ћи ха ос у ди сци пли нар ни 
си стем, што иза зи ва осе ћај не при ја тељ ства пре ма би ло ко ме 
ко по ку ша да је за у ста ви. Ово је тре ну так ка да се тон ре кла
ме ме ња из упо зо ра ва ју ћег у хо сти лан, што уз њен из глед 
и при каз у бо ји, уно си дра ма ти чан мо ме нат у је дин стве ну 
мо но то ни ју око ли не.

По ја ва же не ко ја по ка зу је хра брост, сна гу и од луч ност, осо
би не ко је су углав ном ре зер ви са не за му шкар це, под сти че 
иден ти фи ка ци ју нео п ход ну за кон сти ту и са ње су бјек та. То 
је уло га ко ја ре зо ни ра са још јед ним кла сич ним аме рич
ким на ра ти вом, чи ја је ин фил тра ци ја еви дент на и у ре кла
ми „1984”. То је уло га До ро ти у фил му „Ча роб њак из Оза”, 
што зна чај но до при но си трај ној по пу лар но сти огла са. Алу
зи ја на „Ча роб ња ка из Оза” по ја вљу је се у не ко ли ко ви зу
ел них ко до ва у ре кла ми. Пла во ко са же на ко ја тр чи об у че на 
у цр ве ни шортс, у ја ком је кон тра сту са за ма гље ним пла
ви ча стим то но ви ма оста лих ка дро ва, пред ста вља па ра ле лу 
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са уласком До ро ти у обо је ни Оз из мо но хро мат ских сце на 
Кан за са. Глас ко ји до пи ре са екра на под се ћа на бес те ле сну 
гла ву „Ча роб ња ка из Оза”. Че кић ко ји раз би ја екран у Ме
кин тош ре кла ми, од ра жа ва То то о во от кри ће Френ ка Мор га
на иза за ве се, от кри ва јући вир ту ел ност ча роб ња ка и ње го ве 
под ва ле. Ка да се це ла фи гу ра про та го нист ки ње при ка же у 
круп ном пла ну ја сно се уо ча ва да но си цр ве ну обу ћу, а ло го 
Епла у ду ги ним бојама ко је осве тља ва ју екран го во ре нам да 
ви ше ни смо у Кан за су. Ви ли јам Лич (Wil li am Le ach), у јед
ном од сво јих тек сто ва, на зи ва ау то ра „Ча роб ња ка из Оза”, 
Френ ка Ба у ма (Frank Ba um), јед ним од нај ра ни јих тво ра ца 
ма штајућег живо та по тро шач ког до ба. 

„Ба ум је био пр ви зна ча јан за ступ ник естет ског при ка за ро
бе ши ро ке по тро шње и же сто ко је ве ро вао у вр ли не по тро
шње, као и вр ли не сло бод ног вре ме на, уз ди жу ћи та буе о из
ра жа ва њу же ље.”

Же на у „1984” Ме кин тош ре кла ми, зна чај на је фи гу ра за 
раз ли ку од при ка за у ка сни јим тех но ло шким ре кла ма ма. 
Она пред ста вља моћ но те ло спо соб но да из вр ши план са 
ве ли ким ри зи ком, фор му ли сан умом спо соб ним да одр жи 
сво ју ау то но ми ју, сли ку ко ја је пру жи ла хе рој ску на ра тив
ну фи гу ру за иден ти фи ка ци ју. Она јед на ко пред ста вља по
ли тич ку фи гу ру, ко ја је све сна ре пре сив не мо ћи на пред ног 
ка пи та ли зма и спрем на је да ко ри сти ре ак ци о ну так ти ку. 
Ри го ро зна обу ка ње ног те ла је знак про те ста и не до стат ка 
по кор них, под ре ђе них те ла ро бо ти зо ва них ма са ко ри сни ка 
ДОСа (DOS) . Епл је у то вре ме за др жао сли ку не за ви сног, 
ан тикор по ра тив ног, ин ди ви ду а ли стич ког аме рич ког пред у
зет ни штва, а фи гу ра тр ка ча од ра жа ва тај кул ту рал ни мит. 
Она пред ста вља не до дир љи во те ло, ко је ре ме ти про стор, 
од го ва ра ју ће сред ство за хра бри и не за ви сни ум.

Ови ка дро ви ука зу ју и на раз ли ку из ме ђу ко ри сни ка Ајби
емових и Епло вих про из во да уво ђе њем збу њу ју ће сло же но
сти у до ба ин фор ма ци ја, што ће се ка сни је и усто ли чи ти кроз 
по зна ти Еплов сло ган „Ми сли дру га чи је” (Think different). 

„По сто ји ло ша тех но ло ги ја, цен тра ли зо ва на, ау то ри тар
на, ко ја ру ши људ ски дух и кон тро ли ше умо ве љу ди. Од 
те ло ше тех но ло ги је мо же мо осло бо ди ти до бру тех но ло
ги ју ко ја ће би ти не за ви сна и ин ди ви ду а ли зо ва на уз  по моћ 
Мекинтоша.”

На ра ти вом от по ра ко ји се ма ни фе сту је кроз лик атле ти
чар ке, Епл дра стич но ме ња и циљ ну гру пу ко јој су њи хо
ви про из во ди на ме ње ни. Ова ква пре ра спо де ла ка рак те ра 
циљ не гру пе озна ча ва сте пен до ког је Епл схва тио по тре
бу да на пра ви ис тра жи ва ње за сво је про из во де из ван свог 
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тра диционал ног тр жи шта. У свом ис тра жи ва њу Лин да Скот 
(Lin da Scott), опи са ла је ко ри сни ка Епло вих про из во да као 
ме ки фо кус ре кла ма за ме ку про да ју чи ме су Епло ви про
из во ди би ли ока рак те ри са ни као про из во ди ди зај ни ра ни за 
кре а тив не љу де, чи ји су жи вот и рад би ли ин те гри са ни и 
ни су би ли ка те го риј ски раз дво је ни као ко ри сни ци Ајби
емових про из во да.  Епло во ис тра жи ва ње пред ста вља по
тен ци јал ну ба зу са раз ли чи тим по ру ка ма о то ме ко ме су ти 
ра чу на ри на ме ње ни. У кла сич ној тра ди ци ји ре то ри ке, као и 
у до број ре клам ној прак си, оче ку је се да се етос фор му ли
ше кроз пред ви ђа ње же ља пу бли ке. Ко мер ци јал на ре то ри ка 
је, за пра во, ко му ни ка ци ја „ти и ја”. По ру ка се упу ћу је циљ
ној гру пи чи ји је ре фе рент ни узо рак узет из де мо граф ских и 
пси хо ло шких по да та ка, а по том све сно за ми шље на као кон
тро ли сан, по јед но ста вљен ар те факт, ап стра хо ван из ха о са 
сва ко днев них сен за ци ја ко мер ци јал ног екви ва лен та ла жних 
чи та о ца. 

По след ње три сце не ак тив но сти атлети чар ке, од но се се на 
по ре ме ћај изо ло ва но сти дис то пиј ског про сто ра ре кла ме. 
Она се за у ста вља, за ма ху је и ба ца че кић. Ови ка дро ви до во
де до при мар ног суб вер зив ног чи на у 1984, ло мље ње екра на 
у са ли и уни ште ње изо ла ци је су не са мо за у ста вља ње пре
но са по ру ке Ве ли ког бра та, већ та ко ђе пред ста вља пре гра
ду ба ри је ре дис то пи је ка ко би пот ко па ла иде о ло шки про
стор. Раз би ја ње екра на, праће но је бље шта вом екс пло зи јом 
све тло сти ко ја за сле пљу је гле да о це, и ис пу ња ва све тло шћу 
мрач ни и там ни дис то пиј ски про стор. Ва здух се ве ли ком си
ли ном вра ћа у про стор и ис пу ња ва ре до ве при сут них ка ко 
би их из ло жио оно ме што ле жи из ван ли ка са екра на и ба
ри је ра си сте ма. Осам се кун ди пре за вр шет ка јед но ми нут не 
ре кла ме, при по ве дач крат ко по ми ње реч „Ме кин тош” мир
ним то ном, уз три јум фал ни ис пис сло га на: „24. ја ну а ра Епл 
Ко мју терс ће пред ста ви ти Ме кин тош. И ви деће те за што 
1984 не ће би ти као ’1984’.” Оно што се на ла зи на дру гој 
стра ни екра на, от кри ва се гла сов ном по ру ком уз при ка зи
ва ње сјај ног ло го ти па Епла у ду ги ним бо ја ма. Ова по ја ва 
бо је, озна ча ва ко нач но уни шта ва ње дис то пиј ског про сто ра 
јер се ње го ва нај про стор ни ја филм ска ре пре зен та ци ја мо же 
ви де ти уни ште на. Пре кри ва ње ве ли ког екра на, пре ки да ка
ран тин дис то пи је и омо гу ћа ва спољ но м све ту да узур пи ра 
свој иде о ло шки про стор.

За кљу чак

Еплов успех у про мо ци ји Ме кин то ша, не би био мо гућ без 
на ра ти ва ко ји ка рак те ри шу дис то пиј ску фан та сти ку, јер би 
се ста тус про из во да пре тво рио у ста тус за ко ји пред ла же 
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да се уни шти. По ста ју ћи по пу лар ни обје кат, кре ди би ли тет 
Епло вог иде а ла по стао би угро жен. Ме кин тош не би мо гао 
по ста ти убе дљив сим бол ин ди ви ду ал но сти. Дру гим ре чи ма, 
Епло ва упо тре ба дис то пиј ске по е ти ке ства ра ко мер ци јал ни 
про стор у ко ме се Ме кин тош мо же по ја ви ти и не сме та но 
ин фил три ра ти у до ми нант не трен до ве на тр жи шту по пу
лар не кул ту ре. Овим ино ва тив ним мар ке тин шким при
сту пом кроз иде ју осло бо ђе ња, ин фор ма тич ки дис курс се 
тран сфор ми ше. Свет мно го број них и ра зно вр сних ин фор
ма ци ја су прот ста вља се то та ли тар ним ре жи ми ма, ис ку ства 
по тро ша ча и сна га ин фор ма ци је би ће оно што вла да све том. 
Пред ста вља њем ова ко ино ва тив не мар ке тин шке стра те ги је, 
са ак цен том на при по ве да њу, ус по ста вља се но ва па ра диг ма 
ко мо ди фи ка ци је кроз кон цепт ин ди ви ду ал но сти и по бу не 
про тив то та ли тар ног ре жи ма. У мо дер ним вре ме ни ма по
ли тич ке и мар ке тин шке при по ве дач ке прак се у фо ку су сво
јих де лат но сти има ју упо тре бу ова кве вр сте ис ка за, ода тле 
се и ја ви ла по тре ба за ре ак ту е ли зо ва њем и ис тра жи ва њем 
рекламе „1984” кроз са вре ме ни на уч ноте о риј ски дис курс. 

Са вре ме не Епло ве ре кла ме и да ље про мо ви шу ја ча ње ин
ди ви дуе пу тем по се до ва ња од ре ђе ног тех но ло шког уре ђа ја. 
Ко ри сни ци Епло вих уре ђа ја пред став љја ју се као су пер хе
ро ји мо дер ног вре ме на. Као љу ди ко ји ми сле дру га чи је, кре
а тив ни је, и ко ји сво јим де ло ва њем и ак тив но сти ма мења ју 
свет око се бе.   
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INTERTEXTUALITY AND NARRATIVE TECHNIQUES  
IN MACINTOSH ADVERTISING 1984

Abstract

This paper presents the intertextual structure of an advertisement 
narrative, which, with the appearance of the Macintosh, is considered 
as a cultural phenomenon and an aesthetic determinant of the twentieth 
century that still defines modern culture. The Apple advertisement for 
the Macintosh “1984”, directed by Ridley Scott and prompted by the 
rigid discourse of the PC market of the time, refers to the Orwell’s 
fiction classic of the same title. In addition to verbal intertextuality, the 
advertisement also includes visual references that will be considered 
in this paper. The narrative technique of this oneminute video clip 
activates the paradigms of spatial coherence and subversions that are 
associated with utopian and dystopian constructs, thus successfully 
managing the space and the moment when the Macintosh emerged 
on the market. A system of uniqueness that is fully oriented to the 
production of customized consumers in order to gain profit implies 
creation of a commercial space in which social relationship between the 
individual and the perceived is established through use and consumption 
of electronic products and services. This new form of comfort reveals 
itself as a form of commodity fetishism, which, as a reference to Marx, 
would be another level of verbal intertextuality. From a collection of 
technological parts and raw materials, the Macintosh has changed into 
a “fantastic form” where physical properties express social behaviour. 
In this way, the commodity expresses something other than the mere 
sum of its raw materials or labour required for its production. With 
this innovative marketing approach, through the idea of liberation, 
information discourse is transformed. The world of numerous and 
diverse information is opposed to totalitarian regimes – consumer 
experiences and the power of information will be the force that rules 
the world. By presenting such an innovative marketing strategy with an 
emphasis on narrative practices, a new paradigm of commodification 
was established through the concept of individuality and rebellion 

against a totalitarian regime.

Keywords: Macintosh computer, intertextuality, narrative,  
storyteling, marketing, Apple, IBM


