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ФАНТАСТИКЕИ
ОГЛАШАВАЊА

Сажетак: Рад се ба ви од но сом на уч не фан та сти ке и огла ша ва
ња, кон крет но пред ста ва ма огла ша ва ња у на уч ној фан та сти ци 
(филм, књи жев ност и стрип) и пре тва ра њем њи хо ве фор ме у ре
ал ност. Та ко ђе, на во ди при ме ре ути ца ја ре ал но сти ко ја у фор ми 
од ре ђе ног естет ског дис кур са мо же да ти ви ђе ње бу дућ но сти и 
по тен ци јал них фор ми и на чи на огла ша ва ња. По ред то га, тре ти
ра мо гу ће на чи не огла ша ва ња ко ри шће њем (но вих) тех но ло ги ја, 
пред ви ђе не при ка зи ма бу дућ но сти у ал тер на тив ним филм ским 
уни вер зу ми мана уч ној фан та сти ци. Ау то ри на ро чи то ана ли зи
ра ју филм „Ис тре бљи вач” и ње го ве ви зи о нар ске еле мен те у сми
слу пред ви ђа ња бу ду ће ствар но сти, тј. ка ко и у ко јој ме ри су, у 
сво јим пред ста ва ма бу дућ но сти, би ли у пра ву ка да су у пи та њу 
тех но ло шке ино ва ци је ко је се ко ри сте у са вре ме ном огла ша ва њу. 
Рад, та ко, ука зу је на узроч нопо сле дич ну ве зу из ме ђу на ста ја ња 
фик тив них тех но ло ги ја на фил му и вр ло бр зог про то ти пи ра ња и 
оспо со бља ва ња истих или слич них за по тре бе ре кла ми ра ња. Та
ко ђе, рад пра ви осврт на кон зи стент ност ви зу ел ног је зи ка ре кла
ми ра ња кроз ана ли зу култ них фил мо ва „Ис тре бљи вач”, „Дух у 
шкољки” и „Ис тре бљи вач 2049”.

Кључнеречи: про из вод, но ве тех но ло ги је, „Ис тре бљи вач”, „Дух 
у шкољ ки”

Пред ста ве со ци о ло шког и де мо граф ског  
уре ђе ња бу дућ но сти и огла ша ва ње

Како бисмо боље разумели утуцај, улогу и примену тех
нологије у претпостављеном маркетингу будућности, мо
рамо прво покушати да разумемо и усвојимо друштвена
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устројствапредстављенаутимзамишљенимуниверзумима.
Можесерећидапостојиодређенканонуначинуликовног
представљањатихсветова,поготовоуначинуилустрирања
визуелнихмедијауфилмовимаиуметностикојисебазирају
нанаучнојфантастици,посебноуподжанрусајберпанка.

Након почетног успеха који је остварио Ис тре бљи вач
(Blade Runner)режисераРидлијаСкота,усвимсајбертри
леримакојисууследилистворена јенавикасмештањаар
хитектуре у суптилно редизајнирана ,,азијска” окружења,
заједно са визуелним иконама поднебља западног света у
циљу креирања осећаја културне различитости, и угодне
сликепостмодернистичкемешавинекојаизтогапроизила
зи.КадајеупитањуИс тре бљи вач,најкоришћенијимодел
дизајнирања тих окружења је пространи, густо насељени,
мрачниметрополис.Уколикосеосврнемонаантологијски
романВилијамаГибсона,,Неуромант”,можемоприметити
наглашенеутицајеисточњачкекултуреиурбаногстила1,су
геришући,,заменухегемонијскогдржавногапаратамулти
национализмом,односно,културолошкоммножином”2.

Намећесепитање:косустановнициилипосетиоцитоггра
да?Онисупотрошачи,административниифизичкирадни
ци,туристисвихнационалностиичитаваструја,углавном
илегалних, избеглица који раде у разним продавницама.
Туристи,досељеници,избеглице,радницииздругихзема
љаидругепокретнегрупеиособечинесуштинскуодлику
тихсветова.Тојесветукоменепостојерелативностабилне
заједницеимреже,сродство,пријатељство,месторођења,
боравкаидругиповезујућиоднос, већ сугеришенапоме
реностовихстабилностинеопходношћуљудскогкретања,
јерсвевишељудибивасуоченосастварношћупотребеза
пресељењемилимаштањуотоме.

Имајућиувидуколикоопширнуциљнугрупупредставља
једна оваква насеобина, будућим маговима оглашавања је
биопотребансистеминформисањадоступанвеликомброју
људи,ивидљивутакогустонасељенојобласти.Такосусвој
пут кафилмској вечности креирале зградеи грађевине са
фасадамаупотпуностисастављенимодекрана,ивисокито
темиекранакојиинформишучовеканеонскогсутра.Оволи
коувећанапропорцијауказујенајошједнубитнукарактери
стикуфиктивногбудућегчовека(која,помишљењуАутора

1 Parker,V.(2007)WilliamGibson:SciFiIconBecomesProphetofthePre
sent,Col le ge Cri er6(2).

2 Christie,J.OfAIsandOthers:WilliamGibson’sTransit, in:Fic tion 2000. 
Cyber punk and the Fu tu re of Nar ra ti ve, eds. Slusser, G. and Shippey, T.
(1992),Athens:UniversityofGeorgia,рр.191207.



384

НЕНАД ПЕРИЋ

ниједалекоодистине),атоједаинформацијапостајенови
Бог,апонудапроповедпотрошачкогдруштва.Овај,,велики
екран”постаојезаштитнизнакпостмодернистичкихградо
ва, огледало информационихмрежа, улаз у сајберспејс.У
филмуРидлијаСкотајепрвобитнопланираниекрануувод
нојсценизамењенвећим,приказујућигејшукојапокушава
дапроданешто,уконтрастусабљештећимграфикамакоје
илуструјумаштувановог света.Ово једиректноутицало
наизгледтргаТајмс сквер (енг.Ti mes Squ a re)уХонгКон
гу,гдеекранпостављенназградуŠel ku la(енг.Shell To wer)
показујевишеодреклама.Будућида је такођеповезанна
кабловскеканале,пролазницимасепреноселокалнеиме
ђународне вести, а током неколикомесеци, кабловскиТВ
каналисупреносилиуживоемисијусатрга,хиперреалност
је,усвомекстрему,нашласвојеместоустварности.Споми
њемонајдужиекраннасвету (500метара!),којинаткрива
једнуоднајпрометнијихулицаЛасВегаса3.

Слика1УводнасценаИс тре бљи ва ча
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner)

Култна дела ,,Друштво спектакла” Ги Дебора4 и ,,Терми
налски идентитет” Скота Букатмана5 илустровале су зна
чајвеликогекранакаоалтернативногпросторазавизуелне
поруке.Полазећи одЖакЛакановог концептаформирања
бићакрозогледалскуслику,критичарисуспозналидауспо
номоптичкетехнологијеовоогледалопостаје,например,
камера која истовремено креира, рефлеткује и криви соп
ственуслику6.Готовосвиредовнипосетиоцитржнихцен
тарасуималиискуствогде,разгледајућиизлоге,видесвој
одразкојиимприлазиизсупротногправцаилиугла,након
чега схвате да је извор камера из продавнице.Оваква ис
кустваможемоописиватикаопросторновременскекапсу
ле,иуовомконтексту,екранинатрговимавеликихградова

3 https://vegasexperience.com/vivavisionlightshow/
4 Debord,G.(1992)La So ciété du spec tac le,Gallimard.
5 Bukatman,S.(1993)Ter mi nal Iden tity: The Vir tual Su bject in Post mo dern 

Sci en ce Fic tion,DukeUniversityPress,DurhamandLondon.
6 Lacan, J. (2001)The Mir ror Sta ge as For ma ti ve of the Fun ction of the I,

London:RoutledgeClassics.
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представљајупојачавањеописаногискуствакамере.Уовој
тачки,можемопарафразиратиБодријарадаприпадамоге
нерацијама које заправо чине научну фантастику, наша
искуствасупосталанаучнофантастичнаискуства.

Ва жност екран ске сли ке у  
гра до ви ма бу дућ но сти

ФилмскиЛосАнђелесуИс тре бљи ва чусеуглавномдожи
вљавакаосуморнапротивречност,сатамомповременопро
светљеномготовопсиходеличнимвизуелнимударимакоји
се посебно огледају у бизарним огласним летећим објек
тима који плутају кроз масивне бетонске кањоне града у
својим асиметричним надуваним формама отелотвореним
уоклопубезбројнихлоготипаивидеобилборда.Солитери
одпонеколикостотинаспратоваупотпуностисачињениод
екраначиненесамоархитектонскустварностноћнесутра
шњице,већсуиместоутицајнихбрендовапопутКо ка ко ле 
(Coca Cola).Сдругестране,већпоменутагејша,уједнојод
сценазаводљивопијетаблету,гдесепорукајасноможету
мачитикаорекламазаконтрацептивнупилулучијајеулога
давршиконтролурађањаувећпренасељеномметрополису.
Сдругестране,назградипрекопутаонеукојојживиглавни
јунакунаставкуфилмаИс тре бљи вач –Ис тре бљи вач 2049 
можемовидетисугестивнурекламунекеазијскефирмеса
обнаженом голом девојком и једноставним слоганом који
битребалодаасоциранаУжи так (Joy).Овојевероватно
инајдиректнијиизраз,најава,конзумерскогдобакојеједо
шло у следећим деценијама и све више води као оваквом
огољеном (у буквалном и преведеном смислу речи) и ви
зуелноупечатљивомизразукојинаткријуљеформуиопште
информацијевезанезапроизвод,који једноставнопостају
сувишни.

Слика2Потенцијалнабудућностоглашавања;
(извор:screenmusings.org)

Оваква прекомерна употреба рекламирања је већ предви
ђенаунаучнофантастичнојлитератури.Например,роман
,,Свемирскитрговци”КирилаКорнблутаиФредерикаПо
ласекористиперспективомдиректорапродајеизбудућно
сти како би испитао друштво у потпуности преплављено
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конзумеризмом7.Уњиховомуниверзуму,дигиталнарекла
маћесеприказиватинаплафонуспаваћесобеодтренутка
кадаукућанинотвориочи,докћевеселирекламниспотови
битипуштанисаогледалаукупатилутокомбријања.Овај
принцип је, готовоупотпуности, приказану серијиЦр но 
огле да ло (енг.Black Mir ror), прецизније у другој епизоди,
где протагонисти бивају кажњени скидањем средстава са
банковнограчунауколикоодбијудаодгледајурекламуили
желедајеуклоне.

СамРидлиСкот,режисерИс тре бљи ва чаобјашњава:,,све
укупно окружење до кога смо дошли уИс тре бљи ва чу је,
једноставно,прогнозаоногаштосамвећвидеоугустона
сељенимцентримаусвету”8.Некеодлокацијакојесуин
спирисалефилмсуфинансијскицентаруХонгКонгу, то
кијскиГинзаокруг,лондонскиПикадилициркус,њујоршки
ТајмсСкверипословнаобластМилана.Тообјашњаванеон.
Егзотичнисједнеибаналнисдругестранелоготипи,чини
се,осветљавајусвакикадарфилма.Логотипланцарестора
нанудлиБе ли змај(енг.Whi te Dra gon),неонскизнаковиза
TDKкасете,Kossслушалицеинеонскибилбордизајапан
скеилатинопроизводе.

Слика3ТајмскверуЊуЈорку
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Square)

Тако агресивно визуелно присуство се данас чини попри
личноусвојеним,алитонијебиослучај1982.годинекада
јевећинаамеричкесредњекласенастанилапредграђакако
бинапустилацентарградапознатпокриминалу.Усвомна
станку,прeскорочетиридеценије,Ис тре бљи вачјерефлек
товаоовораноразмишљањеприказивањемсопственогфик
тивногЛосАнђелесакаоконфузнепренасељенеметрополе,
итакођеврлотачнопредвидеопорастсвеприсутногрекла
мирања…Такоданасбројнаистраживањауказујунапре
засићеностмедијарекламнимпорукама.Поњима,одрасла

7 PohlF.,KornbluthC.(1953)The Spa ce Mer chants,BriliantBooks.
8 https://www.thedailybeast.com/howbladerunnerdrewtheblueprintfor

themodernworld
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особа у САД или Великој Британији, на пример, дневно
биваизложенаутицајуоко140реклама,штопогодишњој
калкулацијиизносипреко50000порука!Задецутајброј
износиоко40.000...

Данас,већинаовогпредвиђања,нарочитоупогледуреклам
неприсутности,представљасуморнустварност.Деприми
рајућа представа непрекидног рекламирања која је била
једнаодкључнихкомпонентикласикаиз1982.годинеједе
лимичнопосталапреплављујућастварност.Уколикосеза
мислимоотомеколикосмоизложенирекламнимпорукама,
слоганимаиграфиком,схватићемодасвакановапотискује
следећуиданисмоустањудаобрадимотоликиброј,углав
номбескорисних,информација,којесегубеунашојсвести
дозаборава,једназадругом.Овопоглављеокончавамоци
татомРојаБетијаузавршнојсценомИс тре бљи ва ча:Сви ти 
тре ну ци ће вре ме ном би ти из гу бље ни… Као су зе на ки ши.

Уло га ре клам не по ру ке као  
стил ске од ред ни це филм ске бу дућ но сти

Филозофија филмских градова будућности показује јасну
тежњудапостојећаархитектуратребадасеадаптирапопо
требамавеликегустиненасељеностиалииоглашавањакоје
јеусмеренонавеликупопулацијумегалополиса.Тиградови
прекривенивеликимхолограмскимсликамајасноасоцира
јунасадашњеметрополепопутХонгКонга,којијеготово
немогуће замислити без таквих детаља. У архитектонској
теорији,овавезаизмеђусаграђенихформиирекламени
једовољнопроучавана;но,једаноднајпознатијихпримера
долазиодкључнефигурепостмодернистичкеархитектуре,
РобертаВентурија.

Наиме,Вентуридискутујекакосумодернистичке,,кутије”
састављене од стакла и бетона неподобне за приказивање
порукапопутрекламногматеријалаизнакова.Поњеговом
мишљењу, модернистичка архитектура може да функцио
нише једино у беживотном, стерилном окружењу9.Мону
ментални логотип на врху солитера може да изгледа сна
жнои грандиозно, алиуобичајене рекламенеласкајумо
дернистичкојархитектури.Зато јеграду јошједномкулт
номфилмуДух у шкољ ки (енг.Ghost in the Shell),Руперта
Сандерсапотврдиоовуидеју.

Уњемуградскеулицепредстављајускладиштевеликогбро
јаинформацијакојесунамприказиванеизсвихправаца–са

9 Вентури,Р.,Браун,Д.иИзенур,С.(1990)По у ке Лас Ве га са: За бо ра вље
ни сим бо ли зам ар хи тек тон ске фор ме,Београд:Грађевинскакњига.
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екрана,наизлозимапродавница,билбордима,светлећими
неонским рекламама.У јеку оваквог технолошког налета,
становнициуфиктивнимградовимапостајуотупели,осе
ћањимазамењенимподацима,априродностањепостојања
ибивствовањајесведенонавештачкеконструкте.Убити,
то јемрачна,дистопијскабудућносткаквунамсајберпанк
филмовипредстављају.Управоједантакавпримерпредста
вљаиДух у шкољ ки, којиучестиммеђусценамаприкази
вањакрупнихкадроваградаилуструјеуправоовакавудар
информацијаиреклама.Ововажиизакултнимангастрип
МасамунеШироваиз1992.године,наосновукојегјенастао
анимиранифилмтригодинекасније,а2017.иигранифилм.

Слика4Дух у шкољ кистрипиМасамунинаперцепцијаградабу
дућности(извор:pinterest.com)

Овајфилмпредвиђабудућностгдесулинијехоризонтадо
миниранерекламнимхолограмима.Сатестране,налазисе
натрагутакођепознатихостварењаПе ти еле мент(1997),
Извештајмањине(2002)иИс тре бљи ва ча –каоутемељива
часајберпанкправцаукинематографији.Иакосам заплет
филмаостављадостапросторазадаљиразвитакприче,мо
жемоутврдитидајеидејајавнихрекламнихпростораизу
зетноубедљиваипожељнаусферидигиталногоглашавања.

Слика5:ХолограмскерекламеуфилмуДух у шкољ ки
(извор:uelgraphicdesign.co.uk)
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Бу ду ће тех но ло ги је да нас

Кадајеупитањууметност,првисветовивиртуелнествар
ности настали су 1970их, а развојем технологије током
деведесетихгодинапрошлогвекадошлоједовећеекспан
зије овогмедија, посебнокрозфилм.Од тренутка када је
наступила комерцијална технологија јер је производња и
продукција ових садржаја постала приступачнија, потра
жњазањимасеповећала,сабројнималатимаиплатформа
макојеомогућавајуоваквуврступриказаи/илиискуства10.
Истотакоједеценијамасветрекламирањабиодоминиран
стандарднимстатичнимбилбордима.Но,упротеклимгоди
намадигиталниизворислике(Di gi tal sig na ge),каоштосу
LCD,Led,eпапир,пројекторизајавнепростореисл.поста
јетехнологијакојанадвладавауиндустрији.Питањејекако
ћесеовиодносипоставитиубудућностисаоваквомекспан
зијомновихтехнологија.Савременаинапреднатехнологија
једаноднајприступачнијихначиназакретивнорекламира
ње.Некиоднајупечатљивијихконцепатавиђенихуфилмо
виманаучнефантастикесу,убрзо,угледалисветлостдана
(илиосветлили градове)убрзопоњиховомпредстављању
набиоскопскомплатну.Di gi tal sig na geприказануфилмо
вимапопутДух у шкољ кисунамзасигурномногоближене
гоштовећинаможезамислити11.Алиштатопредстављаза
будућностоглашавања?Готовојеизвеснодаћесеначинна
којићепотрошачивидети,ипомогућности,вршитиинтер
акцијусаоваквомврстомдигиталногрекламирањадрастич
нопроменити.Имајућиувидутехнолошкеиновације,које
покрећудаљеиновацијеумаркетингуиоглашавању,много
тогаштојенекадабилоплодмаштеускороможедапостане
свакодевница.Унаставкућемопредставитинекеодтехно
логијавиђенихнафилмуодкојихсунекевећуупотреби,а
другеуфазикаснихпрототипа.

КомпанијаLig htvertјеразвилатехнологијуECHOкојаомо
гућује приказивање слике посматрачима и до 200 метара
високе.Ефекаткојиоватехнологијакористиназивасепо
стојаноствида(persistence of vision),иупитањујеоптичка
варка.Утехничкомсмислу,то је једнодимензионалнатех
нологијакојакористикомпензацијуљудскогокаукреира
њуилузиједводимензионалногпростораилислике.Идеја
холограмајеприсутнанеколиковековауформи,,Пеперовог

10Личина,М. иПерић,Н. (2019)Виртуелна реалности видеоигре као
проширенимедијифилма,Пхло ги стон27,стр.190.

11https://www.independent.co.uk/artsentertainment/films/ghostintheshell/
howsooncouldghostintheshellsfantasytechnologybecomearea
litya7658846.html
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духа”, оптичке илузије пројектовања дводимензионалне
сликенаповршинуподугломзарадкреирањаефектатроди
мензионалности.Тојепринциппокомефунцкионишусва
тренутнахолограмскарешењанатржиштуиусавременој
холографијиууметности.ТехнологијапопутECHOдиспле
јаћесвакакоинспирисатидаљеекспериментесахолографи
јом.Адефинитивно,тојестеприказбудућностикакавсмо
видели протеклих година у холивудским хитовимa, а који
јеканонизованкрозИс тре бљи ва ча,његовнаставакиДуха
ушкољки,којисуисте,2017.годинедоживелипремијеру.

Проширенареалност(енг.Aug men ted Re a lity –AR)свеви
шеузимадахаусавременомсвету,аначинпредстављања
информацијајеличнијииперсонализованијинегоикад.Ко
риснициодлучујуштажеледавиде,ањиховиАRуређаји
већ поседују доста информација о њима у зависности од
већдостављенихподатакаилинаучениходлукаприпрет
ходнимизборима.Оватехнологијаидеуправцудаљеграз
виткакојиподразумевалокализованизборсадржаја,гдеће
корисникиматимогућностфилтрирањапрезентованихпо
рука,њиховогуклањањаилиприказаискључивопонудако
јеодговарајуњиховомтренутномживотномстилу.Овосе
можеобјаснитипримеромгдеособакојајенедавнопостала
родитељвиђауглавномпонудевезанезапородицуилинегу
бебе,докмлађаособасависокимпримањимаслободнијег
животног стила добија понуде за ексклузивне аутомобиле
илипутовања.

Компаније попутVR ti ze су већ развиле платформе које ће
оваква искуства приближити јавности.Уколико виртуелна
реалнос(Vir tual Re a lity/VR)иARпостанустандард,можемо
замислитифизичкеобјектеупросторупопутбилбордабез
сликаилипоруканањима–празнаплатнанакојимасва
кипотрошачвидисебиприкладнурекламу.Уприлогтоме
идеиследећипример:компанијаBlu e Bro ad ca sterјекреира
лаплатформузаоглашавачекојаприказујеперсонализоване
огласеурадњамаутренуткупродаје.Служесеblu e to othи
wifiтехнологијамакакобипроучилинавикекупаца,аова
употребаподатакaможедаводикаперсонализованомлич
номсаветникукојисеистичеупоменутомфилмуИз ве штај 
ма њи не.

Машинско учење (Mac hi ne le ar ning) представља изузетно
атрактивнуобластурачунарскимнаукама,везанузаразвој
вештачке интелигенције, а уз сервисе попутAma zon Alek
sa(енг.Ama zon Alex),нисмодалекоодупотребеоветехно
логијеустварномсвету.Мада,будућидакористиподатке
корисника у процесу тренирања и формирања вештачких
неуронских мрежа, ова дисциплина представља велику
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контроверзуусавременимкруговимакадајеречозаштити
приватности.Машинско учење је свој пут ка оглашавању
нашлокрозтржиштенекретнина,гдесу,затоспецијализо
вани,логаритмиодређивалиилипредвиђалиценуквадра
та некретнине у зависности од предефинисаних фактора.
Једнаодприменамоделамашинскогучењајестекрозпер
сонализованепонуденадруштвениммрежама.Самонеки
од фактора за формирање понуде могу укључивати вашу
претрагумогуће дестинације за одмор, заједничкихфото
графија сапријатељимаилипозитивнерецензијерестора
на.Даље,уколикоизучаватепонудуновихуређајанасајту
продавнице технике, свакако да ће вашиперсонализовани
огласиунареднихпарданабитисуженнатутему.Машин
ско учење представља поддисциплину рачунарског вида
(енг.Computer Vi sion),иинтересантанпарадокспредставља
чињеницадарачунаривећданасмогуда,,видеˮуместонас
илипокушајудапредвиденашепотребеипотомихпонуде.

За кљу чак

Различитивидовиуметностиуначнојфантастици(кинема
тографија, књижевност, стрип) стварајуразличите светове
будућности.Онисе,наравно,могумногоразликоватиодау
торадоаутора,алиједнавизијасеодржавакаодоминантна
итонесамоусајберпанкжанру.Тавизијанијенималосве
тла,онапретпостављадистопичне,пренасељенемегалопо
лисеоптерећенеогромнимбројемрекламакојесеприказују
путемхолграмскихпројекција,LCDдисплејаиразличитих
варијанти технолошки усавршених билборда. Ова слика
пратидемографскитрендпланете,алиирекламни–гдеје
људи,каоирекламасвевишеивише.Стоганечудиекспан
зијаформатанаучнефантастикекојисупаралелнопратили
иличакподстицалиразвојтехнологије.Садашњостибли
скаилидаљабудућностпредстављајуинспирацијузанауч
нуфантастикуусмислупретпоставкеукомсмерућесеод
садашњостиразвијатибудућност.Но,дешаваседанаучна
фантастикакреирадеосадашњостиилиблискебудућности,
што седоброможеиспратити кроз оглашавањеи технич
кеиновацијезакојепонекаддобијаидеју/нацртизнаучне
фантастике.Иако је први случај чешћи, радпоказује и да
другинијеплодслучајностивећнепрестаногпокушавања
маркетиншкоогласнеиндустриједаоразличитимбрендо
вима,производимаиуслугамаобавестиштовећибројљу
дииштоефектније.Истокаоштопокушавадатајвелики
бројбудепрецизно,,адресиранˮ–дакледасеогласобрати
ономезакогаогашивачкрозактуелнеи/илибудућесисте
меоглашавањаможезакључитиилисавеликимпроцентом
сигурностипретпоставитидајезаинтересован.
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Уовом раду су представљене паралеле између актуелних
технолошкихиновацијауоглашавањуимаркетингууједно
анализирајућинекаоднајутицајнијихостварењажанра,као
иоколностимогућихстварностиукојимасеодвијају.Уби
ти,будућност(илисадашњост)јепотрошачка,усмеренака
стварањуиодржавањупотребе,каоиподстицањуназадо
вољењеисте,аоглашавањејетудаодржаватоусмерењеи
штовишинивопотрошње.Утусврхуоглашавањекористи
светехничкеиновације,апонекуиствараузимајућиидеје
изкултнихделанаучнефантастике.
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THERELATIONOFSCIENCEFICTION
ANDADVERTISING

Abstract

The paper dealswith the relation of science fiction and advertising,
specificallyintherepresentationofadvertisinginsciencefiction(film,
literatureandcomics)andtransformationoftheirformsintoreality.It
alsoincludesexamplesoftheinfluenceofreality,whichintheformofa
certainestheticaldiscoursemayoferavisionofthefutureandpotential
forms and modalities of advertising.Additionally, the paper covers
possiblemodalitiesofadvertisingwithuseof (new) technologies,as
depictedintherepresentationsofthefutureinalternativefilmuniverses
– i.e. in science fiction.Many authors have analysed the filmBlade 
Runner anditsvisionaryelementsaspropheciesoffuturereality,trying
toanswerthequestionhowandtowhatextent,intheirrepresentations
ofthefuture,theywererightinregardtotheutilisationoftechnological
innovationsinmodernadvertising.Thepaperpointstothecauseand
efect relation between the occurrence of the fictive technologies in
filmsandveryfastprototypingandutilisationof thesameorsimilar
technologiesforthepurposeofadvertising.Thepaperalsoreviewsthe
consistenceof thevisual languageofadvertising throughanalysisof
cultmoviesBlade Runner,Ghost in the ShellandBlade Runner 2049.

Keywords: product, new technologies, Blade Runner, Ghost in the 
Shell


