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Апстракт

Централна тема текста је Augmented reality (-срп.: Проширена реалност) апликација

која је мој завршни рад на мастер студијама. У питању је рад који се бави

манипулативним методама маркетинга. Апликација, намењена употреби на

мобилним телефонима, има за циљ да разоткрије методологију којом се маркетинг

служи при одабиру речи за промотивни материјал. Oсетљивост људи на утицај

маркетинга потиче од очекивања друштва које комформизам, младост и лепоту

ставља на пиједестал и промовише стално стање среће као могућност и норму.

Стога, један пасус ћу посветити спрези између очекивања које долазе из друштва и

обећања која нуди маркетинг. У поглављу ,, Интерактивност“ наводим још два рада

са мастер студија који са радом ,,Без назива“, АR апликација имају ту сличност да

захтевају активно учешће.

Кључне речи: маркетинг, проширена реалност, интерактивност, популарна

психологија, очекивања, манипулација, културна индустрија, успех, друштвене

норме, потрошачи, конзумеризам
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Веза маркетинга и друштвених стега

Културна индустрија, која је логичан след капиталистичке индустријске производње

представља  све оне активности које одређују и тумаче културу кроз производњу,

дистрибуцију и потрошњу културних добара. Oна стално тражи нове ефекте, који

остају у вези са њеним основним правилима. Циљ различитих назива фирми и

производа је да се створи привид могућности бирања. Производи су саздани тако да

парализују мисаону активност потрошача, тј. да га брзим и јасним порукама наведу

да купи производ.

Подређени су увек озбиљније схватали морална начела од оних који владају. Данас

су преварене масе много спремније да прихвате мит о успеху од оних који су успели.

У жељи да достигну успех, људи увиђају своје недостатке које им стоје на путу ка

томе, и траже начине да их превазиђу. Ту наступа културна индустрија, пре свега

маркетинг, који обећава да ће се недостаци превазићи куповином одређених

производа и услуга.

Зато су масе под најјачим утицајем маркетинга, односно обећања која долазе од

оних који имају моћ.

Људска осетљивост на оваква обећања, последица је високих очекивања које

друштво намеће. Тако су друштвени притисци и маркетинг у спрези. Њихово

садејство је непрестано и међусобно се одржавају. Културна индустрија промовише

идеју о успеху, говорећи да je он доступaн баш свакоме ако да свој максимум,

односно ако се подреди низу друштвених норми. Маркетингшке канцеларије,

истовремено, посматрају људе као низ података. Они су статистички материјал на

картама истраживачких агенција, раздвојени по групама, примањима и потребама.

Овакав систем омогућава агенцијама јасан увид у трижиште у којем пласирају

производе. Производи које проналазимо у супермаркетима само су део велике

машинерије која систематично делује на потрошаче и одржава их у стању сталне

напетости.
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Проширена реалност

Проширена реалност (енг.: Augmented reality) је врста интерактивног приказа

окружења заснованог на стварности, који користи компјутерски генерисану слику,

звук, текст и ефекте како би се интензивирало искуство корисника у стварном свету.

Проширена реалност комбинује стварне и компјутерске сцене тако што су објекти

који се налазе у стварном свету "проширени" компјутерски генерисаним опажајним

информацијама. Нови слој сензорних података који у виртуелном свету преклопе

објекте из стварности могу бити конструктивни и представљати додатак стварном

окружењу или деструктивни који представљају маскирање стварног

окружења(Маxwеl,2010). Циљ проширене реалности јесте да код корисника оствари

утисак беспрекорног преплитања са физичким светом тако да се виртуелни објекти

перципирају као додатни аспект стварног окружења. На тај начин, проширена

реалност формира обогаћену, континуирану перцепцију стварног света, док

виртуелна реалност потпуно замењује окружење стварног света корисника

симулираним  окружењем (Токарева, 2018).

Интерактивност
Један од аспеката АR апликације као и нит која повезује сва моја истраживања са

мастер студија је интерактивност.

Интерактивни перформанс сам извео у простору Kултурног центра Магацин. Током

перформанса сам се кретао пузећи по поду, чиме сам себе ставио у рањиву позицију

у односу на посматраче/учеснике перформанса. Горњи део тела ми је био

прекривен непрозирним црним костимом, тако да ми је видно поље било

ограничено на екран телефона који сам држао у рукама. Посетиоци групне изложбе

током које се изводио перформанс су били упућени да започну видео позив са мном

и снимају ме. На тај начин сам добијао слику себе у простору и био сам у могућности

да се крећем.

Други рад који захтева учешће публике је рад Меклуанов кинеограф. Овај рад који

је реализован у форми кинеографа (flipbook), инспирисан је текстом Маршала
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Меклуана. На свакој десној страници се налази по један фрејм видеа у ком Мeклуан

изговара реченицу ,,The medium is the message''(Медиј је порука.). На тај начин се

указује на природу (медија) видеа, а то је између осталог да је сваки видео сачињен

од фраме-ова. Звук реченице се на тај начин губи, а нама се оставља могућност да на

основу слика нагађамо текст који се изговара. Меклуан је тврдио да је читање

заправо предвиђање, те да је добар читач онај који има добру способност

предвиђања, тј нагађања. Овако добијен медиј задржава форму књиге, док се текст,

медиј који је обично у њеном садржају, реализује у свести посматрача. Тако је више

врућих медија преточено у један хладан, медиј који захтева високу активацију

реципијента.

Oсврт

Моје главно уметничко истраживање током мастер студија надовезује се на рад са

четврте године ,,Every day is beautiful if you choose to see it’’. У питању је инсталација

сачињена од завеса за купатило, купљених у продавници намештаја и звука птица и

туширања намењених опуштању, који су преузети са Youtubе-а. Фокус рада је управо

на реченици која је одштамана на завесама ,, Every day is beautiful if you choose to

see it’’. Такве реченице су честе на производима разних врста. Свакодневно смо под

њиховим утицајем и имају циљ да нам продају производе и услуге. Овакве поруке

промовишу идеологију која има упоришну тачку у будизму, а то је да наше

благостање зависи искључиво од наших мисли. Иронично, данас су оне део

популарне психологије, и улога им се своди на постизање профита. Нешто што

потиче од религије и филозофије која одвраћа од физичког и усмерава на духовно,

постало је средство за продају материјалних добара. Овај рад је реализован као

уметнички објекат који подсећа на туш кабину, иако нема њену функцију што је

аналогно поруци са завесе која обећава срећу, а сврха јој је пре свега комерцијална.
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Без назива, АR aпликација

Следећи корак за мене је био да ове закључке пренесем у облик који дубље залази у

реалност, излази из галерије и има за циљ да јасније делује на свест

корисника/посматрача.

Тако је настала идеја да направим апликацију која ради са Аugmented reality

(Проширена реалност). Она се може користити у сваком супермаркету и ради са

одређеним бројем производа који ће временом расти. Ову врсту медија сам

одабрао јер одговара вишеслојној логици маркетинга и порука које видимо, а иза

којих се крију другачији циљеви и намере.

Без назива, (2019.) је АR (Augmented reality) апликација која полази од логике

маркетинга. Програмирана је тако да скенира поруке које обећавају љубав, срећу,

младост и слично и преводи их у супротне поруке. На тај начин се указује на потребе

и недостатке људи који су циљна група за ове производе. Директне, увредљиве

поруке изазивају негативне емоције , исто као што обећања која дају маркетиншке

агенције изазивају позитивне и тако манипулишу потрошачима. На пример, натпис

са шампона намењеног мушкарцима STRONG POWER, јасно указује на стереотип да

су мушкарци јаки и моћни. АR апликација то мења у ,, YOU ARE WEAK. ” , реченицу

коју нико не жели да чује. На кремама против старења коже, појављују се поруке

,,Afraid of ageing? “ или ,, You are old.“. Натпис на купки ,, So relaxed“ се мења у

,,Tense and worried“ , док се реченица са паковања Плазма кекса ,, Све што ти треба“

преводи у ,, Теши се храном, јер ти ништа друго не преостаје“.
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