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Dlaczego bezpośrednie odwołania Dlaczego bezpośrednie odwołania 
do religii stosowane są rzadko?do religii stosowane są rzadko?

!! Negatywna reakcja społecznaNegatywna reakcja społeczna
!! Religia kształtuje postawy i systemy Religia kształtuje postawy i systemy 

wartości potencjalnych nabywców i wartości potencjalnych nabywców i 
odbiorców komunikatów reklamowych nawet odbiorców komunikatów reklamowych nawet 
wtedy, gdy oni sami są skłonni temu wtedy, gdy oni sami są skłonni temu 
zaprzeczyć.zaprzeczyć.

!! Problemy z adaptacją kulturową Problemy z adaptacją kulturową 



Rola religiiRola religii

Podstawą systemów wartości, jakie wyznają Podstawą systemów wartości, jakie wyznają 
odbiorcy reklam w większości krajów świata odbiorcy reklam w większości krajów świata 
jest religia. Kształtuje ona bezpośrednio jest religia. Kształtuje ona bezpośrednio 
system moralny, jaki nabywa jednostka w system moralny, jaki nabywa jednostka w 
procesie rozwoju psychicznego i procesie rozwoju psychicznego i 
społecznego. Z niej wywodzą się społecznego. Z niej wywodzą się 
obowiązujące normy etyczne, zakazy i obowiązujące normy etyczne, zakazy i 
wzory postaw, odzwierciedlone między wzory postaw, odzwierciedlone między 
innymi w prawodawstwie i edukacji. innymi w prawodawstwie i edukacji. 



Dlaczego motywy religijne?Dlaczego motywy religijne?

!! reklama �korzysta z życia� i eksploatuje reklama �korzysta z życia� i eksploatuje 
elementy otaczającej nas rzeczywistości, elementy otaczającej nas rzeczywistości, 
zrozumiałym jest, że niekiedy posługuje się zrozumiałym jest, że niekiedy posługuje się 
również i motywami religijnymi. również i motywami religijnymi. 



Człowiek zachoduCzłowiek zachodu�� istota areligijna?istota areligijna?

!! Zdaniem Zdaniem MirceiMircei EliadegoEliadego, człowiek , człowiek 
areligijny, którego możemy spotkać w areligijny, którego możemy spotkać w 
laickich krajach Zachodu, nie istnieje laickich krajach Zachodu, nie istnieje 

!! większość ludzi �areligijnych� zachowuje się większość ludzi �areligijnych� zachowuje się 
nadal religijnie, nawet jeśli nie zdają sobie nadal religijnie, nawet jeśli nie zdają sobie 
oni z tego sprawy (utajona mitologia, oni z tego sprawy (utajona mitologia, 
rytualizmyrytualizmy))



Motywy religijne Motywy religijne �� gdzie?gdzie?

!! ReklamaReklama
!! KinoKino
!! TelewizjaTelewizja



Motywy religijne Motywy religijne �� jakie?jakie?
!! Judeochrześcijańskie Judeochrześcijańskie 

�� są znane odbiorcy posiadającemu są znane odbiorcy posiadającemu 
nawet ograniczoną wiedzę religijną, nawet ograniczoną wiedzę religijną, 
(funkcjonują w życiu codziennym, na (funkcjonują w życiu codziennym, na 
przykład w sferze językowej (jako przykład w sferze językowej (jako 
porzekadła). porzekadła). 

!! wywodzące się z innych wywodzące się z innych 
religii (buddyzm, islam, religii (buddyzm, islam, 
hinduizmhinduizm) ) 
�� zazwyczaj jako dekoracja, gdyż ich zazwyczaj jako dekoracja, gdyż ich 

egzotyka, stanowiąca o ich wizualnej egzotyka, stanowiąca o ich wizualnej 
atrakcyjności, jest jednocześnie zbytnią atrakcyjności, jest jednocześnie zbytnią 
przeszkodą w odbiorze reklamy, w przeszkodą w odbiorze reklamy, w 
której się pojawiają; nie są one aż tak której się pojawiają; nie są one aż tak 
wielkim tabu kulturowym, ich wielkim tabu kulturowym, ich 
wykorzystanie jest względnie wykorzystanie jest względnie 
�bezpieczne�. �bezpieczne�. 



Najczęściej wykorzystywane motywyNajczęściej wykorzystywane motywy

!! Raj (Renault, Raj (Renault, BountyBounty, , 
FaFa))

!! Anioł (Danio, Anioł (Danio, TschiboTschibo))



!! PotopPotop
!! Wieża BabelWieża Babel



!! Ksiądz / zakonnik / zakonnicaKsiądz / zakonnik / zakonnica



!! Piekło (kawa, grzejniki) Piekło (kawa, grzejniki) 
!! Diabeł (pikantne przekąski)Diabeł (pikantne przekąski)



Najbardziej �niebezpieczne� motywy Najbardziej �niebezpieczne� motywy 
religijnereligijne

��KrzyżKrzyż

��Jezus Jezus 







Ta reklama nigdy nie została 
opublikowana. Zleceniodawca 

zrezygnował



��Cieszmy się, bracia, albowiem Cieszmy się, bracia, albowiem 
narodził się nowy Golf�narodził się nowy Golf�



Elementy kultu pojawiające się w Elementy kultu pojawiające się w 
reklamiereklamie

!! ŚŚlublub
!! ChrzestChrzest
!! SpowiedźSpowiedź
!! Boże NarodzenieBoże Narodzenie







Czy powinno się je stosować?Czy powinno się je stosować?

!! ZaZa
�� reklama wykorzystuje wszystkie elementy reklama wykorzystuje wszystkie elementy 

otaczającej nas rzeczywistości, religia jest otaczającej nas rzeczywistości, religia jest 
jednym z nichjednym z nich

!! PrzeciwPrzeciw
�� Naruszanie kulturowego tabuNaruszanie kulturowego tabu
�� Reklama upraszcza głębokie motywy religijne Reklama upraszcza głębokie motywy religijne 
�� Nie wszystko jest na sprzedażNie wszystko jest na sprzedaż



Reklama religii?Reklama religii?







DziękujemyDziękujemy

Zapraszamy na filmyZapraszamy na filmy


