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Рекламният дизайн е незаменима част от 
съвременното масово потребление във всички 
обществени сфери. Масовата култура форми-
ра реална среда, която се превръща едновре-
менно в социален възложител и потребител 
на рекламни продукти. Медиите стимулират 
развитието на рекламното съобщение, като 
едновременно с това определят и естетически 
критерии за неговото функциониране. Дизай-
нът има широк диапазон на изява в полето на 
рекламата, а това задължава в полза на раз-
глеждания проблем да бъде очертана терито-
рията на художествената практика, която ще 
бъде анализирана в настоящата статия.

„Рекламният дизайн е вид творчество за 
визуална информация, комуникация и реклама. 
Основна негова характеристика е, че изграж-
да условна реалност чрез краткотрайни във 
времето и мобилни в пространството визуал-
ни образи, носители на определени социални, 
културни, търговски и рекламни послания. Той 
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формира специфични изразни средства преди 
всичко от сферата на пластичните визуал-
ни изкуства, но често за по-ефективно въз-
действие в информационно-комуникационните 
процеси се включват и изразни средства от 
други изкуства – театър, кино, музика и т.н.“ 
(Богданов 2016).

Дизайнерът, работещ в областта на рекла-
мата, използва разнообразни подходи, някои 
от тях взаимствани от други изкуства, но 
цветът е присъщ за произведенията на всяко 
едно от тях. Той е едно от най-пълноценните 
изразни средства на рекламния дизайн и като 
такъв е информационен код, който създа-
ва смислови връзки, предизвиква асоциации, 
изгражда структури и участва в комуникаци-
ята. Цветът манипулира, управлява, насочва, 
активира сетивата и мисловния процес, създа-
ва образи. Той е изменчив в разнообразието от 
своите идентификации, от материално гладък 
и равен до фактурен или поднесен като растер.



Феноменът „цвят“ се характеризира със 
сложна система от утвърдени и асоциативно 
възникващи семантични значения или обек-
тивни условности. В своя труд „Цветът в 
рекламната комуникация: особености, функ-
ции, символика“ Диана Бакеева (2013) определя 
съществуването на „цветна култура“, която 
възниква и присъства в средата на социални и 
пространствени процеси, по-конкретно изра-
зяващи духовното състояние на обществото, 
на различни групи от хора и отделни индивиди. 
Може да се каже, че цветната култура е нераз-
делна част от живота на обществото, проя-
вяваща се в различните му облици. „Цветът, 
който считаме за носител на криптирана 
информация, акумулира целия опит на чове-
чеството през различни епохи в контекста 
на историческите периоди от първобитното 
общество да наши дни“ (Бакеева 2013).

Човешките възприятия, свързани с цвета, се 
базират на асоциации, емоции, минал опит, 
архетипни представи и символика, за да дове-
дат до формиране на сложни психологически 
усещания. В различните култури цветовете 
притежават различно смислово и символично 
значение, което до голяма степен усложнява 
задачата за унифициране на цветовото оформ-
ление на конкретния рекламен продукт. Като 
феномен на човешката култура рекламата носи 
уникален характер, а нейните аспекти в съв-
купност са неотменна част на комуникацията.

В този ход на разсъждения интерес предста-
вляват изследванията, в които се разглежда 

ролята на рекламата в обществото по посока 
на конструирането и предаването на значе-
ния и представи. Но тук разбирането става в 
достатъчна степен широко, включвайки както 
потребление и икономика в конкретното 
общество, така и неговите ценности, мисле-
не и колективни представи (Стоичкова 2017). 
Днес рекламната комуникация се разглежда не 
само като икономическо явление, но и като 
социално-културен фактор, който допринася 
за формиране на ценностни ориентации на 
обществото.

Правилно подбраните цветове и създадените 
цветови съчетания са инструмент, който е 
високоефективен за формиране на потреби-
телското мнение. Изборът на цветност в ре-
кламата е насочен към провокиране на положи-
телен емоционален отговор на потребителя, 
категоричното вземане на решения и създа-
ване на отношение към рекламираните про-
дукти. Цветната идентичност се превръща 
в хроматичен знак, който е причина за мигно-
веното разпознаване на марката. Фирменият 
стил се поддържа с конкретен избор на цвето-
ва комбинация, понякога с малки отклонения в 
тоналността при редизайн, но със запазване 
на общото цветово впечатление. Внимател-
ният подбор и селекцията на хроматични-
те стойности са от значение за цялостния 
комуникативен ефект на рекламния продукт. 
Чистотата на фирмения знак е симбиоза от 
символ, буква и цвят и „е в компетентността 
на два различни и взаимоизключващи се свята 
– света на духовното и света на потребление-
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то, като всеки един от тях е еднакво необхо-
дим за съвременния човек“ (Рудестем 1993).

В рекламата цветовете функционират като 
знакови системи и изпълняват комуника-
тивна, символична и изразителна функция. 
Те описват цветовите характеристики на 
рекламираните обекти, носят определени 
значения, използват се като символи, под-
чертават важните елементи на рекламно-
то изображение и други. Визуалните образи 
като корпоративна идентичност и част от 
рекламната стратегия отговарят на редица 
изисквания като лекота на възприятието, 
достъпност, актуалност. 

В съвременната рекламна комуникация цве-
тът може да бъде определен като сложно 
природно, културно, комуникативно и есте-
тическо явление, което осигурява множество 
културни репрезентации на няколко нива 
като: мета ниво – знак, стойност; жизнено 
ниво – комуникативно; социално ниво – циви-
лизационно, етническо; религиозно-конфесио-
нално, политически идентифициращо и т.н. 

Реакциите на цвета се съобщават на човека 
чрез вътрешно чувство и това усещане в 
голяма степен се опосредства от културата 
(Бакеева 2013).

Добрият избор на цветова конфигурация, 
категоричното графично оформление подо-
бряват възприятието на рекламното съоб-
щение. Цветът предизвиква позитивно отно-
шение, служи като средство за комуникация, 
провокира емоции и води до регистриране на 
образи, които трайно се свързват с опреде-
лен бранд. Симбиозата между цвят и форма „... 
често се обвързва с чувството за сигурност, 
с разбирането за качество от очаквана услу-
га. Запечатана в съзнанието с помощта на 
знака на логото, тя благоприятства асоциа-
ция с точно определена услуга или поведение“ 
(Стоичкова 2016). В структурата на всяка 
марка могат да бъдат регистрирани няколко 
измерения като умствено, духовно, функцио-
нално и социално, защото марката въздейст-
ва върху съзнанието на потребителя, върху 
неговия избор, тя продава. Цветната памет 
на индивида, позовавайки се на минал опит, 
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прави паралел между изображението на про-
дукта и неговите качества, било то вкусови, 
тактилни или други.

Рекламният дизайн е в ролята на интерпре-
татор на обекти, цветови ефекти, визуални 
реалности посредством комбиниране на сим-
воли, думи, изображения в едно композиционно 
цяло. Художественият процес е насочен към 
постигане на синхрон между реалности като 
време, движение и интерактивност, чрез 
прилагане на изразни средства за постигане 
на маркетинговите и културните изисквания 
към рекламния продукт.

Образно-комуникативният език на реклама-
та е носител на послания, които водят до 
широк диапазон от изводи. Те се позовават 
на съвременните преводи на традиционни 
културни, етнографски и религиозни рефлекси 
до национална идентичност до писменост, 
топографска и графична култура. Образно-ко-
муникативният език споделя актуални со-
циално чувствителни теми от дневния ред 
на обществото до глобални консуматорски 
нагласи (Лихов 2012).

Под въздействие на светлината цветът се 
превръща в жива вибрация, която хармонич-
но живее в пространството, върху билборда, 
върху опаковката и т.н. Всеки неточно под-
бран цвят променя усещанията, всяко неорга-
низирано многоцветие води до хаотичност, а 
цветната монотонност в определени случаи 
е синоним на безразлична визия.

Индивидът възприема пространствената 
система в процес на движение. В затворени 
ограничени пространства цветните еле-
менти кореспондират едновременно в зави-
симост от зрителния ъгъл, при постоянно 
отчитане на съотношението между цветни 
образи, символи, фигури и фон. При преход от 
едно пространство в друго настъпва разрив 
на цветните впечатления, които последо-
вателно се ограничават и оформят нови 
визуални образи. Движението на светлината 
е другият фактор, който пряко влияе на чо-
вешките възприятия, свързани с цветовите 
характеристики на средата (Гарни 2013). В 
тази връзка е редно да бъде припомнена една 
съществена особеност на цветното въз-
приятие, известна като „ефект на Пуркине“, 
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според която при слабо осветление цветове-
те от червената половина на спектъра губят 
своята яркост и потъмняват много повече 
от цветовете от синьо-виолетовата поло-
вина. В тази връзка се наблюдава изменение в 
хроматичната стойност на зеленото, което 
става по-светло от жълтото, а синьото – 
визуално по-леко от червеното.

В своята художествена практика дизайнерът 
подбира цветните тонове и ги обединява в 
едно хармонично цяло спрямо техните ос-
новни параметри като цветен тон, яркост, 
наситеност. Всяка композиция се изгражда 
върху предварително планирана система за 
визуално акцентиране, която е в пряк синтез 
със структурния строеж на композиционното 
цяло и неговите йерархически връзки. В тази 
система съществен фактор е цветът, защо-
то притежава силата да обособява центро-
ве и формира акценти, да създава визуални 
направления. Повторението на цветни петна 
с хроматична идентичност указва движение-
то на диагоналните направления, обезпечава 
създаването на дълбочина в композицията и 
демонстрира пространственост.

В пространствената композиция цветовете са 
много изменчиви и това зависи от осветление-
то, от местоположението в пространството, 
от веществата цветоносители, от големи-
ната на оцветените площи и т.н. Тъмните 
цветове, както и много ярките, наличието на 
бликове, изменят илюзорно реалния вид на визу-
алния образ или някои негови характеристики. 
Наситените цветове, които покриват гладки 
до гланцови повърхности, променят своята 
хроматична същност под въздействие на ос-
ветлението, като стават по-ярки.

В дизайна съществува постоянно противо-
поставяне на голямо и малко, на леко и тежко, 
на прозрачно и плътно, като всички тези 
признаци имат отношение към цялостното 
композиционно изграждане. В съответствие 
със замисъла дизайнерът усилва, отслабва 
или уравновесява тоналните отношения, 
като се позовава на контрасти и нюанси, за 
да демонстрира различия или да установи 
сходства. Големите цветни контрасти са 
действени, носители са на голяма цветна 
енергия, като по този начин активно влияят 
на психологическите възприятия на потреби-
теля. Малкият цветен контраст въздейства 
меко, понякога плахо и дори неопределено. Той 
се възприема като сравнително еднообразен, 
спокоен, малко активен, създаващ усещане за 
единство на съчетанието.

Рекламата е част от лицето на града, тя мар-
кира, провокира, отразява. Градската среда е 

наситена с рекламни съобщения, а динамич-
ната ѝ визия може да се превърне във визу-
ален хаос, ако към нея не бъде подходено с 
нужния професионализъм. Естетическият 
анализ на градската среда налага използ-
ването на интердисциплинарен подход, за 
който Теодор Лихов казва: „За успешната 
комуникация на рекламното съобщение 
дизайнът във всяка конкретна ситуация е 
нужно да отчете локалния естетически и 
урбанистичен контекст, актуалните цве-
тови кодове. И ако стъпваме на „еволюцион-
ното“ преплитане на стилове и хармонии 
в старите градски центрове, то са нужни 
„революционни“ подходи в съвременните 
структури...“ (Лихо 2013).

Ако бъдат разгледани само малка част от чес-
то използваните цветове, може да бъде уста-
новена емоционалната палитра от послания, 
на която е носител цветовото съчетание.
Жълтият цвят създава впечатление за ле-
кота и радост, рефлексност и лъчезарност. 
Повечето асоциации, свързани с него, са по-
ложителни и усещанията са за уют, топлина, 
чувственост, подвижност. Топлите нюанси 
засилват впечатлението за ведрост и задо-
волство (Брем 2010).
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Червеният цвят предизвиква жизнена сила, 
активност и импулсивност. Физиологичното 
въздействие на цвета е свързано пряко с въз-
будата – физическа, емоционална и психическа. 
Червеното е пламенност и огън, „божествена 
енергия“, асоциира се с кръв, огън и любов. 
Оранжевият цвят се отличава с визуална 
зрялост, наситеност, жизненост и топлина. 
Той обединява в себе си „слънчевото“ жълто 
и „пламенното“ червено. В емоционален план 
той въздейства като комуникативен, топъл 
и чувствен цвят. 

Синият цвят е символ на целостта и на вечно 
повтарящия се кръговрат на битието. Във 
всички култури той се възприема като цвят 
на духа, на небето и на боговете (Брем 2010). 
Според редица психолози синият цвят предиз-
виква физиологичен покой, психологическа 
удовлетвореност и мечтателно настроение, 
но и в тази меланхолична мечтателност има 
нещо успокояващо. Синьото не накърнява 
чувствата, не престъпва никакви забрани, 
способства за съгласие и диалог (Пастуро 
2015). Внушава спокойствие, миролюбивост, 
ненатрапчивост.

Зеленият цвят изразява действаща воля, 
упоритост и целеустременост. Той се отъж-
дествява с природата, здравето, свободата и 
надеждата. Зеленото се получава от топло-
то жълто и студеното синьо, и като смес от 
тези цветове действа ведро, успокояващо и 
влияе положително върху човека. В реклами-
те зеленият цвят подчертава екологичния 
произход на продуктите, тяхната полезност 
и безопасност.

Виолетовият цвят е комбинация от горя-
щото червено и миролюбивото синьо, не-
случайно се счита за най-интригуващия и 
тайнствен цвят, цвят на магията и магьос-
ничеството. Асоциативно той се свързва с 
тайна, мистика, интимност, тъга и интро-
вертност. В своите по-тъмни тоналности 
виолетът е мистичен, по-строг и скован, а 

по-светлите му нюанси създават впечатле-
ние за лесна възбудимост и изкушение (Брем 
2010).

Черният и белият цвят се асоциират с 
нощта и деня, доброто и злото, живота и 
смъртта. Черното е отрицание и загуба, но 
чрез него всички останали цветове изпъкват. 
В рекламата той се проявява като елеган-
тен, достолепен, понякога и нестандартен в 
нетрадиционни цветови съчетания. Белият 
цвят е светлина, видимата част на деня и се 
асоциира с чистота, непорочност и мъдрост.
Смяната на различни културни епохи определя 
цвета като своеобразен символичен маркер, 
който е проводник на невербална комуника-
ция, транслация на социален опит и културни 
традиции. В съвременния постмодерен свят, 
цветът остава един от водещите нерацио-
нални способи на интерпретация в социално-
то и културно пространство, позволяващи 
на индивида да определи своето емоционално 
отношение към социалните групи, техните 
идеологии и ценностна ориентация (Шалимо-
ва 2009).

Цветът като един от многото компоненти 
на рекламния дизайн заема своето значимо 
място в хармонизиране на средата и обек-
тите от нея. Постигането на хармонична 
връзка между форма, цвят и пространство 
изглежда лесно постижимо със съвременни-
те компютърни програми. Но въпреки въз-
можностите, които предлага софтуерът, 
цветът остава едно от сложните изразни 
средства, чието овладяване изисква знания, 
художествени умения и вкус. Цветът прите-
жава силата да разруши композиционното 
цяло, да го обедини, да го направи забележимо 
и запомнящо се. Той категоризира, дефинира, 
функционира, като създава действаща кому-
никация и запомняща се визия. В рекламата 
цветът е в ролята на манипулатор на съзна-
нието, на участник в комуникацията, на знак 
за идентичност и е неделима част от визия-
та на всеки продукт на рекламния дизайн.
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