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иветствие

Underground underlined
Гръндж. Това е понятието, което представя една интересна част от живота ни, когато се
събирахме, слушахме музика, пиехме и пушехме, без да навлизаме в детайли относно
ъндърграунда и субкултурата. И като разредител за алкохола изсипвахме разтворими напитки в
бутилките водка. С какъв акъл – не знам. Но с този акъл, с който съм сега, се сещам, че ако
някой се беше сетил да ни намери къде се събираме и да ни предложи касетки на Nirvana или
Soundgarden с бутилка водка и разтворима напитка на половин цена, щеше да се получи доста
успешна откъм съвременните разбирания за резултатност комуникационна акция.

Гърч. Това е думата, която сега вероятно най-добре описва на какво са подложени
комуникационните специалисти, когато по една или друга причина и по работа се сблъскват и
им се налага да комуникират с различни ъндърграунд или субкултурни общности. Защото не е
необходимо да имаш кой знае колко социален и професионален опит, за да предположиш, че
тези групи са своенравни, хетерогенни, аморфни и – реално погледнато – почти неизследвани и
невъзможни за „експлоатация” групи от комуникационна гледна точка. Знаем, че работата с тях
е специфична и че е трудно, но критично необходимо да ги познаваме, да знаем тяхната
динамика и начин на живот. И да знаем как общуват, какво ценят, да сме в час дали например
изразът „адски те светкам” е куул или шит, и кое например е тренди и кое – олд фешън.

д-р Александър Христов
Председател на БДВО

Именно необходимостта да подчертаем важността на това познание за работата на PR
специалистите и да съдействаме за по-успешната им работа в практиката е в основата на
издаването на този специален брой на „PRактики”. Идеята и огромна част от концептуализацията
на темите и работата по текстовете дължим на познанията и ентусиазма на Виолина Данчева от
Anett & Co. А целта на изданието ще бъде постигната, ако благодарение на интересните
авторски материали и изключително съдържателните интервюта както на представители на
ъндърграунда, така и на влиятелни изследователи в областта (Харалан Александров, доц. д-р
Александър Кьосев), познанията и практиката бъдат обогатени. Лично аз в допълнение се
надявам, че в цялата работа по проекта Виолина е получила поне толкова лично удоволствие,
колкото ентусиазъм и усилия вложи, за да стане факт настоящото специално издание.
Завършвам с един цитат от интервюто на Харалан Александров: „Ако изберем да се отнасяме
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към една субкултура антропологически, … сполучливата комуникация изисква да се свържем с
нея смирено, от позицията на собственото незнание и добронамерено любопитство, а не от
позицията на експертно превъзходство”. Мисля, че това спокойно може да се разпростре върху
комуникацията с всички публики и върху PR въобще.
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Underground
?

Сигурна съм, че “ъндърграунд” не е най-точното
определение на културата, чиято врата се опитваме да
открехнем, нито пък дори през ключалката ще успеем да
надникнем, но не можем да отречем, че комуникираме с
нея и с нейните публики. И тишината е комуникация казват големите теоритици в областта. Точно това цари
между нашите два свята, а уж сме шепа народ и уж от
всичко разбираме. С такава нагласа подходих и аз при
първия си сблъсък със субкултури. Смятах изсухлените
младежи с бира в ръка за непоправими веселяци,
неинициативни, носещи се по течението романтици с
неопределени представи за всичко, което ги заобикаля...
доста характеристики и повечето грешни.
Няколко
основни
събития
преобърнаха
тотално
представата ми и като гвоздей се забиха в душата ми на
вечно
анализиращ
контекста
около
себе
си
професионалист в сферата на комуникациите. Стигнах
до извода, че има два основни въпроса, които всички ние,
търсещите души на общуването, трябва да си зададем по
темата: защо трябва да комуникираме с хората, отдадени
на ъндърграунд културата и как трябва да го направим.
Защо ли?
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Виолина Данчева е Senior Account Manager в PR агенция
Anett&Co. Завършила е специалност ‘’Информация и
комуникации’’ в Université Paris 8 Vincenne-à-Saint-Denis –
Париж, Франция. Интересува се от социални науки и
литература, а освен с PR се занимава и с бойни изкуства
и е треньор по Кунг-фу. Виолина е мениджър на проекта
“От играчи за играчи”, реализиран за Унибет Лондон, с
който агенцията печели първо място в категория
“Корпоративна PR кампания” на наградите PR Приз 2011.
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Underground communication – продължение от стр. 3
Ако успеете да угодите на тази публика, то може да угодите на всяка друга. Имали ли сте клиенти, които избират за фон
на коктейла си точно определен изпълнител, не защото го харесват или пък техните гости го харесват? Просто са го чували на
десет други коктейла и поне знаят, че няма да сгрешат непоправимо или да си го кажем направо - ще могат да го понесат.
Е, такъв род компромиси няма да видите на графити събитие, например. Райтърът е райтър и медията трябва да го
представи точно като такъв, за да получи неговите отговори. Музиката е избрана точно по вкуса на гостите. Програмата,
техническото обезпечаване и предварителният подбор на артистите са съобразени до най-малката подробност с всички
участници и гости. Ако ли не, то до 24 часа ще сте затворени завинаги в кулата на субкултурното изгнание. Работата с тази
публика може да се окаже едно от най-големите предизвикателства за професионализма ви, но бъдете сигурни, че при
успех те няма да ви забравят.
Тази публика знае какво иска и не пести сили да го получи. Един мой приятел от тези среди веднъж ми каза: “Виждаш ли
колко са ми изтъркани и провиснали панталоните? Е, избирах ги два часа”. Субкултурите имат своите марки и те, уверявам
ви, никак не са евтини; имат своите кумири, имат своите мечти, за които не пестят време и средства да постигнат. Може да
проверите колко струват емблематичните за пънка английски кубинки или пък скейт кецовете, не забравяйте да пресметнете
и ходенето на тридневен музикален фестивал в чужбина, било то и на стоп. Потребителските навици на тази публика са
много неопипана почва по нашите ширини. Може би, не че не си струва да се обърне внимание на тази аудитория, а
изобщо не сме се замисляли да го направим. А, до колкото ми е известно, метълите също си държат парите в банка,
скейтърите често се нуждаят от мобилни услуги, а рапърите с не по-малко удоволствие хапват сладолед. Ако за секунда поне
се опитаме да разберем техните интереси, може пък точно нашият клиент или бизнес да стане техен избор. При това
положение всички ще са доволни, защото и за двете страни комуникацията ще е съзнателна, търсена, и в този смисъл успешна.
Ако трябва да синтезирам първите две свои твърдения, то ще кажа, че последователите на Ъндъграунд културата са не само
взискателна публика, от която бихме могли да се научим на безкомпромисен професионализъм и персонализиран подход,
но и такава, която е склонна да обърне подобаващо внимание на нашите послания, стига те да са достатъчно адекватно
отправени.
Всъщност има още нещо, което можем да добавим, и аз го намирам за най-важното.
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Underground communication – продължение от стр. 4
Ъндърграунд културата е заредена с огромен и неподозиран творчески потенциал
Веднъж попаднах на купон с хора от тези среди. Както при всеки друг първоначален контакт, един от първите въпроси е “С какво
се занимаваш?”, “Ами, аз работя в агенция, която...”, “Не те питам какво работиш, а с какво се занимаваш”. След още 30
минути осъзнах, че в стаята няма нито един човек, който да няма изключително изразен талант и да не го практикува в мазето или
гаража и който нарича свое занимание, докато си плаща квартирата с раздаване на флаери. Ето към тези хора искам да
привлека вниманието ви. Нека ние, хората, чиято професия постоянно ни провокира да търсим новото, уникалното и
ефективното, да направим следното разграничение. Истинските представители на ъндърграунд са направили съзнателен
избор, предпочитайки да творят и да се развиват в тази култура, чиито истински смисъл е да остане там, скрита от широката
общественост. Именно там, където е най-автентична и ценна. Има обаче субкултури, които ние наричаме ъндърграунд, а те не
са такива по смисъла на пълното отричане на обществена изява. Дори всъщност нямат нищо против да се покажат или поне
да получат шанс да намерят публика, споделяща възгледите им - извън мазето. А защо не и да си изкарват хляба с това, в което
са най-добри. Именно заради този скрит под земята потенциал на България си струва да комуникираме с тази публика, да се
заслушаме в шума от гаража, да се разровим из блоговете за литература, да се вгледаме в стила на графитите и следващият
път, когато имаме нужда от нещо наистина уникално, изпълнено с огромен талант, да се обърнем към тези хора. Ако са от
първия тип и са ъндърграунд в истинския смисъл на думата, надали ще пожелаят да ви съдействат, а и честно казано, ако са
наистина такива, то дори няма и да чуете за тях. Ако обаче попаднете на представители на втория тип, в лицето на жестока
група, която никой не е чувал, макар да са изпратили около 10 демо записа във всички радиа, и които свирят два пъти в месеца
в клуб, който буквално се намира под земята, то не ги набеждавайте директно за маргинали, които надали ще са интересни на
някой друг освен нас вас. Просто следващият път, когато предлагате програма за специално събитие, освен Вивалди и Братя
Аргирови помислете и за онази готина група Anonymous, която сте чули освен авторски парчета да свири и жестоки блус
интерпретации на Елвис. Всъщност това вероятно ще е най-успешната ви програма до сега, а пък аз ви обещавам, че
Anonymous ще дойдат навреме и с буца на вълнение в гърлото.
Ако тези три мои довода не са ви убедили в нуждата да комуникираме с тази публика, то нека не забравяме, че PR в своята
основа се грижи за връзките между различни организации и всички техни публики. Единственият начин да разберете дали
изобщо ъндърграунд публиката е вашата публика, е поне еднократно да я попитате: “Ало, кой е от другата страна?”. И без това
вече комуникираме, нека поне си заслужим feedback-а.
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Underground личности

Мария Баджакова - Младежка неформална група „Аморфа”

Мария Баджакова е доста потайна около личната си
биография, но споменава, че е завършила в София.
Работила е в голяма европейска институция в
Брюксел, също в Италия и Англия. Професионалният
й опит в този период е в сферата на правата на
човека и работа в политически организации,
насочени в множество партии. След като се
завръща в родната Варна основава младежка
неформална група “Аморфа”, където се стреми да
направи деня на младежите във Варна поинтересен, създавайки пространства и възможности
те да се изразяват свободно. Да пречупват себе си в
разни случващи се неща, помагайки им да бъдат
аморфни спрямо света около тях.
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Основател си на Младежка неформална група „Аморфа”.
Разкажи ни малко повече за самия проект - как се роди идеята
и какво наложи нуждата от него?
Аморфа беше непланирана. Започнах работа в Национална
хумaнитарна гимназия “Константин Преславки”, след което и в
една младежка структура. Там се родиха идеи какво бихме
искали да правим и всъщност тези идеи дойдоха от учениците, с
които работя. Когато направихме първото събитие, осъзнах, че е
много по-добре да работиш със самите млади хора, защото
идеите, които идват от тях, са актуалните идеи. От друга страна,
има много важна социална роля в това да ги включиш в самото
им реализиране. Така се роди и Аморфа като група, която
решихме да не регистрираме, тъй като искахме да покажем на
хората, които правят политики в сферата на младежта, че
младежите на 16, 18 или 22 години не строят организации - те се
събират за инициативи. Неформалната група е точно формата
на инициативата и така се раждат най-добрите събития.
Темата на броя ни e ‘’Underground комуникационни практики’’.
Каква част от вашата публика можеш да определиш като
Underground и какви са нейните специфики?
Опитваме се да бягаме от определянето на нашата публика като
Undergorund или нещо такова, защото винаги ще се намерят
хора, които да кажат, че не сме готови за това или пък че това не е
Underground. Можем да дефинираме единствено в опозиция с
друг тип масови събития, каквито ние избягваме да правим. В
нашата работа, която се стремим да бъде на границата между
социалната работа и забавленията, можем да говорим за
субкултури. Ние смятаме, че младите хора не са една голяма
група, а в тях има много различни субкултури с различни
интереси, умения и начини за прекарване на свободното време. 6

Интервю с Мария Баджакова
(продължение от стр. 6)

Много е важно за нас да правим различни
събития, за да покажем на младежите, че
могат да избират. Когато човек израства трябва
да има право на избор и единственият начин е
като съпреживява с други хора и опознава
техните интереси и начини за забавление. За
много хора това, което младите хора правят,
като
изключим
моловете
и
масовите
забавления, си остава Underground, просто
защото те не го разбират или не го виждат.
Много е трудно да се определят специфики,
защото в самия Underground, в някоя отделна
субкултура, можеш да направиш различни
събития с различни цели. Единственият начин,
обаче, да стигнеш до тези хора, е чрез тяхната
общност и затова в екипа ни влизат различни
хора от различните субкултури, които ни
помагат да ги разберем. Имаме събития,
които са насочени към самото ядро на тези
групи и те не са толкова масови, но имаме и
такива, които са на границата между
Underground и масова публика, което е важно,
за да има видимост между различните култури.
Претенциозна ли е тази публика и как можем
да й угодим? Какво е необходимо, за да
комуникираме максимално ефективно с
хората, отдадени на Underground културата?
Публиката винаги е претенциозна на такива
събития, защото се опитваме да водим нови
хора и публики, които да се срещат помежду
си. В този смисъл - никой не е доволен. За
едните е твърде ново, а ако направиш
посланието твърде проводимо, то губиш
основната си Underground публика. Самата
субкултура е много претенциозна и е трудно
за външна организация като нас да организира
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такъв род събития. Освен това, тази публика
или не държи на социалните послания, или
има свои такива. Но идеята те да станат
достъпни до масовата публика определено
не е техен приоритет. За да бъде
максимално ефективна комуникацията, е
необходимо разбиране отвътре и пълно
познаване на изразните средства на тази
публика - какво харесва и как го прави.
Това може да се постигне единствено чрез
хората, организациите или бизнесите, които
работят директно с тях. Търсят ни и
неправителствени организации и бизнеси,
които искат да стигнат до тази аудитория,
защото ние сме инвестирали дългосрочно в
опознаването на тези хора, а не всеки
бизнес има ресурс да организира толкова
много събития само с цел да опознае
публиката. Ние имаме ноу-хау и те търсят
точно това.
Как се създава успешно Underground
събитие? Лесно ли се намират спонсори и
партньори, които подкрепят такъв род
инициативи?
Както вече казах, това става или с
множество събития и пробване кое от тях
ще заинтригува публиката, или директно
чрез ангажиране на хора, които вече са
минали по този път. В този смисъл,
организации като нашата могат да бъдат
много полезни за големите бизнеси, които
освен чиста реклама търсят и възможности
за корпоративна социална отговорност.
Колкото си по-голям, толкова повече си
задавaш въпроса какво се случва с
младите,
защото
наемаш
хора,
и
съществуващият капацитет е от голямо
значение.

Щo се отнася до спонсорите, пробвахме по
традиционния
начин
с
изпращане
на
елекронни писма и презентации, после с
ходене от врата на врата, после пък ни
посъветваха да търсим лични контакти, но един
човек на 18 години рядко има контакти на
ръководни позиции, които да потърси за
помощ. С времето се ориентирахме към
големи компании, които развиват КСО, но също
и местни бизнеси, защото те са тези, които
формират лицето на града и подхождат с найголямо внимание към общността, която
формират техните клиенти.
Кое от събитията ви би определила като найуспешно и защо?
Много успешно, според мен, беше събитието,
което направихме в Шабла с БДЗП, особено
що се отнася до диалог между различните
култури. Мястото бяха огромни цистерни,
събрани в полето до Фара на Шабла. Идеята е
в подкрепа на кампания на БДЗП – Българското
дружество за защита на птиците - „Безопасно
място за червеногушата гъска” и част от
посветения на нея Фестивал на хвърчилата 23-24
септември 2011 г. Ако графити и стрийт арт се
зараждат като смел коментар спрямо
градската среда, в която живеем, то тази
демонстрация на 20 графити и стрийт артисти
е визуален арт проект, заявяващ подкрепа в
полза на естествената среда, която можем да
изгубим. Тази организация ни потърси, защото
им трябваше ново изразно средство, чрез което
да стигне до публика, която не е приоритетно
тяхна. Те избраха градско изкуство за еко кауза
и достигнаха до младежка публика, която до
някаква част е ангажирана с екологичните
кампании, но определено беше нестандартно
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Интервю с Мария Баджакова
(продължение от стр. 7)

да привлечем точно такъв тип Underground
аудитория. Най-трудно беше да се свържем и
ангажираме
тези
артисти,
които
интерпретират темата без да направят
компромис с изкуството си. Това не беше
поръчка, а истински арт и съумяхме да
внедрим градско изкуство към контекст, който
не е градски. Това беше и голямото
предизвикателство за нас, а се оказа, че
събитието е било много успешно и за БДЗП.
Работите с програми за доброволци, разкажи
ни малко повече за тази практика и за ползите
от нея.
Неформалното образование е много голяма
част от това, което правим. Включваме хора на
различни нива, като доброволци или като
организатори. Когато включиш един млад човек
в организиране на събитие, ти му помагаш да
развие умения като работа в екип, работа със
спонсори,
работа
с
администрация,
познаване на институциите, работа с друг тип
хора. Ако един човек на 18 се е сблъскал с
всичко това, то когато излезе на пазара на
труда той ще е готов за част от задълженията,
които му предстоят. Наистина се надявам все
по-големи организации да инвестират в
младежки дейности и заради рекламата, и
заради изграждането на капацитет, който им е
нужен. Много е трудно да мотивираш един
млад човек да прави нещо, което не му е
интересно, и затова е добре доброволците да
се ангажират в дейности, които разбират и
които са им приятни.
Каква роля играят публичните комуникации
във вашата работа?
PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

Публичните комуникации намират място
най-вече в по-големите ни събития, където
търсим широка публика. Това са събитията,
които са по-скоро забавни и по-малко
социални или специфични.
Посочи
ни
някои
специфични
комуникационни
практики,
които
прилагаш при работата си с артисти и
публики,
посветени
на
Underground
културата?
Основно
чрез
социалните
мрежи.
Естествено работим и с медиите, като
изпращаме прессъбщения. Работим и с
отделни журналисти, които се интересуват
от въпросните теми. В по-голямата си част
предпочитаме регионалните медии и
канализираме
усилията
си
върху
общността и местните практики. Търсим
също и международно общуване с хора,
които правят същото нещо в други държави.
Оказва се, че там има много хора, които
говорят твоя език много повече от повечето
хора в собствената ти държава. Говоря за
артисти, организации и бизнеси, които
инвестират много в
така наречените
Underground или субкултурни събития. Било
то за графити, спорт или събития от научен
характер.
Достатъчно отворен ли е бизнесът към
Underground публиката? Какъв съвет за
успешно комуникиране с нея би дал на
мениджърите?
Има все повече младежки събития, които
видимо са с добро финансиране и
спонсориране,
но
нямат
познаване.
Бизнесите явно наемат друг вид

организации, които или не са се сблъсквали с
тази публика, или пък допускат прекалено
големи компромиси с идентичността на
субкултурата. Така правят културата твърде
проводима и всъщност губят от уникалния й
език, което не се харесва нито на едните, нито
на другите. В тези събития има консумиране,
без да има утвърждаване на нагласа.
Естествено има и успешни събития и в повечето
случаи за тяхното организиране са ангажирани
различни НПО. Съветът ми към мениджърите е
да намерят хората, които познават тази публика
и знаят как да й угодят и прокарат диалог.
Как виждаш развитието на Underground
културата през 2012 г.? Смяташ ли, че все
повече комуникационни специалисти трябва
да се обърнат към тези публики и ако “да” –
защо?
Смятам, че чистата Underground култура не
иска да има голямо внимание, насочено към
нея, и по-скоро това би пречило на развитието
й. Но ако говорим за субкултурите, които ние
често определяме като Underground, то мисля
че могат да се получат много интересни
дейности, които могат да варират по скалата, в
зависимост
от
интереса
на
бизнеса,
социалната дейност и забавленията. Такъв род
събития биха могли да задоволят интересите на
всички страни, като същевременно имат
принос към общността. Специалистите трябва
да се обърнат към тази публика, защото тя е
изключително динамична, общува помежду си
през цялото време и обича да изпробва.
Принципът на общността работи много бързо
при тези хора и ако успеят да стигнат до ядрото,
значи резултатът много бързо би могъл да се
умножи.
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Мейнстриймен ъндърграунд
Разбрахте ли това заглавие? Прави сте, не се разбира много. Нарочно реших да започна така –
с провокация. Ще си кажете: „Не стига, че използвам купешки думички, по-известни като
чуждици, ами и заглавието ми някак няма смисъл”. А ако бяхте филолози, щяхте да се усетите,
че това заглавие е всъщност оксиморон и да заподозрете, че е целенасочено избрано заради
противоречието в смисъла. Да, така си е. Та, пак да попитам, разбрахте ли заглавието? Засега и
да не сте, не е проблем. Ако обаче и в края на този текст още не го разбирате, ще трябва да се
разтревожа.
И така – имало някога различни субкултури – рокери, рапъри, скейтъри, брейкъри, метъли,
уейвъри...

Радина Ралчева
Управляващ
директор в Go Green
Communications
Член на УС на БДВО

PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

Няма да забравя, когато бях тинейджър, в каква неписана война бяха, да речем, метълите и
уйвърите. Освен че слушаха своята си музика, всяка от тези субкултури си имаше атрибути,
изразни средства, сборни пунктове, заведения, лидери, кодове, жаргон, явни и не толкова явни
знаци... И стояха на дистанция една от друга. Полу-уважителна, полу-войнствена. Зъбеха се една
на друга, понякога нещата загрубяваха, но като цяло метъли и уейвъри демонстративно се
избягваха на публични места и злословеха едни срещу други – за музиката си, дрехите си,
прическите си, коя група е по-по-най и прочие. Да видиш метъли и уейвъри заедно беше знак, че
нещо сериозно се е случило. Общо взето, да видиш метъли и уейвъри на едно място по онова
време значеше две неща: или бой (разбирайте го буквално), или някаква форма на сблъсък с
властта (да, да, онази същата, тоталитарната). Ако се питате откъде ги знам аз тези работи,
отговорът е: „От първо лице”. Бях там. Бях в субкултурите. Бях субкултура. Да, това наистина значи,
че съм била тинейджър отдавна. И ако се чудите метъл или уейвър съм била, няма да ви кажа. 
9 с
Поради спомената по-горе причина знам и, че когато си млад, не се събуждаш една сутрин
мисълта: „Ще взема да вляза в ъндърграунда.” Не, събуждаш се една сутрин с мисълта, както
пее добрия (вече), стар (вече) Стиви – „Something’s wrong with the world today…„ и просто искаш
светът да се завърти по друг начин. После намираш себеподобни. Или те намират теб.
Резултатът е, че драскате по стените, правите си изчанчени прически, дразните „дъртите” и, найобщо казано, дърпате реда за опашката. И си мислите, че ще промените света, понеже вие
много ги разбирате нещата, понеже кой, ако не вие, и кога, ако не сега.
9
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Мейнстриймен ъндърграунд – продължение от стр. 9

И, представете си, понякога успявате.
А понякога се появяват едни лъснати каки и батковци, оглеждат ви добре, изчисляват как да ви „продадат” вашата
собствена концепцията за света и ... на следващия ден се събуждате, мислейки си, че все още сте субкултура, така де,
бунтари, а се оказвате приятно опаковани, обяснени и изтипосани на рафта. До другите бивши субкултури. Е, вие пак
може да си носите рокериите, да си обръснете главите отзад, а отпред да си оставите големи рошави перчеми, но
вече сте част от играта на големите.
Така умират субкултурите. И се ражда мейнстриймът. Не без помощта на хора с моята професия. Защото ние,
комуникаторите, взехме уличните танци и ги превърнахме в забавление за гостите на събитията, които организираме.
Взехме бунта на гетото и гневните му рими и ги превърнахме в текстове за реклами.
Взехме графити изкуството и го превърнахме в комуникационен канал.
Взехме нестандартните и очарователни градски прояви на различие и ги превърнахме в guerilla marketing.
Взехме несъгласията на младите, противопоставянето им срещу порядките и статуквото и ги превърнахме в стратегии за
налагане на марки.
Взехме момчетата и момичетата, които искат да бъдат сърдити и независими и ги превърнахме в неформални лидери
на мнение.
А субкултурите не виреят добре в светлината на прожекторите, те се раждат (по Скот Фицжералд) „в истинския дълбок
мрак на душата”, където „винаги е три часа след полунощ", живеят в полу-сенките и загиват, когато се превърнат в мода.
Смята се, че ъндърграундът е право и привилегия на младостта. Обаче къде са днес сърдите млади хора? Онези, които
променят света не само в мечтите си? Сега те са се превъплътили в консултанти, експерти, мениджъри. Сядат в удобни,
10
за предпочитане кожени кресла, общуват със смарт устройства и се самонаблюдават дали са достатъчно „грънжд”,
„cool” или „винтидж”. Днес по-често бунтът на младите се изразява в хейтърски статус в социална мрежа, отколкото в
субкултура, която показва среден пръст на обществото и не просто иска, а настоява, че е права.

PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.
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Мейнстриймен ъндърграунд – продължение от стр. 10

Днешните млади се интересуват много повече от марката на джинсите си, прическата си, социалното си положение,
отколкото от явно или не толкова явно бунтарство. За тях бунтът е средство за постигане на цели, а не нужда да заявят на
света, че трябва да е различен.
И за това отговорност имаме и ние, посредниците в процеса на комуникация. Защото употребяваме субкултурите без да
ги разбираме, плъзгаме се по повърхността, вземаме външните атрибути и ги утилизираме, за да постигнем
оригиналност, изкарваме на светло чорлавите, гневни деца на обществото, за да ги превърнем в етикети. И после се
чудим защо не можем да ги познаем и цъкаме изненадано с език.
В този ред на мисли, не че няма ъндърграунд. Винаги ще го има. Винаги ще има млади, или не толкова млади маргинали,
несъгласни, ядосани, проклети... Обаче това, което ние, комуникаторите, би следвало да разбираме е, че колкото повече
„осветяваме” подземията, толкова повече натиск им прилагаме. А това, в комбинация с неизвестен брой други фактори,
може да ги радикализира. И тогава се случва Лос Анжелис на Родни Кинг, Париж от преди четири години, Обединеното
кралство минала година.
Защото субкултурите не са = на атрибутите си и не се измерват с тях. Те са реакция на обществени процеси, на копнеж,
на търсене, на идеи... Атрибутите им са само отличителни белези. Обаче, когато вземем на субкултурите техните
атрибути и си ги присвоим, ги лишаваме от идентичност. А за тях това е същностно.
Така че, предлагам, ако искате, да вършим работата си по друг начин. С уважение. Да комуникираме със субкултурите,
а не чрез тях.
Днешните субкултури са различни, с друга динамика, аморфни, внезапни, непредвидими. Като „Occupy” – разни хора,
от разни места, които дори атрибути си нямат още, а може и да не си „припознаят” такива, вървят по улиците в целия свят
11
и викат в лицата ни. Нито са млади, нито са стари. Нито са бедни, нито са богати. Нито са от този град, нито от другия.
Просто са там. Просто са гневни. Просто са се събудили един ден с мисълта: „Something’s wrong with the world today…”
А ние ги анализираме, наблюдаваме, преценяваме. И все ще измислим някоя комуникационна техника от всичко това.
Въпросът е: „Трябва ли?”

PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.
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Интервю/ Харалан Александров

Харалан Александров е
изследовател,
организационен
консултант и
преподавател в Нов
български университет с
научни интереси в
областта на социалната
антропология, социалните
политики и политиките за
развитие на общности и
организации.
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Г-н Александров, каква е ролята на underground
културата в днешното общество?
Според мен, основната задача на underground
културата в днешно време е да предложи убежище
от несигурността на големия и драматично
променящ се свят, в който ни се налага да живеем.
Младите поколения се чувстват захвърлени и
изгубени в този плашещ свят, тъй като социалният
опит на техните родителти е неадекватен към новите
условия и трудно може да послужи за модел или
ориентир. Упадъкът на основните социализиращи
институции в България – семейството и училището –
лишава младите от рефлективна среда, която да им
помогне да преработят в социален смисъл суровия
опит от живота, но който са изложени. В този контекст
субкултурите поемат функцията на защитена
територия, където младите хора могат да общуват
със себеподобни и да разчитат на разбиране,
подкрепа и солидарност, каквито все по-трудно
намират в семейството, училището и останалите
традиционни среди за социализация.
Какви са поведенческите особености на хората в
тези субкултури, какво мотивира отличителността
в начините, по които комуникират и изразяват себе
си?
Поведенческите особености са най-различни и
тъкмо в това се състои смисълът на субкултурната
принадлежност – да се отличаваш от останалите по
ясно разпознаваеми, оригинални, и същевременно
споделени белези. Субкултирите са най-често
младежки, а една от основните задачи на тази
възраст е изграждане на собствена идентичност,
най-често в опозиция на родителското поколение.
Жизнената
субкултура
предлага
цялостна
идентичност и по този начин предостява решение на
най-важните въпроси на порастването – кой съм аз,

какво представлявам, какъв човек искам да бъда.
Може ли да се каже, че субкултурите са
своеобразен бунт, и ако “да” – срещу какво?
Можем да разглеждаме дадена субкултура като
бунт
доколкова,
доколкото
предлага
алтернативна, дисиденстка версия за социално
поведение, общуване, стил на живот и пр. Според
мен, основното, срещу което се бунтуват
младите
хора
с
подчертано
субкултурно
поведение, е смазващият конфоризъм на
доминиращата култура. Въпреки че изминаха
повече
от
20
години
от
официалното
демонтиране на репресивната тоталитарна
държава, тоталитарната култура процъфтява в
българските
общности,
институции
и
организации.
Успешната
социализация
на
младите поколения в тоталитарната култура
изисква нагаждане към доминиращата версия за
света с цената на отказ от авторство върху
собствения живот и потискане на автентичните
пориви и преживявания. В такава угнетяваща
среда е невъзможно да практикуваш креативност
освен в защитени културни анклави. Струва ми
се, че младежките субкултури представляват
тъкмо такива анклави и в този смисъл могат да
бъдат
разглеждани
като
резервоари
на
креативност с голям потенциал.
Какви са наблюденията Ви върху начините на
12
комуникация с тези публики?
Не съм правил специално изследване върху
субкултурната комуникация, но при общуването
с представители на такива общности съм
забелязал,
че
те
са
развили
собствени
комуникационни кодове, чийто смисъл става
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Интервю с Харалан Александров
(продължение от стр. 12)

достъпен единствено в контекста на
самото общуване. Комуникацията между
членовете на дадена субкултурна общност
е само отчасти прозрачна за външния
наблюдател, живата субкултура постоянно
поражда озадачаващи текстове, чието
разбиране изисква херменевтичен прочит.
Под субкултурни текстове разбирам
различни носителни на послание
–
разкази, идиоматичните изрази и жестове,
графити, татуировки и пр. Въпреки тази
комуникационна
затвореност,
взаимоотношенията в тези общности са
белязани от спонтанност, откритост и
непосредственост,
което
потвърждава
хипотезата
за
субкултурите
като
островчета на автентичност в блатото на
фалша
и
конформизма,
наречено
българско общество.
Как е най-подходящо да се комуникира с
тях?
Ако изберем да се отнасяме към една
субкултура антропологически, тоест като
към
чужда
и
непозната
култура,
сполучливата комуникация изисква да се
свържем с нея смирено, от позицията на
собственото незнание и добронамерено
любопитство, а не от позицията на
експретно превъзходство. Това ще рече
новодошлият ясно да заяви намеренията си
и да даде израз на своя интерес, и ако
бъде
допуснат,
да
се
въвлече
в
разнообразни форми на общуване с
представители на изследваната група. Ако
е развил необходимата себерефлексия, в
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хода
на
тези
взаимоотношения
изследователят ще бъде в състояние да
изучи особеностите на общуването вътре в
групата и между групата и обкръжаващата
я среда, като регистрира, артикулира и
намира обяснение на комункационните
процеси, в които е станал участник. Един
добър метод, който бих препоръчал от
собствен
опит,
е
формирането
на
рефлективна група от представители на
съответната субкултурна общност, в която
да
бъдат
поставяни
на
обсъждане
необичайните
от
гледна
точка
на
преобладаващата норма поведенчески
модели,
комуникационни
стилове
и
практики и пр.
Какви са реакциите на обществото спрямо
нестандартните методи на комуникация,
които използват тези общности?
Българското общество се намира в
напреднала
фаза
на
упадък
на
патриархалната
култура
и
ускорена
дезинтеграция
на
културните
норми,
институции
и практики,
основани на
патриархалните ценности. Същевременно
то остава дълбоко провинциално като
манталитет и светоглед, и по тази причина е
твърде заето със себе си и е общо взето
безразлично към алтернативните версии за
социален свят. Най-сетне, поради отсъствие
на нагласа за критична себерефлесия,
българската общност е склонна да
обяснява собствените си злополучия като
резултат от злонамерени конспирации и да
конструира света като застрашително

място, изпълнено с вътрешни и външни заплахи.
В този контекст преобладаващото отношение
към
субкултурната
комуникация
и
към
субкултурите като цяло е белязано от
специфична и крайно непродуктивна смесица
от безразличие, невежество и подозрителност.
Според вас какви позитивни практики могат
да заимстват специалистите по комуникации
от хората от субкултурните общности? Като
цяло виждате ли форми на взаимодействие
между двете страни и какъв би могъл да е
крайният резултат от това?
Най-ценното, според мен, е нагласата за
експериментиране с нови форми и стилове на
поведение и общуване, които навярно биха
могли да обогатят репертоара на публичната
комуникация. На свой ред, специалистите по
комуникация биха могли да помогнат на
обществото да се отвори към субкултурните
феномени и да ги преоткрие като ресурс за
развитие. За тази цел е необходимо да бъдат
идентифицирани и назовани неосъзнатите
страхове и тревоги, породени от срещата с
новото и различното, и да бъде насърчен
здравословният интерес и любопитство на
публиката към тази недобре позната територия.
Резултатът би следвало да бъде преодоляване
на защитното възприемане на субкултурното
поведение като девинатно и плашещо и
неговото осмисляне като част от културното
13
богатство на нацията. Като припознае и
опознае
своите
субкултури,
българската
общност ще получи шанс да развие така
липсващата практика на себеизследване и
себепознание и да излезе от културния застой,
в като се намира от десетилетия.
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PRактически насоки в три действия
По-рано в броя дадохме няколко насоки защо е полезно да се комуникира с ъндърграунд публиката. В настоящия материал
съм изправена пред задачата да хвърля малко светлина върху въпроса как трябва това да се направи. Не бих казала, че
имам чак толкова голям опит с подобен тип събития, но пък и не смятам, че който и да е PR специалист в агенция е
организирал безброй много такива. Причината за последното ми твърдение е базирано на факта, че по мои наблюдения
такъв тип събития рядко имат отделен бюджет за PR. Естествено, най-вероятно има и изключения, за които ще се радваме да
споделите в следващи броеве.
За сметка на това възрастта, и най-вече личните ми интереси, предпоставят да съм посетила не малко ъндърграунд събития,
да съм асистирала на едно-две и да съм разговаряла с хора, които с това си изкарват хляба. Без претенции за
свръхкомпетентност или запознатост с материята, ще се опитам да бъда полезна с няколко съвета как да комуникираме с
тази публика, в ролята си на човек, малко запознат с ъндърграунд и малко (ама съвсем малко) повече с PR.
Доверете се на хора, които познават тази публика
Бихте казали, че този съвет изключва нуждата от всички останали, но това не е съвсем така. Малко по-късно в интервютата на
хора, които работят с ъндърграунд публика, както и на такива, които имат научен поглед над нея, ще видите, че това е съвет,
който всички те дават, що се отнася до комуникационни практики, насочени към ъндърграунд обществото. Всъщност това не
е никак изненадващо. На всеки комуникатор е ясно, че за да бъде успешен в посланията, отправени към дадена публика, той
трябва да я познава по възможно най-задълбочен начин. Нека сме наясно, че терминът ъндърграунд е много обширен и
всъщност под него могат да се разбират изключително много субкултури, някои наистина целящи да се разграничат от
мейнстрийма, други просто непознати за нас и в този смисъл набедени за алтернативни на масовата култура. За които и да
говорим, е ясно, че трябва да се докоснем поне малко до тях. Ако нямате време и приключенски дух за това, съветът ми ще
ви бъде изключително полезен и ще ви спести доста неразумно изхарчени бюджети. Ако обаче все пак искате наистина да
вникнете в нещата от 1-во лице, съветът ми отново е от голямо значение. В този случай е добре да намерите някой, който
принадлежи на съответната субкултура и който да ви помогне да стигнете до нея. Забележете, че не казвам интегрира.
Нашата цел е да подходим като антрополози. Съветвам да наблюдаваме публиката от достатъчно близо, за да разберем
нейните вътрешни логики и принципи на съществуване и обмен, но да запазим нужната дистанция, за да съхраним окото си
на анализатор. В тази задача определено имаме нужда от някой “врял и кипял” в тези среди, за да ни насочи и помогне за полесното ни доближаване до целта. Тези общества са ревностни пазители на идентичността си и в повечето случаи ще имате
нужда от “гарант”, който, от една страна, да ви насочи и обясни на какво да обърнете внимание, а от друга - да ви предпази
от гафове в общуването, които тези затворени общности трудно прощават. Това, смея да твърдя, се отнася както за
персоналното общуване, така и за корпоративните комуникации.
14
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PRактически насоки в три действия – продължение от стр. 14
Персонализирайте
Ще кажете, че това е важно за комуникацията с която и да е публика ... и няма да сгрешите. Ако обаче се вгледаме в общата
картина на комуникационните кампании в България, ще забележим, че явно персонализирането в доста случаи е на база как
ние възприемаме тази публика, а не на база реални наблюдения или интерес, отправен към нея. Малко в повече идва
преувеличеният и накъртващ столичен сленг в някой реклами, или пък медийните проекти с маскиран “поп-арт творец”, с
който може би се търси препратка към анонимността на графити райтърите. Да не говорим за масовите халтури по улиците,
опитващи се да наподобят флашмоб, или пък да запалят хората “от улицата”. Естествено, има и много добре организирани
културни, арт, социални или търговски събития за тази публика, някои от тях дело на наши колеги. Въпросът тук е, че един малко
по-задълбочен поглед би спестил много излишен труд и би донесъл прекрасни резултати. Трябва да сме наясно, че тези
общества имат строго конкретизирани кодове и канали за комуникация и ако не ги разберем, то не просто няма изобщо да
стигнем до тях, ами ще станем повод за градски истории със забавен (за тях) край.
След като намерите кой да ви съпътства в опознаването на тази публика, е важно да персонализирате. От една страна, като
научите какво обичат, къде излизат, на какви събития ходят и какво им харесва в тях, за да ги посещават. Не забравяйте и една
от най-важните за нас части - какви комуникационни канали предпочитат. Всяка субкултура има своите блогове, сайтове,
радиа, списания и предавания. Не бих се ангажирала да дам конкретни примери, защото субкултурите са наистина много и
предпочитанията им варират в зависимост от идентичността им, но щом дефинирате вашата публика и се доближите до нея,
никак няма да е трудно, особено с вашето набито око и фино ухо на PR, да разберете как и с кого тези хора обменят
информация.
Не се подценявайте
Да, разбирането и идентифицирането на тази публика е трудно, но не невъзможно. Може да е алтернативна, понякога
аморфна, друг път изискваща, но съм сигурна, че има много целеви групи, с които чудесно сте се справили и които също са
претенциозни и специални сами по себе си. В този смисъл, просто бъдете отворени към новото, различното, без да правите
компромиси с етиката и стандартите на нашата професия. Самият факт, че четете редовете на този специален брой,
говори, че сте достатъчно гъвкави и търсещи професионалисти, които след известна подготовка ще могат да се обърнат към
ъндърграунд публиката с гръндж поканата “Come as you are!”.
15
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Underground личности

Мартин Михайлов – Управител на “Строежа”

Мартин Михайлов е на 32 г. От 2001-ва работи в
“Строежа”. Първо две години като барман, а през
втората се изявява и като ди джей. През 2003-та до сега
изпълнява длъжността управител. През това време към
позициите му се включва и управлението на Stroeja.com
и Radio.stroeja.com - първото легално интернет радио с
платени права за публично изпълнение. От 2006-та се
занимава и с промоутърство - отново под шапката на
Строежа. През 2011-та работи като наемник към Spirit
Of Burgas, като организира така наречените специални
ивенти, включващи цялата warm up програма подгряващи партита в страната, около 30-40 в 15 града.
През последните 3 години участва в съставянето на
програмата на много от клубовете в страната като
съдейства за средно 200-250 концерта годишно в над
10 града.
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През последните години "Строежа” се превърна в култово място
за българската алтернативна сцена. Как се роди идеята за
създаването на клуба и в кой момент работата ти започна да се
докосва
до
сферата
на
публичните
комуникации?
Клубът е създаден в началото на 97-ма година от Петър Филипов.
Доколкото знам и го познавам, идеята е провокирана от лични
стилови пристрастия, както и от средата, тъй като през 90-те
алтернативната музика беше в апогея си - и тук, и в световен
мащаб. Още тогава се разчу широко за това място, където
можеш да слушаш едновременно и в подходяща компания и
обстановка групи като Pearl Jam, Alice in Chains, Prodigy, Orbital, The
Doors, Faith No More и още десетки подобни, умело смесени в
перфектна алтернативна субстанция.
Тогава всичко се разпространяваше от уста на уста и този метод
работеше перфектно по естествен начин. Най-малкото, през тези
първи 4-5 години от съществуването на Строежа, Студентски град
беше едно прекрасно място за този тип култура, както и
улесняваше пряката комуникация с цяла България. Първите наченки
на публична активност бяха чак през 2004-та, когато оповестихме
конкурс за създаването на графично лого на клуба. Дотогава
Строежа умишлено не фигурираше дори в печатните гайдове и
форумите. Година по-късно променихме стратегията коренно, тъй
като нашата активност в интернет и налагането на Stroeja.com го
изскваше.
Темата на броя ни e ‘’Underground комуникационни практики’’.
Каква част от вашата публика можеш да определиш като
Underground
и
какви
са
нейните
специфики?
Това, според мен, е изключително спорен термин, по силата на
което мога да обявя всеки за част от “ъндърграунд” културата, а
след това с лекота да оборя сам себе си. Използва се предимно
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за определение за обещаващи и
оригинални проекти, които са по-скоро в
сферата на изкуството, на утопичното, и
често нямат шанса да получат масово
признание.
Но
историята
в
добре
развитите страни, с отдавна установени
порядки в шоубизнеса, свидетелства, че
често ъндърграунд изпълнителите взимат
своето, получават заслужено нужното
внимание и в крайна сметка се
превръщат в „мейнстрийм” или директно
в комерсиален и печеливш продукт. В
което няма нищо лошо. Вероятно такава
метаморфоза се случва и при техните
почитатели. Други пък търсят алтернативи и
вдъхновение в нови зараждащи се
проекти. В този ред на мисли, не знам
дали е правилно да се определят като
„ъндърграунд” например феновете на
Radiohead или Rage Against The Machine?
Гледайки българските телевизии, особено
така наречените музикални такива, явно
споменатите в това интервю групи ще
излязат „дъбок ъндърграунд”, но за щастие
вече не търсим истината само в този тип
медии.
....
”Underground” също така явно се използва
удобно и като извинение за тези, които не
са
отворени
към
нови
идеи
и
предизвикателства.
Към
ровене.
„Ъндърграунд”, според мен, е ниво на
развитие на дадена идея.
Претенциозна ли е тази публика и как
можем да й угодим? Какво е необходимо,
PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

за да комуникираме максимално
ефективно с хората, отдадени на
Underground културата?
..
Хората, които донякъде могат да се
идентифицират
с
понятието
Underground,
са
търсачи.
Твърде
вероятно е, ако си струва, те да са ви
намерили много преди вие да се
сетите за тях. Със сигурност тези хора
не трябва да бъдат лъгани или
подвеждани, защото те бързо се
ориентират и ефектът ще бъде
обратен.
.
Ако желаеш да си в контакт с подобни
групи от хора, няма друг начин, освен
да станеш част от тях, да търсиш и
намираш ценното преди то да е
станало
натрапчиво
популярно.
Естествено, ролята на медиите да
бъдат проводник на откритото в
ъндърграунда също е от особена
важност за всички страни.

Съвсем скоро DJ Awards ти присъдиха
наградата “Най-добър мениджър/ PR
на клуб”. Кои са според теб
качествата, които един PR на клуб
трябва да притежава, за да бъде
успешен в работата си?
.
Предполагам, че тази награда стигна
до мен по-скоро като признание в
частта “мениджър” на клуб. PR
функциите ми са като някакво
следствие
в
представянето
на
проектите, за които работя. Все още

предпочитам да върша това сам, защото
повечето идеи, които са свързани със
Строежа, през последните години ги
инициирам
основно
аз
и
имам
предварително обмислена концепция и
представа как те трябва да изглеждат и
звучат в публичното пространство. Опитвам
се да не прекалявам с честотата на
подаване на информация. Стремя се
съдържанието да бъде максимално чисто
откъм категоризации и налагане на
мнение. Нека медиите, които имат ресурс
да отделят време и да развият темата, да
го направят по собствен начин, а тези,
които работят в по-свит екип, да действат
спокойно при чистия копи-пейст. Ценно е
да се степенува важността на събитията,
като все пак се отделят важните нюанси,
за да бъде възприето едно мероприятие
със собствената му значимост, а не
просто като рутинна част от програмата
на клуба - обикновен списък с дати и
имена не става за новина. В тази връзка,
понякога
пренебрегвам
по-семплите
проекти и ги развивам основно в
социалните мрежи, без да се обръщам
към масовите медии.
Под шапката на “Строежа”
работиш
като промоутър на много групи, някои от
които се определят като Underground.
Лесно ли се работи с тези артисти и
какво
очаква
публиката
от
тях?
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Да, лесно се работи. Както казах и погоре, в тези среди е най-добре да се
действа
максимално
искрено
и
прозрачно,
да
има
пълна
яснота.
Приемам
без
особени
драми
и
отговорите „не”, така че трудно и рядко се
налага да изпадаме в сложни ситуации.
Отделно, когато предлагам определен
сценарий за събитие, гледам да е
насочено към точните хора, на които би
им се понравила съответната идея.
Съвместно с
MusicCafe
създадохте
медийния проект Unplugged. Разкажи ни
малко повече за тази инициатива и за
нуждата от нея.
.
Основната идея да се захванем с този
проект бе на MusicCafe, те го обезпечават
и технически. От Строежа по-скоро
помагаме в контакта с изпълнителите и с
убеждаването им да участват. Това
всъщност не представлява особена
трудност, тъй като всички бързо осъзнават,
че става въпрос за качествен продукт и си
заслужава. Накратко казано, записват се
аудио и визуално в студио акустични
изпълнения на нови, а и утвърдени,
предимно
рок-алтернативни,
групи.
Резултатът е един различен поглед върху
тяхното
творчество,
както
и
рапространението и оповестяването му в
по-широк
кръг
от
публичното
пространство. Не става въпрос за нищо
кой знае колко иновативно и
PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

революционно, просто се нагърбваме
с мисията да запознаваме публиката с
талантливи
български
изпълнители,
които незнайно защо „отговорни”
музикални редактори се правят, че не
забелязват.
Как се създава успешно Underground
събитие?
Ако става въпрос за откритие на
промоутъра и негова убеденост, че
събитието има потенциал да бъде
успешно, най-важното е да внуши това
на максимално широк кръг от хора
или поне да насочи кампанията към
конкретна
аудитория,
която
има
афинитет към тематиката. В този
процес е особено важно да се
потърси подкрепа първо в социалните
мрежи, да се предизвика фенския
интерес и да се създаде нагласата за
очакване
на
нещо
специално,
неконвенциално. Тук добра работа
вършат така наречените “street team”
групи от почитатели, които дори много
от
световноизвестните
изпълнители
използват съвсем целенасочено за
агитация. В „ърдърграунд-а” не е точно
в този смисъл – там по-скоро всичко е
по убеждение и става по естествен път.
Както споменах, много е важно да си
навътре в нещата, за да знаеш къде да
потърсиш нужния отзвук, или – още поценно – тласък.
.

Например, ние немалко пъти сме
развивали
едно
събитие
само
във
Фейсбук,
чрез
фен-страницата
на
Строежа там, която заедно с другите
профили ни осигурява комуникацията с
над 30 000 души. Наскоро обявихме
концерт на една калифорнийска групи
(hed) P.E., която не е масово популярна в
България, но доста в нашите среди.
Първоначалната
информация
излезе
само във Фейсбук и генерира реална
обратна връзка от позитивни коментари,
директни споделяния и харесвяния, която
като брой фенове се равнява на повече от
30% от капацитета на залата, където ще се
проведе събитието. Това са все хора,
които вече са наясно с желанието си да
присъстват на място.
Посочи
ни
някои
специфични
комуникационни
практики,
които
прилагаш при работата си с артисти и
публики,
посветени
на
Underground
културата?
.
Обикновено, когато избирам изпълнител
или цялостна концепция за събитие, на
които да заложа, се запознавам с
настоящото състояние на артистите.
Гледам записи от последните им изяви.
Обръщам внимание както на добре
монтираните
с
цел
промотиране
материали, така и на автентични, крайно
непрофесионални записи, където всичко е
1:1 или дори по-зле. Ако представянето на
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групата изглежда добре на запис от
мобилен телефон, то няма по-добър знак
от
това.
Въпреки,
че
качественото
представление не е ангажимент и
отговорност на промоутъра, все пак е
особено важно да знаеш какъв продукт
предлагаш.
.
Относно последващата връзка между
артиста и публика, която трябва да се
установи още преди случването на
самото събитие, често молим артистите
да правят специални обръщения – за
конкретната страна, град, клуб. Отново
социалните мрежи и YouTube са от
огромна полза в случая, тъй като фенове и
изпълнители могат много отрано да
осъществят връзка, и както е актуално да
се казва – да се харесат.
Достатъчно отворен ли е бизнесът към
Underground публиката? Какъв съвет за
успешно комуникиране с нея би дал на
мениджърите?
.
Не достатъчно, но все пак има няколко
компании, които усещат елитарността
при това ниво и оказват нужната
подкрепа. Останалите се ръководят
предимно от познати, големи имена в
музиката, както и от популярните лица, с
които ги облъчват във водещите медии. Но
това далеч не отразява реалността. При
тези медии с най-силно и широко влияние
– говорим за няколкото национални
телевизии и по-комерсиалните радиа,
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музиката като цяло е слабо застъпена,
не се цели разнообразие, нито
налагане на нещо ново и интересно.
Те са ползватели на хитове – смятат, че
реагират на интереса на публиката, а
всъщност са част от омагьосан кръг.
Не се дава шанс на зрителя или
слушателя
да
види
и
чуе,
а
впоследствие и евентуално да хареса,
нещо по-различно и по-атрактивно.
Като съвет, колкото и банално да звучи,
нека си спрат за известно време
телевизорите и да се огледат, да се
интересуват и информират чрез
различни източници, а впоследствие
дори да пробват и да пипнат. Много от
продуктите ни се натрапват чрез
агресивни
и
директни
рекламни
кампании и това често работи. Но има
и друг начин – чрез музикалните
събития, брандовете да влязат в близък
контакт с потенциалните си клиенти.
Отделно, нека не смятат, че голямото
светещо
лого
на
гърдите
на
фронтмена на дадена банда или
зверския надпис на гърба на сцената
са страхотни идеи. Често това има
обратен ефект сред феновете, да не
говорим, че пречи на отразяването на
събитието или най-малкото създава
доста работа на монтажистите, в
резултат на което блър-ефектът ражда
още по-голяма грозотия. Може би с
цената на съвсем лека дискретност и
без излишно парадиране, както и с

повече инициативи в близост и сред
аудиторията, заставането зад качествен
продукт и резултат ще остави по-трайно
впечатление
у
крайния
потребител.
Нека знаят (и проверят дали е така), че
извън крайно свитото и ниско-качествено
присъствие на музика във водещите
комерсиални
медии,
има
толкова
атрактивни и идейни творци и изпълнители,
които остават на заден план, докато
популярните тъпчат на едно място, да не
кажа правят крачки назад. Ходете по
концерти, и то основно в клубове или по
чуждестранни фестивали – това ще
повиши и опита, и креативността ви, не
само в музикален аспект!
Как виждаш развитието на Underground
културата през 2012 г.? Смяташ ли, че все
повече
комуникационни
специалисти
трябва да се обърнат към тези публики и
ако “да” – защо?
Очакванията ми са тази култура през 2012та да се развие основно в рок-алтърнатив
стиловете. При тях се наблюдава някакво
затишие през последните години, но
предпоставките за тази са доста добри.
Очаквам много от групи като Babyface
Clan и Остава, които обаче е спорно
доколко
могат
да
се
нарекат
„ъндърграунд”. Относно вниманието на
специалистите, със сигурност би било от
полза на всички то да бъде повишено.
Мисля, че ще им бъде интересно и на
самите тях, тъй като в „ъндърграунд-а”
непрекъснато се случват ценни неща.
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Субкултурата – съпротива, „позьорщина“ или лайфстайл?
Повечето изследвания върху младежките култури поставят акцент върху
постепенната „романтизация“ в отношенията родител-дете – младежите
получават „правото“ на собствена стая, собствен „тийнейджърски“ свят и
психика, специфичен тип потребление, щедро задоволявано в семейството.

Ния Нейкова е докторант по Културна
антропология
в
Софийски
университет „Св. Климент Охридски" и
университет „Жан Моне“, Сент Етиен,
Франция. Темата на дисертационния
й труд е „Нови форми на комуникация
– нови форми на общност (Мобилният
телефон и съвременните младежки
култури
в
България)".
Изследователските й интереси са в
областта на младежките субкултури,
популярна култура, нови медии и
комуникационни технологии.
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Същевременно, своеобразната им еманципация, в пространствен, във времеви
и в символен аспект, води често и до известна „морална паника“ в обществото.
Тя се изразява в различен тип тревоги, които рамкират медийното представяне
на младежките култури и предопределят общественото мнение за тях. Първото
подобно безпокойство е свързано с отклонението от нормите. Придобиването
на относителна културна и икономическа независимост на младежите води до
осмислянето на тази група като обществен проблем около Първата и Втората
световни войни. Терминът „субкултура“ в англо-саксонската традиция на
културните изследвания се опитва да покаже, че криминалните прояви могат да
се разглеждат като „нормална“ реакция на социалната среда (Whyte, 1943).
Тоест, да провиди потенциала на микрогрупите да нормализират
отклоняващото се от нормите поведение на онези, които не притежават
социално приемливи средства за постигане на своите цели (Becker, 1963;
Merton 1957). Така субкултурите изглеждат форма на съпротива чрез
адаптирането на специфичен стил (на обличане, на поведение, на
потребление).
Второто безпокойство е свързано с отстояването на собствено пространство,
неподвластно на контрола на доминантните културни форми. Като цяло
традиционното определение за младежки култури предполага тяхната
пространствена определеност, тоест специфични места, в които индивидът има
възможност да изгражда и препотвърждава своята колективна идентичност и да
натрупва субкултурен капитал (Сара Торнтън). Тук можем да споменем както
индивидуалната стая, така и публични места, които младежите си присвояват
символно, за да стигнем до цели ниши на културната индустрия, позволяващи
специфични форми на консумация и бягство, заобикаляне на установените в
обществото норми.
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Субкултурата – съпротива, „позьорщина“ или лайфстайл? – продължение от стр. 20
Третото безпокойство вижда потенциала на тези групи да се съпротивляват – предимно спрямо родителската и
нормативната култура. Така например, в перспективата на Бирмингамския център за съвременни културни
изследвания, младежките култури са били интерпретирани през една неомарксистка позиция – като форма на
съпротива (предимно стилова) спрямо ценностите на буржоазното общество. През една противоположна призма,
съпротивата, която може да разклати установената система, е отказът от участие. В комунистическия модел
например, това e образът на подрастващия, който не е граждански или политически ангажиран, а напротив, следва
моделите на западната буржоазия, свързани на тази възраст предимно с благата на свободното време като
музикални касетки, дрехи, танци и т.н. В България изглежда и до днес това остава много по-валидна реторика.
Младежките култури се осмислят не толкова през бунта, колкото през бягството – тревожни заключения, които
обикновено се засилват покрай политически избори или обговаряне на обществени проблеми като занижаване на
качеството на образователната система, липсата на контрол при употребата на новите технологии или
адаптирането на прекалено „екзотични“ за обществото културни форми. Подобни медийни констатации обаче
често са примесени и с една специфична носталгия по онези първи субкултури, които по комунистическо време са
били равносилни на истинска съпротива, смелост, съществуване на границата, натоварено с романтизъм.
През гледната точка на самите младежи това противоречие също се потвърждава. От една страна те най-често
поставят разлика между „истински” субкултури (онези, свързани с началната идеология на възникване на групата и с
медийно формирания и затвърден стереотипен образ за нея) и „неистински” субкултури (тоест флуидни и повлияни
от модни течения, а не от дълбоки идеи). Съответно негативната оценка за развитието на съвременните субкултури е
„позьорщината”: да се окичваш с културна идентичност, която не ти принадлежи „по заслуги“. От друга страна
обаче, като контрапункт на определяното като консуматорско по своята същност „смешение на субкултурите”,
стои опитът да се поддържа „уникален стил”. Този „уникален стил” е противопоставен на това да бъдеш „позьор” и
съответно да си абсолютно подвластен на модни тенденции, без да можеш да изградиш личен образ. Тук
основополагаща е постмодерната идея, че индивидите не живеят колективен живот и не конструират идентичност,
определена от традицията, идеологията или от общността, а по-скоро градят идентичности от типа „направи-сисам”, които са едновременно множествени и ефимерни. Специфичното потребление е мислено като активно и
творческо, защото през личния си вкус младежите легитимират своята уникалност – уникалност в избора на
конкретни фрагменти, които да съставят цялостна личност. Особено при тийнейджърите смяната на една
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Субкултурата – съпротива, „позьорщина“ или лайфстайл? – продължение от стр. 21

определена като твърда субкултурна идентичност с друга поради „израстване” и „любопитство” е изключително
разпространен феномен. Траекториите на движение са непредвидими и в повечето случаи не зависят толкова
от близостта в идеите на дадените субкултури. Преходите, обаче, не се възприемат като проблематични поскоро поради липсата на рязка стилова промяна.
Така в общественото мнение се сблъскват две визии: от една страна репродуциращите се в лайфстайл
формати идеи за различни субкултури, които подпомагат културната индустрия и които говорят за ясни и твърди
стилови очертания на колективните образи, и, от друга, съвременната идеология на индивидуалния избор и
„свободноизбираемата“ идентичност, която да преодолее рамките на все по-негативно звучащите групови
определения.
Това, което обединява тези противоречия, обаче, е новият специфичен поглед към субкултурите в България, силно
свързан с една специфична за нашия контекст демаркационна линия: субкултурите вече не се осмислят като
маргинални групи на съпротива, които пренебрегват традиционните норми, а напротив – като модерна, висока
култура, която включва успешно индивида в глобалните модни тенденции и която представлява опозиция на
„ниската“, „балканска“ и „изостанала“ чалга култура. Те сякаш са способни да преодолеят негативното
колективно „клеймо“ на последната и да изглеждат много по-индивидуални, свободни и адекватни на
непрекъснато променящата се идея за това кой съм аз. Макар и зад новата си идеология отново да създават
повтарящи се стилове, реторики, схеми за мислене.

1. Whyte, W.F. 1943. Street Corner Society, Chicago University Press.
2. Becker, Howard S. 1963. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: Free Press. Merton, Robert. 1957. Social Theory and
Social Structure. Free Press, New York.
3. Thornton, S. 1995. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambride: Polity.
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Интервю/ доц. д-р Александър Кьосев

Доц. д-р Александър Кьосев завършва
Българска филология в СУ. През 1989 г.
защитава докторат, а през 1999 г. се
хабилитира с труда "Опити върху културата
на прехода". Специализира в Прага,
Кардиф, Париж и Будапеща. Бил е
регионален
директор
на
летния
университет по теория на хуманитарните
науки, Сантяго де Компостела, Испания,
както и академичен директор на Центъра
за академични изследвания, София. Автор
е на няколко книги, както и на повече от 80
студии и статии в областта на културната
теория и история на пространството,
българските и балканските идентичности,
културната
история
на
прехода,
българската литература, литературната
история
и
читателските
практики,
публикувани в български и чуждестранни
периодични
академични
издания.
Понастоящем е директор на Културния
център на Софийския университет.

PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

Доц. д-р Кьосев, от гледна точка
на историята и теорията на
културата, кога се забелязват
първите прояви на underground
движенията и какво провокира
влечението на определени групи
към тази култура?
Самата дума “underground” има
своята история. Тя се появи към
края на 60-те – началото на 70-те
години и оттогава определени
движения в популярната музика
бяха кръстени underground, а покъсно понятието се пренесе и
върху други явления. Що се отнася
до подобни общества, които
условно можем да наречем
„алтернативни”, те са много
ранно появили се в човешката
история, а отделно може да се
говори и за различни видове
етнически групи, тайни култове,
тайни общества, ордени и пр.,
които най-често са религиозни
или квазирелигиозни, и които
съществуват от много години.
Сериозните тайни клубове и
общества възникват в края на XVIII
век и в периода преди и около
Френската революция, те

възникват често като религиозни или
професионални, а в последствие в някои
случай стават политически. Много покъсно, след Втората световна война, когато
се формира официална консуматорска
култура, паралелно с нея се формират
младежки субкултури и контракултури.
Някои от тях си присвояват името
“underground”. Тоест, ситуацията е много
объркана.
Става
дума
за
един
хетерогенен
вързоп
от
най-ралични
общества и най-различни субгрупи. Така
че самият термин “underground” не е
точен, той е метафора.
Както провокира появата/движението на
тези определени групи? Може ли да се
каже
че
хората,
посветени
на
underground
културата,
са
антиконсуматори на поведение, изразяващо
своеобразен бунт срещу общоприетите
норми?
Това е тяхното твърдение, разбира се. На
първо място – една фундаментална
разлика. През 20-те – 30-те години на XX век
23
и особено след Втората световна война,
по време на консумативния бум в
западния свят, за първи път младежките
групи имат усещането, че тяхната
младежка
култура
може
да
бъде
самодостатъчна. Тоест, че тя
23

Интервю с доц. д-р Александър Кьосев
(продължение от стр. 23)

е цял свят със свои ценности,
алтернативни на вижданията на
възрастните, и че в някакъв смисъл
този свят е ценен и самодостатъчен,
не
се
нуждае
от
света
на
възрастните. Това най-ясно личи в
революцията
на
“Децата-цветя”,
която обявява, че консумативният и
войнолюбив свят на възрастните е
нещо вредно и лошо и той просто
трябва да бъде забравен, отхвърлен:
Маke love, not war! Те имат и свой
идеолог – Маркузи, който говори за
„едноизмерния”
човек
на
консумацията
и
за
това,
че
тогавашното
общество
е
„репресивна цивилизация”, както той
самият казва, която по някакъв начин
потиска свободата на желанията на
индивидите. И младежката култура е
тази, която трябва да освободи
цивилизацията от агресията, от
фалшивата социална йерархия, от
потиснатите
желания
и
фрустрацията, да накара хората да
правят любов, музика и празник, а не
война: тя трябва да естетизира света
по начин, така че той да се превърне
в една не-репресивна цивилизация.
Това е една утопия от 60-те години,
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която, като повечето утопии, завършва
отново обратно в консумативната
култура.
В някакъв смисъл, проблемът на
всички
младежки
underground
движения е това, че те започват
алтернативно и дори революционно,
но по някакъв странен начин създават
масови моди, модите имат връзка с
пазара,
а
пазарът
създава
комерсиални стилове като имитира
тези субкултури и ги превръща в
масови. Типичен пример за това е
рап движението. Рап модата се
превърна в световен телевизионен и
моден феномен. В някакъв смисъл
тези младежки “подводни” движения
често се превръщат в комерсиални
моди, когато най-малко очакват, и
завършват в мейнстрийма, който
успешно ги масовизира, а това значи
и комерсиализира.
Какво е мнението Ви за ролята на
Underground културата в днешното
общество?
Няма underground култура, има
разнообразни underground движения
и
микрообщества,
които
глобализираният медиен свят

използва по свой начин. Типичен пример
за това са телевизии като MTV и VH1 и
други подобни, които превръщат в
световен lifestyle онова, което е било
разпространено в определени среди, и
което в един момент започва да се
имитира
от
всички.
Underground
културите по принцип са алтернативни
светове, в които младите хора се
опитват да живеят самостоятелно и си
позволяват да оспорват ценностите,
според които живеят останалите. В този
смисъл те са много важни за
социализацията на младия човек и
много позитивни от тази гледна точка. Но
те имат и цена, негативна страна,
защото изключват социализацията на
младия човек от високите културни
традиции, които в неговите очи му
изглеждат
ненужни.
Това
създава
огромни
проблеми
пред
едно
класическо образование, а пък когато
образованието се опитва да се
реформира, се появяват най-различни
парадокси. В този ред на мисли аз не
гледам на тези явления еднозначно. 24
Как бизнесът комуникира с тези
публики и има ли тенденция все почесто да прилага нестандартните
практики на underground общностите в
комуникацията си с публиките?
24

Интервю с доц. д-р Александър Кьосев
(продължение от стр. 24)

Бизнесът не комуникира, той купува и
продава. Той “комуникира” с тези
групи като копира техните стилове и
продава техните облекла, знаци,
целия lifestyle. Това не е комуникация,
това
е
пазар.
Да
се
прилагат
нестандартни
практики
в
общуването
със
стандартни публики и фокусирани
клиентски общности не е общуване
– то е стратегия за спечелване на
купувачи. Възникването на голямата
поп-култура, да кажем във времето
на Елвис Пресли – това реално е
практиката. Но и Елвис Пресли, и
Beatles, и Rolling Stones, и всички
безбройни групи, банди и музикални
проекти след тях са били по някакъв
начин
брандирани
от
мощни
продуценти, които от самото начало
са ги вписвали в пазарни практики. И
това е родилният порок на т.нар.
младежки субкултури, възникнали в
епохата на зрял капитализъм.
Кога
underground-ът
се
трансформира в мейнстрийм и
смятате ли, че намесата на бизнеса
ускорява този процес?
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Когато стане масово пазарно
телевизионно явление, когато стане
мода, когато стане лесно за
имитиране и престане да бъде
истински алтернативен начин на
живот, а се превръща в престижна
имитация на такъв. И може без
особен риск и сравнително евтино
да се прилага от всеки тийнейджър.
Да си жител на гетото е много
специална социална позиция и
опасен начин на живот; да се
правиш на жител на гетото е нещо,
което правиш по сравнително
безопасен начин. Да си слагаш
съответните обувки, дрехи, качулки,
вериги, татуировки, пиърсинги и пр.,
да се държиш по съответния начин всичко това е въпрос на свободен
избор и донякъде на имитация.

Разбира
се.
Комуникационните
специалисти са ориентирани към
пазара, те не са ориентирани към
ценностите на самите алтернативни
младежки субкултури. Това, от което
се
интересуват,
е
как
да
“комуникират” тези стилове в пазарни.
С това те помагат на пазара, не на
младежите.
Какъв
съвет
бихте
дали
на
комуникационните специалисти по
отношение на взаимодействието им
с алтернативните субкултури?

Бих се въздържал от съвети. По същия
начин бих се въздържал ако PR
специалистите се опитват да се
намесват в отношенията между
роднини, влюбени, близки приятели и
пр. „топли групи”. Това просто не е
Смятате ли, че работата на
тяхна работа, leave the children alone,
комуникационните
специалисти
както пее Роджър Уотърс. Макар че
25
донякъде помага/ускорява този
знам, че никой няма да ме послуша.
процес
на
превръщане
в
мейнстрийм?
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Представяне/ от Виолина Данчева

Hype!
Самото заглавие на този филм подсказа на всеки професионалист в областта на
комуникациите, че сюжетът ще му разкрие някой друг трик от успешната практика.
Този вълуващ документален филм разказва за експлозията на Гръндж музиката в
началото на 90-те и превръщането на отдалечения и дъждовен Сиатъл в световна
столица на рока.
Интересно е да се види интервюто с Джонатан Панеман и Брус Павит, които са
създатели на лейбъла Sub Pop, промотиращ едни от най-известните групи на този
стил като Нирвана и Саундгардън. Тези двама души са в основата на гениална
маркетингова стратегия, която изкарва младите момчета и момичета на Сиатъл от
гаражите и ги слага на кориците на най-четените световни издания.
Членове на някои от групите разказват пред камерата за учудването си, когато
карираните ризи и вълнените клинове се появяват на нюйорксите витрини с цени от
по стотици долари и възкликват “По дяволите, ние ги носим, защото тук е студено”.
Манията по тази иначе алтернативна музика се разразява с нечувани темпове и е един от най-големите парадокси в
музикалната индустрия. Underground-ът се превръща в Mainstream и не след дълго отново се сгромолясва, за
нещастие, отнасяйки със себе си живота на едни от най-емблематичните музиканти на тази сцена. Бяха ли тези
бунтуващи се деца готови за голямата слава?
Филмът показва множество гледни точки и ни оставя сами да си отговорим на въпроси засягащи силата на
комуникацията, етичните рамки и парадоксалните социални феномени, които един добре продаден мит може да
провокира. А да, и доста хубава музика има за слушане между емблематичните интервюта.
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Бунтарският дух на субкултурите
Стартирайки подготовката по специалния
брой, посветен на субкултурните общества и
връзката и допирните точки с работата на
комуникационните специалисти, нямаше как
да не се допитаме до специалисти в областта
и да не потърсим мнението на експерти.
Доктор по Обществени комуникации и
информационни науки към СУ, Кристина
Пайташева изследва в детайли темата за
субкулурните
общества,
бунтарския
и
непримирим характер на представителите на
тези общности, мястото им в медийното
пространство
и
предизвикателствата
и
промените,
пред
които
са
изправени
различните
субкултури
в
контекста
на
глобалната виртуална комуникационна среда.
Изваждайки девет цитата от статиите на
Кристина
Пайташева,
посветени
на
undergdound и субкултурните общности, се
надяваме да насочим вниманието на PR
специалистите към тези анализи, където
всъщност се съдържат много отговори на
въпроси, които си задаваме, сблъсквайки се с
дадена субкултурна общност.
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Кристина
Пайташева
е
бакалавър
по
„Книгоиздаване” и магистър по „Публична
комуникация” на Факултета по журналистика и
масова комуникация към СУ. Продължава
образованието си в СУ и от 2007 г. е докторант
по специалността „Културата на средствата за
масова информация” с научен ръководител
проф. д-р Любомир Стойков. Темата на
дисертацията й е "Младежките субкултури в
контекста на блог комуникацията". От октомври
2011 г. е Доктор по Обществени комуникации и
информационни науки. През годините е
работила в сферата на журналистиката
(webcafe.bg, mymedia.bg, сп. „Fashion Lifestyle
Magazine”, в. “Труд”, ТВ “Евроком” ) и в сферата
на рекламата (РА „Радея”, РА „Дея”).

“Понятието
„субкултура”
се
е
оформило
като
един
културологичен микс, който чрез своята оригиналност на визията и
посланията, които предава на обществото, успява да оцелее в
медийната и комуникационна действителност и продължава да
се развива в посока нестандартност и непримиримост с
установените официални норми и ценности.”
“Краен, долен, но истински, субкултурният език изразява всички
онези чувства, мисли и стремления на субкултурните общества,
които без него биха останали наистина неразбрани. Графитите,
текстовете на песните, спонтанното общуване между младежите
– всички те изразяват безумно насъбралия се гняв, който
единствено и само в речта и езика би могъл да се отприщи и да
каже кое колко тежи.”
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Бунтарският дух на субкултурите - продължение от стр. 27
“В новата медийна среда, и особено в интернет пространството, речта все повече и повече започва да се проявява в наймощната си същност и директно може да „блъсне” читателя в стената, който съвсем случайно попада в нечие виртуално
местенце.”
“На улицата субкултурният представител научава всички тънкости в начина на обличане, гримиране и поведение. Там той
„се закалява” и придобива онази смелост, с която в последствие небрежно действа. На улицата той дава своята заявка и
става ясно кой е той.”
“Къде и по какъв начин субкултурните места за срещи намират отзвук в медиите? От една страна медиите са тези, които
искат да отразят най-важните събития в сферата на дадена субкултурна общност, за да бъдат четени и търсени, от друга
страна – организаторите на тези мероприятия искат медиите да бъдат на техните събития, а от трета – самите субкултурни
представители искат да присъстват както на мероприятията, така и в медията.”
“Субкултурите не са цвете, което да израсте от семе, а те растат от силата на своята собствена енергия в мистериозни
движения, за да бъдат асимилирани от медиите.”
“Младите субкултурни представители потребяват преди всичко новите медии и за тях информацията за много събития идва
предимно по този канал, като не бива да се забравят традиционните медии и тяхната също не толкова лека работа.”
“Благодарение на медиите много от субкултурните места за срещи добиват особено висока популярност, а какво попримамливо и за двете страни. Графити фестивалът ще бъдат отразен в медиите, а медиите ще се радват на качествена
новина.”
“Може би най-важното предимство на блог комуникацията е свободата. Точно тo особено силно привлича субкултурните
блогъри, за които свободният избор е от особено значение. Непримирими, младите субкултурни представители откриват
това, което са търсили винаги - свобода на действието, свобода на словото, свобода на комуникацията, свобода на
мисленето, свобода в най-пълния й смисъл.”
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Николай Тодоров - Основател и собственик на търговска верига „На тъмно”

Николай Тодоров, известен като Ник, е на 36 г. от Варна.
През 2009 г., след предварителни номинации на над 100
български предприемачи, излъчени от икономически
експерти на държавно ниво, Еврокомисията го избира
за български представител на Седмицата на малкия и
среден бизнес, провела се в Брюксел. Започнал своя
бизнес преди 15 години, още като ученик, днес
компанията му се занимава с производство на
младежки облекла, внос и търговия с бижута, услуги и
търговия на едро и дребно в цялата страна. Той е
основател и собственик на търговска верига „На
тъмно”, включваща 9 магазина за младежка мода и
аксесоари и 7 студия за татуировки и боди пиърсинг в
цялата страна. Може да бъде посочен като един от
пионерите в бизнеса, насочен към Underground
публиката в България.
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От създаването си “На тъмно” се превърна в институция в
Underground средите на България. Как се зароди идеята за
създаването на този бранд ?
Смятам за важно да отбележим, че понятието Underground е
относително, но в дадения случай бихме могли да обощим под него
некомерсиалните течения във всяко едно направление или да
вземем предвид понятия като градска и алтернативна култура. Що се
отнася до въпроса, “На тъмно” беше идея, преди да се превърне в
марка. Започнах през 92-93 г. и в самото начало организирахме
поредица от тематични музикални концерти и към тогавашна дата
можем да говорим за Underground, защото музикалните течения,
които обхващахме, бяха New Wave, Dark Wave, Industrial, Punk, все
течения, които в България така и не получиха статус на нещо повече
от именно Underground. Такава си остана и публиката от тези
времена, що се отнася до начина си на обличане, поведение и
присъствието си в социалния живот като цяло. Тогава нарекохме тези
партита “На тъмно” и това се оказа проекто-зародиша на марката.
През 94 г. след едно такова парти и разговори с приятели решихме,
че в България липсва магазин, който да разпространява творчеството
на тези банди и така първоначалната концепция беше това да бъде
магазин за българска музика. Малко по малко добавихме
аксесоари, които да допълват цялостната визия на тази публика, за
да допълним цялостната картина. През зимата на Жан Виденов, като
всеки търговец, прекарвах времето си с калкулатор и пресмятане на
курсове и чак когато нещата се стабилизираха насочих енергията и
времето си към налагането на марката. Продължихме с
организирането на събития, отворихме фризьорски салон, към
момента продължават да функционират студията за татуировки и
body piercing. Мога да кажа, че сега “На тъмно” е завършена
концепция за това как младите хора на България могат да изглеждат,
да се забавляват, да прекарват свободното си време, да изразяват
себе си по различен и нестандартен начин. Така да се каже - да
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През годините ‘’На тъмно” създаде много
иновативни и успешни
бизнес проекти.
Кой от тях би определил като най-успешния
ви маркетингов ход и защо?
Назад във времето мога да разделя успехите
ни в няколко посоки. Първата са продуктите.
Част от концепцията ни е да представяме
продукти и услуги за първи път в България.
Привърженик съм на инструменти, които
взаимстваме от други области и прилагаме
в нашата работа. Такъв пример е
опаковането на подаръци в консервни кутии
или пък серията ни памучни чорапи, които
сложихме в опаковки за бързо хранене под
надслов “Fast foot”. Това са все неща, които
спечелиха вниманието на потребителите.
Бих се позовал на идеите на Котлър за
латералния маркетинг или прилагането на
техники, познати в едно направление, в
съвсем друго. Така например взаимствахме
преди време термина All inclusive от
туристическия бранш и на фиксирана цена
от 99 лв. нашите клиенти можеха да изберат
5 продукта по избор от магазина. Смятам,
че по този начин успешно отворихме
съзнанието им към консумиране и това
беше и един от най-силните месеци в
нашата история. Аз съм привърженик на
такъв тип комбинация от инструменти, които
разфокусират за момент вниманието на
аудиторията и после го съсредоточават
върху нашата цел. Отделно от това, наше
запазено ноу-хау е обслужването в нашите
магазини и превръщането на всяка покупка
в истинско преживяване. Надявам се след
време да
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обединя всички наши успешни идеи и
проекти в книга.
Темата на броя ни e ‘’Underground
комуникационни практики’’. Каква част
от
вашата
публика
можеш
да
определиш като Underground и какви са
нейните специфики?
За
масовия
потребител
често
Underground се поставя като общ
знаменател за всичко различно. Аз обаче,
от моята камбанария, не мога да си
позволя да правя такива обобщения.
Нещата могат да се разделят по много
критерии
като
музика,
интереси,
нестандартни спортове, прекарване на
свободното време. Ако вземем за
пример музиката, то винаги ще има
музика, която ще остане встрани на
комерсиалните течения и медийния
интерес. Ние работим и за такива хора.
Наистина не са най-голяма част от
аудиторията,
нито
пък
найплатежоспособната част от нея, но са
изключително верни. От друга страна,
това са хората, които създават визията и
имиджа на Underground културата и
покрай тях много други хора за дълъг или
кратък
период
от
време
стават
последователи на тази култура и също
наши клиенти. Има и много дейности,
които започнаха като Underground, а сега
вече са напълно част от масовата
култура, като графити, които са част от
имиджа на всеки европейски град, или
пък сноуборд, който вече е олимпийска
дисциплина.

Претенциозна ли е тази публика и как
можем да й угодим? Какво е необходимо, за
да комуникираме максимално ефективно с
хората,
отдадени
на
Underground
културата?
Тези хора имат нужда от своето персонално
внимание. Може да е малко, но трябва да е
на място, точно поднесено и по рецептата,
по която ще бъде изконсумирано от
въпросния потребител. Те знаят много точно
какво искат и не правят компромиси. Когато
получат каквото търсят, са готови да се върнат
отново и да продължат да бъдат част от
въпросното общество, организация, събитие
и т.н. Ако трябва да го обобщя, то трябва
персонализирана комуникация и много
дълбоко познание на техните нужди и
ценности. И те като всеки друг ядат хляб и
мляко, но нашата роля е да задоволяваме
съвсем друг вид потребности, били те
осъзнати или неосъзнати.
Като вносител на една от най-големите
марки за флакони за графити работиш
ежедневно с представители на Underground
културата. Трудно ли се печели доверието
на
тези
артисти
и
как
възприема
българската публика това изкуство?
Що се отнася до Underground сцената на
графитите, то някои от пионерите в България,
които се занимават с това от преди 12-15
години,
отдавна
са
станали
професионалисти и, съчетавайки графити с
различни форми на дизайн или изкуство, си
изкарват хляба с това. Има естествено и
такива, които останаха скрити зад подписа
или маската и това остана техният
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начин
за
израяване.
Фактът,
че
се
организират мащабни графити събития, като
изрисуване на вълнолома във Варна или
кораб на река Дунав в Русе, и то с пълна
подкрепа на местната власт и медиите,
означава, че обществото вече спокойно
въприема тези форми на изкуство.
Какво
място
намират
публичните
комуникации в твоята работа?
От самото начало публичните комуникации
са част от нашата работа. Първите
комуникационни канали, които използвахме,
бяха дори и пощенски писма, защото тогава
нямаше мобилни телефони и когато някой
прекосява България за твое събитие, то трябва
да е сигурен за точна дата, час и програма.
Тогава имаше и много специализирани
музикални издания като вестник Ритъм или
Меридиан
Рок
Шоу.
Естествено,
поддържахме
постоянна
връзка
с
регионалните медии, а по-късно и с
националните. Когато имаме по-големи
събития като Spirit of Burgas, където едната
сцена е наша, съвсем естествено отделяме
и по-голям ресурс като време и средства в
реклама и PR. И до ден днешен мога да се
похваля с чудесни отношения с медиите,
плод на дългогодишното ни сътрудничество, а
и на тях дължим голяма част от успехите си
през годините.
Посочи
ни
някои
специфични
комуникационни практики, които прилагаш
при работата си с артисти и публики,
посветени на Underground културата?
През годините, форматът на медиите е
обославял и каналите за комуникация, които
сме използвали. Минали сме през всички
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традиционни
медии
като
радио,
национална,
регионална
и
специализирана преса. С навлизането на
социалните мрежи обвързахме сайтовете
си за интернет търговия със социалните
медии.
Нашата
публика,
била
тя
Underground или Mainstream, е в интернет,
така че трябва да сме в контакт с нея.
Естествено, не забравяме алтернативните
канали и събития. Преди доста години
вкарахме на центъра на Варна ТИР, който
се отвори и започна ревю. Самите ни
магазини
са
се
превърнали
в
своеобразен център по интереси и по
тази логика в канал за пряка комуникация
с нашата публика, това е особено силно
изразено в по-малките градове.
Намираш ли образованието си по
маркетинг за полезно в своята практика?
Да, определено! Имах изключителната
възможност работейки да уча и учейки да
работя. Отворих първия си магазин, когато
бях 11 клас в Търговската гимназия.
Продължих с Маркетинг в Икономически
университет и именно в тези години развих
мрежата ''На тъмно''. Същинските казуси,
пред които се изправях в практиката, ми
позволяваха
да
бъда
изключително
адекватен в университета. От друга
страна, можех да прилагам всичко
научено на практика, не само маркетинг,
а също ценообразуване, планиране и
прогнозиране и др. И все пак маркетингът
си остана най-сладката част за мен.
Достатъчно отворен ли е бизнесът към
Underground публиката? Какъв съвет за

успешно комуникиране с нея би дал на
мениджърите?
Със сигурност бизнесът не е достатъчно
отворен към тази аудитория. Тези субкултурни
общества могат да помогнат на много марки
да намерят своята аудитория, стига посланията
към тях да бъдат ясно отправени. Тук идва и
ролята на професионалистите, които познават
в детайли този сегмент. Ако трябва да обобщя
един съвет, то той е да се обърнат към хора,
които са отдали живота си на тази култура и
имат опит с тази публика. В последно време
се нагледахме на много неуспешни опити за
комуникация с нея, които нито удрят в
десетката, нито дори в най-широкия кръг около
нея. Това са едни празни послания. Няма го
този специалист, който да разбира от всичко,
затова недейте изплува цялото море сами, а
се обърнете към хора, отдали се на тази кауза.
и ще видите колко полезни могат да бъдат.
Как виждаш развитието на Underground
културата през 2012 г.? Смяташ ли, че все
повече комуникационни специалисти трябва
да се обърнат към тези публики и ако “да” –
защо?
Тази публика е част от пазара и не мога да
кажа дали трябва или не трябва да се
обръщаме към нея, защото тя е част от
обществото и неминуемо получава повечето
послания, които излъчваме. Ако навлезем в
темата за потреблението ще стигнем и до
парадокса, че тази култура до голяма степен
отрича консуматорското общество и все пак
това са хора, които също ядат, пият, харчат
пари, забавляват се.
Трябва да се обърнат към тази публика, защото
е безкрайно лоялна и винаги отвръща с
отношението, което си й дал.
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От мястото на събитието

За да бъде цялостно “обрисуването” на субкултурните
общности и връзката им и допирните точки с практиката на
PR специалистите, чрез снимки от няколко атрактивни и
изключително

успешни

събития

ще

се

опитаме

да

пресъздадем и предадем емоцията и енергията, която
влагат тези творци в проектите си. Enjoy it!

Снимки: Архив "Аморфа"

Трето издание на Стрийт фест за Деня на Европа,
май 2010

Sprite Graffiti Jam, проведен в рамките на Младежки
фестивал “Funcity 2011”
PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

Фар Шабла графити във Фестивал на хвърчилата Шабла 2011
“Аморфа” и Българското дружество за защита на птиците

От мястото на събитието

Читалище „П.Р.Славейков” - Владиславово, гр. Варна
"Аморфа" за МИКЦ-Владиславово

Изложба “UNDERART 2: изкуството на улицата”, 2011

Трето издание на Стрийт фест за Деня на Европа, май 2010
PRактики, брой 46, 05 март 2012 г.

Трето издание на Стрийт фест за Деня на Европа, май 2010
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