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Сажетак: Основ ни циљ ра да је да ука же да је и по ред то га што 
смо сва ко днев но из ло же ни мно го број ним ме диј ским са др жа ји ма 
мо гу ће при ву ћи па жњу ве ли ког бро ја љу ди уко ли ко се ко ри сти ори
ги на лан при ступ у ком би на ци ји са нео че ки ва ном, ду хо ви том иде
јом и кре а тив ни ре зул тат пре зен ту је пу тем ди ги тал них ме ди ја. У 
ра ду ће мо пред ста ви ти нај у спе шни ју кам па њу ге ри ла мар ке тин га 
ко ја је ика да ре а ли зо ва на у Ср би ји за по зо ри шну умет ност под на
зи вом Дра ма у так си ју. Кам па ња, ко ја је ра ђе на за Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште у Бе о гра ду 2014. го ди не, има ла је на кон са мо 
јед ног да на пре ко 200.000 пре гле да на Ју тју бу. Основ ни за кљу чак 
у ра ду је да је кре а тив ност пре суд на за при вла че ње умет нич ке 
пу бли ке, а још јед ном је по твр ђе но да су но ви ме ди ји по ста ли 
незамен љи ви у ко му ни ка ци ји са са вре ме ном пу бли ком. 

Кључнеречи: про мо тив на кам па ња Дра ма у так си ју, по зо ри шна 
пу бли ка, ди ги тал ни ме ди ји, ви рал ни мар ке тинг

Мадасенисмомногопроменилиодсвојихпредакакојису
живелиупрвимцивилизацијама, светоконас јесте.Има
мопривилегијудаживимоусветуукомесуинформације
лакодоступне,алинамтоуистовремесмањујешансуда
сефокусирамопа,какопримећујеКристинРозен(Christine
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Rosen),мождасеобогаћујемоинформацијама,алисигурно
губимонамудрости.1

Каопоследицаубрзаногначинаживотајављасехроничан
недостатаквремена,штовеликибројљудипокушавадана
докнади радећи више ствари истовремено. Мултитаксинг
директно утиче на смањење капацитета за меморисање и
разумевање,паприликомпаралелногобављањадвествари,
осимуколикосеједнаодњихнеобављарутински,несамо
дасенескраћујевремеутрошенонањиховообављање,него
сеповећаваибројгрешака.

ПремаистраживањукомпанијеМајкрософт,најгорејепро
шланашапажња,јериакосеспособностдаобављамовише
задатака истовремено у информатичком добу побољшала,
способностдасеусредсредимојезатрећинуопала.Резул
татиистраживањаспроведеногуКанадипоказујудасуљу
ди2000.годинебилиустањудаодржепажњуупросекуоко
дванаестсекунди,докједанастовремескраћенонаосам,а
дабисеуказалонаозбиљностпроблема,наведеноједаса
дачакизлатнарибицаможедаодржипажњусекунддуже
однас.2

Овајпроблемдиректноутиченарадмаркетиншкихструч
њака,јерсеважандеоњиховогпослаодносиуправонапри
влачењепажњепотрошача, какобинањихутицалида се
определезапроизводеиуслугекојенудекомпанијекојесу
ихангажовале.

Задопирањедоциљнегрупе,данасјенеизоставнаупотреба
дигиталнихмедија,јеромогућујумноготога,одпреношења
порукевеликомбројуљудиузмалаулагања,доолакшаног
прикупљањаподатакаокорисницима.Научницисуутврди
лидаљудисвеликимповерењемостављајусвојеличнепо
даткенамногиммрежама,којеихмогукаснијекориститиу
различитесврхе,атакођеидасепотпуноотварајукадасуна
интернетуидајувеликибројинформацијаосвојимпрефе
ренцијама,којенеделеувекнисасвојимпријатељимаили
породицом.3

1 Rosen,C.(2008)TheMythofMultitasking,TheNewAtlantis,A Jo u r nal of 
Tec hno logy and So ci ety,Spring,p.110,06.june2016.,http://web.mit.edu/
writing/2010/June/Rosen_mythofmultitasking.pdf

2 Hooton,C.Our at ten tion span is now less than that of a gold fish, Мicrosoft 
study finds, 13. 05. 2015., 22. 01. 2016.,  http://www.independent.co.uk/
news/science/ourattentionspanisnowlessthanthatofagoldfishmicro
softstudyfinds10247553.html

3 Kosinski,M.atall.(2015)FacebookasaResearchToolfortheSocialSci
encesOpportunities,Challenges,EthicalConsiderations,andPracticalGui
delines,Ame ri can Psycho lo gistSeptemberpp.547550,26.04.2017.,http://
www.davidstillwell.co.uk/articles/AP_2015.pdf
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Зауметничкеорганизацијесаограниченимбуџетоминтер
нетјеизузетнопогодносредствозакомуникацијуспубли
ком.Осимквалитетногсајта,накомезаинтересованимогу
дапронађубитнеинформацијеорадуорганизацијеионо
мешто нуди, да се упишу намејлинг листу ради добија
њапрограма,информацијаопосебнимдогађајима,акцијма
ислично,неопходнојекориститиидругелакодоступнеи
јефтинеканале,попутЈутјуба.Међутим,његовепредности
сумногисхватили,пајепретрпанразличитимсадржајима,
штоговорииподатакдаје„одјула2015.године,вишеод
400сативидеосадржајапостављенонаЈутјубусвакогми
нута,шточиничетворострукоповећањеупоређењусасамо
двегодинераније”.4

Дабинекаорганизацијапривуклапажњусвојепубликена
садржај који јепоставилананекомодоваквихканала, он
морадасевеомаразликујеодосталих,учемујојмогупо
моћикреативнарешењаикоришћењевиралногмаркетинга,
којиподразумевадасепласиратоликоинтересантнаприча,
даћеоникојијечујуједвачекатидајеподелеснеким,паће
сепроширитипопутвируса.

Виралнимаркетингједеогериламаркетинга,терминакоји
јеЏејКонрадЛевинсон(JayConradLevinson)увеоосамде
сетихобјављивањемсвојеистоименекњиге.5Веомајепого
данзауметничкеорганизације, јерјенагласакнакреатив
ности,аненаулагањимаукампању.Међунајуспешнијим
применамавиралногмаркетингаупољууметности,којије
ушаоиуГинисовукњигурекордапоодносууложеногиза
рађеногновца(уложеноје22.000,азарађено240милиона
долара), свакако је кампања за филм „Вештице из Блера”
(The Bla ir Witch Pro ject)из1999. године. Једнаодинтере
сантних ствари коју су продуценти урадили да би покре
нулипричубило је ангажовањестуденатададелелеткео
несталимособамасаликовимаизфилма,каодасубилеу
питањустварнеособе.6

Најоригиналнији пример употребе виралног маркетинга
у београдскимпозориштима јепримеркампање „Драмау
таксију,” која је рађена за Југословенско драмско позори
ште2014.године.Менаџментовекућеодлучиоједанапра
викампањукојабипривлачилапажњунапозориштетоком
лета, када су запослени београдских позоришта на колек
тивномгодишњемодмору,инатајначинподстакнудолазак

4 04.09.2016.https://www.statista.com/topics/2019/youtube/
5 Conrad Levinson, J. (1983) Gu e ril la Mar ke ting, New York: Houghton

Mif inHarcourtPublishing.
6 Kotler,F.(2004)Mar ke ting od A do Z,NoviSad:Adizes,str.186.
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већегбројапосетилацанајесен,спочеткомновепозоришне
сезоне.

Потсетићемо да маркетиншки стручњаци најчешће деле
публикуна расположивуинерасположиву, а расположиву
даљенапостојећуипотенцијалну7Подпостојећомсепод
разумевајуљудикојисувеомазаинтересованизауметност
икојисесамиинтересујузакултурнедогађаје,заразлику
одпотенцијалне,којаимаафинитетпремакултурииумет
ности,алитусвојупотребулакоможедазаменинекомдру
гом. То је разлог због чега маркетари највећи део својих
активностиусмеравајууправонању.

Постоји, наравно, и део популације који није заинтересо
ван за културуиуметностинакојинијемогућеутицати,
групукоју јеФрансисЖансон(FrancisJeanson)назваоне
пубиком,8алисезаправоовдерадиоњиховомизбегавању
такозваневисокекултуре,докрадоприсуствујудогађајима
којисекласификујукаомасовна,односнонароднакултура.
Истраживањапоказујудакључнуразликуизмеђугрупакоје
посећујууметничкедогађајеионихкојетонечинележиу
њиховомнивоуобразовања.

Дабизадржалопостојећуипривуклоновупублику,менаџ
ментЈугословенскогдрамскогпозориштаодлучиоједасе
овајпутобратионимакојикаоразлогнедоласкаупозори
штенаводедајеоно„самозаелиту”.9Интересантноједа
се позоришна уметност и даље често схвата узвишенијом
однекедруге,напримеродфилмске,иакосу јошодсвог
настанкауантичкојГрчкојупозориштедолазилисвисло
јевистановништва,ачакикадасукрозисторијупостојала
позориштакојанисубилаотвореназаширокемасе,увексу
постојалаионакојајесу.

Публика је одувек била један од најважнијих фактора за
проценууспешностираданекогпозоришта,10ауистовреме
иначинопстанка, алињенопривлачењенијенималолак
задатак.Дабипривуклигледаоце,позориштамогудахва
лесвојепредставе,алиуколикопретерају,публикаћеотићи
разочарана, јерњихова очекивања неће бити испуњена.С
другестране,уколикосеоњојговорисувишеумерено,мо
глобиседеситидасепосетиоцининепојаве,акаконаводи

7 Digl,K.(1998)Mar ke ting umet no sti,Beograd:Clio,str.27.
8 Nemanjić,M.(1991)Film ska i po zo riš na pu bli ka Be o gra da,Beograd:Zavod

zaproučavanjekulturnograzvitka,str.9.
9 Ćosić,V.Dra ma u tak si ju iza ka me ra,03.04.2016.http://www.mediamar

keting.com/kolumna/dramautaksijuizakamera/.
10Klaić,D.(1989)Te a tar raz li ke,NoviSad:Sterijinopozorje,str.85.
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Форнел(ClaesFornell),безобзиранаделатносткомпаније,
свињенинапоривезанису,умањојиливећојмеризадо
лажењадозадовољнихпотрошачаињиховогзадржавања.11

Јасноје,међутим,дапубликанестварасвојаочекивањаса
монаосновурекламеипозоришнекритике,већинаоснову
претходнихискуставасаодређенимпозориштем,извођачи
маилиауторимадела,каоинаосновуставоваљудикојису
јојблиски,попутпријатељаичлановапородице,којумарке
тиншкистручњациназивајуреферентномгрупом.Важноје
утврдитиикојесугрупекојимапојединацтежи,такозваних
аспиративнихгрупаионихкојимаприпада,алижелидасе
одњихдистанцира,такозванихдисоцијативнихгрупа.12

Усветусерадетемељнаистраживањапублике,укојасуче
стоукључениипсихолози, јерразличитиљудиразличито
реагујунаистестимулансе,пајепотребнопорукуформу
лисати тако да циљна група позитивно одреагује нању, а
нањиховуреакцијуутичумногобројнифакториодразлика
уначинуживота,социјалногстатуса,пола,старости,обра
зовањаивисинеприходадосистемавредности,потребаи
навика.Коднассеозбиљнијаистраживањапозоришнепу
бликерадесамоуЗаводузапроучавањекултурногразвитка,
докпозориштарадеунајвећојмеринаосновупретпостав
ки,јернемајуниобученекадровениновцадаплатенеком
датакваистраживањаурадезањих,13аизгледаниинформа
цијудасурезултатинекихистраживањапозоришнепубли
кејавнодоступна.14

Једна од основних специфичности маркетинга у култури,
којијепочеодасекористиудругојполовинипрошлогвека,
јеутомештопоредекономских,институцијекултуремора
јудаоствареисвојеуметничкециљеве15иштозаразликуод
серијскиумноженеробе,којаподразумеваипроизводеин
дустријекултуре,гдесепрвоиспитујетржиштепа,уколико
сеутврдидазаодређенепроизводепостојиинтересовање,

11Fornell,C.(2007)The Sa tis fied Cu sto mer,NewYork:PalgraveMacMillan,
p.66.

12Kotler,F.iKeler,K.(2006)Mar ke ting me nadž ment,Beograd:Datastatus,
str.198.

13Prnjat,D.(2010)Marketinškiosvrtnaumetničkupubliku,Kul tu rabr.1261,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.232.

14На пример истраживање: Mrdja, S. (2010) Po zo riš na pu bli ka u Sr bi ji, 
izveš taj o is tra ži va nju (dram ska pu bli ka),Beograd:Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka 13. 10. 2010., 12. 09. 2016; http://zaprokul.org.rs/cate
gory/projekti/arhiva/page/7/

15Hirschman,E.(1983)Aesthetics,IdeologiesandtheLimitsoftheMarketing
Concept,The Jo u r nal of Mar ke tingno.47,Summer,LondonandNewYork:
Routledge,p.47.
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крећесесањиховомпроизводњом,уметничкоделосепрво
направи,паставинатржиште.16

ДабиуспелодадопредосвојециљнегрупеЈугословенско
драмскопозорштесеобратилоагенцијиМе кен Бе о град(Мc 
Cann Be o grad), сакојомсуиранијеостваривалиуспешну
сарадњу,акојаповремено,радисвојепромоцијеиодржава
њапозитивногимиџаујавности,радикампањезаинститу
цијекултуреинепрофитнехуманитарнеорганизације,прак
тичнобезнадокнаде.

Суоченисамалимбуџетом, заједничкисудошлинаидеју
данаправетрипромотивнафилмаустилускривенекаме
ре,причемусуглумциНебојшаЉубишић,СтефанБундало
иСлободанТешићигралитаксистеипрепричавалипутни
цимаосавремењеневерзије „Отела”, „Млетачког трговца”
и„Злочинаиказне”,представакојесеналазенаредовном
репертоаруовогпозоришта,каодасуупитањуњиховежи
вотнеприче.

Осмишљавањеиприпремакампањетрајалајенеколикоме
сеци,аснимањетридана,свакиданзапоједнупричу.Даби
изгледалоуверљивије, глумци су користили возилаЖутог
таксија.Екипајестраховаладабинекомогаодапрепозна
глумце,алисеиспоставилодапутницинисумногообраћа
липажњунасвојевозаче.Чакјеукола,којајевозиоТешић,
села,насувозачкоместо,његоваколегиницаиздругогпозо
ришта,алиганијепрепознала,јернијеобраћалапажњуна
„таксисту”.Путницинисупосумњалидасуупитањуглум
цичакникадасупрепознализаплет.

За кампању сукоришћени самоониматеријали за које су
путници дали одобрење, јер је било и оних који то нису
желели.Путницимавожњенисунаплаћене,адобилисуи
бесплатнеулазницезапредставучијусуосавремењенуин
терпретацијуслушалитокомвожње.Изненађенису,повре
мено,билииглумци,кадасунекиодпутникапожелелида
сањима као „таксистима”поделе сличнупричуиз својих
искустава.

КадасумонтираниматеријалипостављенинаЈутјубзапрва
24часаималисувишеод200.000прегледа,аодмахсукре
нуледасецитирајуирепликеизвиралнихвидеа,итонеса
моонихкојесуговорилиглумци,већионоштосукомента
рисалипутници.Наконнедељуданазабележенојевишеод
700.000прегледа,аоњојсемоглопрочитатииуштампаним

16СапредавањапрофесораФрансоаКолбера(FrancoisColbert)студентима
докторских студија Академије уметности у Београду одржаног 28.
новембра2010.године
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медијима.Доданасоватрипромотивнафилмаимајупреко
милионпрегледа,акадасеузмеуобзир језичкабаријера,
јерсуразговормоглидапратесамостановницинашеине
киходземаљаизокружења,можесезакључитидајекампа
њабилаизузетноуспешна.Умеђувременусупоставњени
ивидеоклиповисаенглескимтитлом,алисуимализнатно
мањугледаност,окоосамхиљадапрегледа.

Ова кампања добила је награде на многим фестивалима,
укључујућии:

Златнибубањукатегоријифилма(TV,cinema&online)
нафестивалуГол ден драм(Gol den Drum)уПорторожу;

ДвенаграденаФестивалуинтегрисанихкомуникација
Кактус:наградуукатегоријиВиралнивидео,иГранпри
каонајбољаинтегрисанакампањагодине;

НаградузавиралниблокбастернафестивалуСоМоБорац
уРовињу;

 Награду компаније Creative standards international из
Њујорка(Cresta)укатегоријиИнтернетфилмови;

ПризнањеДруштваСрбијезаодносесјавношћуукате
горијиУпотребадигиталнихмедијаиновихтехнологија;

НаградуБританскогсаветаНајбољедигиталнорешење
укултуриидруге.

Охрабренауспехом„Драмеутаксију”Југословенскодрам
скопозориштенаставилоједапривлачипажњусвојепубли
кеиакцијамаузимскомпериодупокретањемпромотивне
продајејефтинихкарата,пасутокомјануараифебруарасве
картебилепоцениод100и200динара.Наданкадајеова
промоцијапочела,редзакуповинуулазница,дуганеколико
стотинаметара,билајеформиранасатвременапрепочетка
радапозоришта,па јепозориштеу јануарупродалопреко
13.00017 карата, на основу чега би семогло закључити да
нијеувекоправданотврдитидапубликанедолазинапред
ставезбогнедостаткаинтересазапозориште,већдапостоји
иреалнановчанабаријера.

За кљу чак

Какосекултурнидогађајиунашојземљи,заразликуодро
беширокепотрошње,промовишунавеомасимплификован
начин, најчешће пружајући само информације о времену
и месту одржавања догађаја и спорадичног гостовања у

17Уредузакултуру,20.01.2015.,27.04.2016.http://www.rts.rs/page/stories/
sr/story/16/Kultura/1804403/U+redu+za+kulturu.html
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емисијамапосвећенимкултурикојепоправилунемајуве
ликугледаностилислушаност,кампањазапозоришнепред
ставеуформискривенекамереукојојглумципрерушениу
таксистепрепричавајусижееремекделакласичнелитера
турекаодеосвојихискустава,једноставнојеодушевилапо
зоришнупублику,алииширујавност.Факторизненађењаи
духовит,оригиналанприступпромоцијипроузроковалису
дасевестонеобичнојвожњитаксијемпроширипопутпо
жара.Кадасеузмеуобзирдабуџетзакампањуготовода
нијепостојао,адаједоданасималапрекомилионпрегледа,
можесерећидасупремашенасваочекивања.

Кључнизакључцимогусесвестинанеколикотачака:

Дакреативнапорукаможекомпензоватисмањенбуџет
запромотивнеактивности;

Дапубликаодличнореагујенапорукекојекористеумет
носткаосвојуоснову;

Дајеувременунепрекиднеборбезасвакогпосетиоца
културнихинституцијанеопходнокориститиновемедије
радидопирањадонајширихслојевастановништва;

Дачестежалбеданемадовољноинтересовања забе
оградска позоришта нису у потпуности оправдана, јер
када се понуди квалитетан програм, представљен ори
гиналномкампањом,публиканапунисале.

Ипак,ипоредврлоохрабрујућихрезултата,нетребазабо
равити дама како нека кампања била успешна, онаможе
помоћипозориштудапривучепублику,алићесамовисок
квалитетизвођењаусловитидамусеонаивраћа.

ЛИТЕРАТУРА:
ConradLevinson,J.(1983) Gu e ril la Mar ke tingNewYork:Houghton
Mif inHarcourtPublishing.

Ćosić,V.(2016)Dramautaksijuizakamera,http://www.mediamar
keting.com/kolumna/dramautaksijuizakamera/

Digl,K.(1998)Mar ke ting umet no sti,Beograd:Clio.

Fornell,C.(2007)The Sa tis fied Cu sto mer,NewYork:Palgrave
MacMillan.

Hirschman,E.(1983)Aesthetics,IdeologiesandtheLimitsoftheMa
rketingConcept,The Jo u r nal of Mar ke tingno.47,Summer,London
andNewYork:Routledge.

Hooton,C.(2015)Ourattentionspanisnowlessthanthatofagold
fish,Microsoftstudyfinds,http://www.independent.co.uk/news/scien
ce/ourattentionspanisnowlessthanthatofagoldfishmicrosoft
studyfinds10247553.html



289

ДЕЈАНА ПРЊАТ

Klaić,D.(1989)Te a tar raz li ke,NoviSad:Sterijinopozorje.

Kosinski,M.atall.(2015)FacebookasaResearchToolfortheSo
cialSciencesOpportunities,Challenges,EthicalConsiderations,and
PracticalGuidelines,Ame ri can Psycho lo gist, Septemberhttp://www.
davidstillwell.co.uk/articles/AP_2015.pdf

Kotler,F.(2004)Mar ke ting od A do Z,NoviSad:Adižes.

Kotler,F.iKeler,K.(2006)Mar ke ting me nadž ment, Beograd:Data
status.

Mrđa,S.(2010)Po zo riš na pu bli ka u Sr bi ji,izveštajoistraživanju
(dramskapublika),Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvit
ka,http://zaprokul.org.rs/category/projekti/arhiva/page/7/

Nemanjić,M.(1991)Film ska i po zo riš na pu bli ka Be o gra da,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

Prnjat,D.(2010)Marketinškiosvrtnaumetničkupubliku,Kul tu rabr.
1261,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

Rosen,C. (2008) TheMythofMultitasking,The New Atlan tis, A 
Jo ur nal of Tec hno logy and So ci ety,Spring,http://web.mit.edu/wri
ting/2010/June/Rosen_mythofmultitasking.pdf

https://www.statista.com/topics/2019/youtube/



290

ДЕЈАНА ПРЊАТ

DejanaPrnjat
AlphaUniversity,ArtsAcademy–

DepartmentforProductioninArtsandMedia,Belgrade
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CASESTUDYOFTHEPROMOTIONALCAMPAIGN
TAXI DRAMA

Abstract

Themainobjectiveofthispaperistopointoutthatitispossibletodraw
attentionofalargenumberofpeople,inspiteoftheirdailyexposureto
abundantmediacontent,byusinganoriginalapproachcombinedwith
anunexpectedandimaginativeideaandpresentingthecreativeresult
viadigitalmedia.Thepaperwillpresentthemostsuccessfulguerrilla
marketingcampaigneverrealizedinSerbiafortheatreart,named“Taxi
drama”.The campaignwas created for theYugoslavDramaTheatre
inBelgrade in 2014, and had over 200 000 views onYouTube in a
singleday.Themainconclusionofthepaperisthatcreativityiscrucial
forattractingartaudiences.Oncemoreithasbeenconfirmedthatthe
newmediahavebecomeindispensablewhencommunicatingwiththe

audience.

Keywords: campaign, Taxi drama, theatre audience, digital media, 
viral marketing
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