
 MMaannuuffaaccttuurriinngg  CCoonnsseenntt                  22000088
  

llaa  CCEENNSSUURRAA  ee  llaa  RREEPPRREESSSSIIOONNEE  ppssiiccoo//fifissiiccaa

ssoonnoo  RREESSIIDDUUII  BBEELLLLIICCII

ddeellllaa  GGUUEERRRRAA  FFRREEDDDDAA

eessaattttaammeennttee  ccoommee  ll''AANNTTIICCOO  TTRRIITTTTIICCOO

CCOOMMUUNNIISSMMOO,,  FFAASSCCIISSMMOO,,  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO

  

iill  SSIIMMUULLAACCRRAATTIISSMMOO
oossssiiaa  iill  SSEEMMIIOO  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO  AAVVAANNZZAATTOO

ccoonnssiissttee  nneellllaa

IPER - ESPOSIZIONE

IPER - ESPRESSIONE

ppeerr  rriipprroodduurrrree  iill  ssuuoo  sstteessssoo
pprriinncciippiioo  ddii  eessiisstteennzzaa

oossssiiaa

PPRROODDUUZZIIOONNEE  //  CCOONNSSUUMMOO
ddii  SSIIMMUULLAACCRRII

ee  llaa  NNEECCEESSSSIITTAA''  ddii  CCOOLLMMAARREE

llaa  CCOONNTTRRAADDDDIIZZIIOONNEE

ddeellllaa  CCOOEESSIISSTTEENNZZAA

ddeellllaa  SSOOPPRRAAFFAAZZIIOONNEE  ssuuggllii  IINNDDIIVVIIDDUUII
ee  SSFFRRUUTTTTAAMMEENNTTOO  //  SSPPRREECCOO  ddeellllee  RRIISSOORRSSEE

CCOONN--VVSS

ii  PPRRIINNCCIIPPII  ddeellllaa  DDEEMMOOCCRRAAZZIIAA
ee  ddeellllaa  LLIIBBEERRTTAA''  ddii  PPEENNSSIIEERROO

  



  

SEMIODESIGN

    

LL''  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  èè  uunnaa  MMAATTEERRIIAA

NNEEUUTTRRAA  ee  IINNFFOORRMMEE

  

MMOODDEELLLLAARRLLAA,,  TTRRAASSFFOORRMMAARRLLAA

OORRDDIINNAARRLLAA,,  SSTTRRUUTTTTUURRAARRLLAA

MMAANNIIPPOOLLAARRLLAA,,  DDAARRNNEE  UUNNAA  FFOORRMMAA

  

èè  PPUURROO  DDEESSIIGGNN  ddeellll''  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE,,

DDEESSIIGGNN  ddeeII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTII,,  cchhee  ggeenneerraannoo  iill  VVAALLOORREE

uunnaa  RRAAFFFFIINNAATTAA  AARRTTEE  AAPPPPLLIICCAATTAA

  

ll''AARRTTEE

ddeellllaa  PPRROODDUUZZIIOONNEE  ee

ddeellllaa  PPEERRCCEEZZIIOONNEE

ddeellllaa  RREEAALLTTAA''

LLaa  CCOONNOOSSCCEENNZZAA  èè  LLIIBBEERRTTAA''

MMaa  SSOOLLOO  CCOONN  uunnaa  CCOORRRREETTTTAA
IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNEE  ee  uunn  GGIIUUSSTTOO  UUSSOO

ddii  CCIIOO''  cchhee  CCOONNOOSSCCIIAAMMOO

  

OOGGNNII  SSFFOORRZZOO  ddii  LLIIBBEERRAARREE

ll''  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE



NNOONN  DDAA  RRIISSUULLTTAATTII

nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii

NNOONN  SSAAPPPPIIAAMMOO  GGEESSTTIIRRLLAA

  

iill  LLIIMMIITTEE  ddeellllee  NNOOSSTTRREE  CCAAPPAACCIITTAA''

ddeellll''UUSSOO  ddeeii  MMEEZZZZII  ee

iinn  ffrroonnttee  aall  PPUURROO  CCAAOOSS  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO

ccii  OOPPPPRRIIMMEE

  

OOGGNNII  CCOONNQQUUIISSTTAA
ddii  LLIIBBEERRTTAA''  ddii  PPAARROOLLAA

iinn  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA,,

iinn  AAZZIIOONNII  ddii  HHAACCKKEERR,,

iinn  BBAATTTTAAGGLLIIEE  LLEEGGAALLII

iinn  LLIIBBEERRAA  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE

ssii  VVAANNIIFFIICCAA  nneell
MMOOMMEENNTTOO  iinn  ccuuii  nnoonn

AABBBBIIAAMMOO  ggllii  SSTTRRUUMMEENNTTII
ee  llee  CCAAPPAACCIITTAA''  ddii  CCOOMMPPRREENNSSIIOONNEE

  

LL''IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  iinn  ssee  NNOONN  EE''  NNUULLLLAA..

iill  SSEENNSSOO

ddii  OOGGNNII  CCOOSSAA

èè  ddaattaa

ddaallllaa  SSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  ddeellll''IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE

ccoonn  lloo  SSCCOOPPOO  ddii  CCHHIIAARRIIRRNNEE  llaa  LLEETTTTUURRAA

  



l'ERGONOMIA dell'INFORMAZIONE
DOVREBBE essere il FINE ULTIMO

dell' SEMIO DESIGN

  

  

DDAATTOO  uunnaa  MMAASSSSAA  ddii  SSIIGGNNIIFFIICCAANNTTII
qquuaallii  ssoonnoo  llee  MMAANNIIPPOOLLAAZZIIOONNII  cchhee

rreessttiittuuiissccoonnoo  uunn  SSEENNSSOO  ::

..DDIIRREEZZIIOONNEE  VVEETTTTOORRII..

..CCOONNTTEESSTTOO..

..OOCCCCUULLTTAAMMEENNTTOO  //  EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE..

 

 



VERSO una ECOLOGIA dell'INFORMAZIONE

CCOONN  IILL  DDIIGGIITTAALLEE  AABBBBIIAAMMOO

UUNNAA  MMOOLLTTIIPPLLIICCAAZZIIOONNEE  EESSPPOONNEENNZZIIAALLEE  DDII

FONTI di INFORMAZIONE

DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELLLL''  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  ,,
aa  pprriioorrii  ddeell  mmeessssaaggggiioo,,  ddeell  mmeezzzzoo  ee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo

  

VVEELLOOCCIITTAA'',,  MMOONNTTAAGGGGIIOO  ee  IITTEERRAATTTTIIVVIITTAA''
ssoonnoo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  pprrooffoonnddoo  mmuuttaammeennttoo

mmaa  llaa  CCAAUUSSAA  ddeellllaa  lloorroo  iinnflfluueennzzaa  éé  ddaattaa  ddaallll''
EENNOORRMMEE  NNUUMMEERROO  DDII  MMEEZZZZII  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE

cchhee  ffaa  qquuaaddrraattoo  iinnttoorrnnoo  aa  nnooii

  

llaa  vveerraa  rriivvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDIIGGIITTAALLEE
èè  ssttaattaa  llaa  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  ee  llaa  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE

dd’’iinnffoorrmmaazziioonnii  aa  ccoossttoo  ccoonntteennuuttoo  ee  rriipprroodduucciibbiillee  sseerriiaallmmeennttee  ssuu  llaarrggaa  ssccaallaa

ttaallii  ddaa  mmuuttaarree

culture, contesti, beni
ooggggeettttii,,  ccoommppeetteennzzee,,  ccoorrppii,,  pprrooffeessssiioonnii,,  ssttuuddii,,  ppaassssiioonnii,,  uurrbbaanniissttiiccaa,,  ppoolliittiiccaa,,
iiddeeoollooggiiee,,  aarrttee,,  ccuullttuurraa,,  ssppeettttaaccoolloo,,  eevveennttii,,  sseennttiimmeennttii,,  rreellaazziioonnii,,  mmeeddiicciinnee,,

ppaassssiioonnii,,  ddrroogghhee,,  ssttiillee  ddii  vviittaa,,  rreelliiggiioonnii,,  sseessssoo,,  vviiaaggggii,,  eemmoozziioonnii,,  ssppoorrtt,,  ssvvaagghhii
TTUUTTTTEE  llee  AATTTTIIVVIITTAA''  UUMMAANNEE  DDIIVVEENNTTAANNOO  SSIIMMBBOOLLIICCHHEE

ttaallii  ccaatteeggoorriiee  ssoonnoo  ssttaattee  ccaarriiccaattee  ddii  iimmmmaaggiinnii  ee  ddii  ssiiggnniifificcaattii  ee  ssii  ssoonnoo  ddiiffffuussee
iinn  ttuuttttii  ii  nnoossttrrii  ssppaazzii  qquuoottiiddiiaannii,,  iinnvvaaddeennddooccii  ccoonn  uunnaa

qquuaannttiittàà  iimmmmaannee  ddii  mmeessssaaggggii  ddaa  lloorroo  eemmeessssii
SSOONNOO  ppeerrcciiòò  NNUUOOVVII  MMAASSSS  MMEEDDIIAA

  

llaa  CCAAUUSSAA  ddii  qquueessttoo  ccaammbbiiaammeennttoo,,
èè  ll’’EESSPPLLOOSSIIOONNEE  ddii  MMEEDDIIAA  ppoorrttaattoorrii  ddii  mmeessssaaggggii,,  ddeevvee  eesssseerree  cceerrccaattaa  NNOONN

SSOOLLOO  nneellllaa  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA,,
llaa  qquuaallee  ppeerrmmeettttee  sseemmpprree  ppiiùù  uunnaa  vveellooccee  eedd  eeccoonnoommiiccaa  vveeiiccoollaazziioonnee  ddii

iinnffoorrmmaazziioonnii



  

mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllaa
MMEERRCCIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  OOGGNNII  SSPPAAZZIIOO

llaa  qquuaallee  TTRRAASSFFOORRMMAA  ttuuttttii  ii  ppoossssiibbiillii
SSUUPPPPOORRTTII  iinn  MMEEZZZZII  DDII  SSIIGGNNIIFFIICCAAZZIIOONNEE



  

    



  

llaa  ssuucccceessssiivvaa  SSEEMMIIOOTTIIZZZZAAZZIIOONNEE  ddii  ooggnnii
AATTTTIIVVIITTAA''  uummaannaa  ddaallllee  EEMMOOZZIIOONNII  aallllaa  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE

AAPPPPOORRTTAATTOO  ddaallllaa
SSTTRRAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE

ddeellllaa  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCIITTAARRIIAA
ee  ddeellll''  IINNFFOO  EENNTTRREEAATTMMEENNTT

  

ooggnnii  AAMMBBIIEENNTTEE,,  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO,,  AAZZIIOONNEE

ddiivveennttaa  uunn  MMAASSSS  MMEEDDIIAA

        



  

    

    

        



SEMANTIC TOOLs
are tools that provide semantic information
about the meaning of words and symbols

as well as relations between symbols and concepts

 

 

 

 

 

 

 



IPER-ESPRESSIONE

oossssiiaa  llaa  fifinnee  ddeellllaa  rreepprreessssiioonnee

oo  mmeegglliioo  ll''iinniizziioo  ddeellllaa  SSCCHHIIZZOOFFRREENNIIAA  ddiiffffuussaa

  

ooggnnuunnoo  ddii  nnooii  èè  uunn  pprrooddoottttoo  ddaattoo  ddaa  mmaarrcchhii  cchhee  rriissppeecccchhiiaannoo  llaa  nnoossttrraa
ppeerrssoonnaalliittàà  oo  mmeegglliioo  ii  mmaarrcchhii  ssoonnoo  llaa  nnoossttrraa  ppeerrssoonnaalliittàà

aadd  ooggnnii  BBRRAANNDD  vviieennee  ddaattoo  uunn  vvaalloorree

SSIIMMBBOOLLIICCOO,,  EEMMOOZZIIOONNAALLEE,,  SSEENNSSOORRIIAALLEE

nnee  ccoonnsseegguuee  uunn  UUSSOO  EESSPPRREESSSSIIVVOO,,

nnoonn  ssoolloo  ccii  ssii  IIDDEENNTTIIFFIICCAA  iinn  uunn  MMAARRCCHHIIOO//PPRROODDOOTTTTOO

mmaa  èè  iill  nnoossttrroo  PPRRIINNCCIIPPAALLEE
MMEEZZZZOO  ddii  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE

IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALLEE

 



  

nnee  CCOONNSSEEGGUUEE

mmaannggiiaarree  MMCC--DDOONNAALLDD  ee  BBEERREE  PPEEPPSSII

ppuuòò  PPOORRTTAARREE  aadd  aavveerree

ppeerrssoonnaalliittàà  mmuullttiippllee,,  qquuiinnddii  nneevvrroottiicchhee  ee  sscchhiizzooffrreenniicchhee

  

  

““pprrooddoottttoo  ddeessttiinnaattoo  aall  ccoonnssuummaattoorree””,,

iinn  uunnaa  ppiiùù  ccoorrrreettttaa  eeqquuaazziioonnee

““ccoonnssuummaattoorree  ddeessttiinnaattoo  aall  pprrooddoottttoo””

  

nneell  SSEEMMIIOOCCAAPPIITTAALLIISSMMOO

NNOONN  ssii  CCRREEAANNOO  PPRROODDOOTTTTII

mmaa  ssii  CCOOSSTTRRUUIISSCCOONNOO  ii  CCOONNSSUUMMAATTOORRII

qquueessttaa  èè  ll''uunniiccaa  eeccoonnoommiiaa  ddeeii  GG77
nneeii  rreessttaannttii  ppaaeessii  ssii  ffaabbbbrriiccaannoo

ii  pprrooddoottttii  ddeeii  bbiissooggnnii  ddeeii  nnuuoovvii  ccoonnssuummaattoorrii



  

llaa  ssoovvrraapppprroodduuzziioonnee  èè  uunnaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  iinneerreennttee  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  ccaappiittaalliissttiiccaa,,
ppeerrcchhéé  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmeerrccii  nnoonn  rriissppoonnddee  aallllaa  llooggiiccaa  ddeell  bbiissooggnnoo  ccoonnccrreettoo

ddeeggllii  eesssseerrii  uummaannii,,  mmaa  aallllaa  llooggiiccaa  aassttrraattttaa  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  vvaalloorree

  

iill  NNUUMMEERROO  ddii  VVAALLOORRII  //  BBIISSOOGGNNII  SSCCIINNDDIIBBIILLII
èè  PPRROOPPOORRZZIIOONNAALLEE  aall  nnuummeerroo

ddii  PPRROODDOOTTTTII  VVEENNDDIIBBIILLII

  

eessaauurriittii  ii  VVAALLOORRII  //  BBIISSOOGGNNII  bbaassee
ssee  nnee  CCOOSSTTRRUUIISSCCOONNOO  ddii  NNUUOOVVII

  

LL''OOMMOOLLOOGGAAZZIIOONNEE  ddiivveennttaa  PPRROOLLIIFFEERRAAZZIIOONNEE

llaa  PPRROOLLIIFFEERRAAZZIIOONNEE  ddiivveennttaa  OOMMOOLLOOGGAAZZIIOONNEE

  

ll''  eesspplloossiioonnee  eesspprreessssiivvaa  èè
iill  ccaarrbbuurraannttee  ddeell  sseemmiiooccaappiittaalliissmmoo

  

llaa  RREEPPRREESSSSIIOONNEE  ddeellllaa  LLIIBBIIDDOO  ffrreeuuddiiaannaa
eessiiggee  llaa  rriinnuunncciiaa  ppuullssiioonnaallee

mmeennttrree  llaa  IIPPEERR--EESSPPRREESSSSIIOONNEE
sseemmbbrraa  ppoorrrree  llaa  ssppiinnttaa  aall  GGOODDIIMMEENNTTOO  ccoommee  uunn  nnuuoovvoo  IIMMPPEERRAATTIIVVOO  SSOOCCIIAALLEE

iinn  ssttrreettttaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  iill  GGOODDIIMMEENNTTOO  ssoonnoo  llee

PPEERRVVEERRSSIIOONNII  OOSSSSEESSSSIIVVEE

  

CCOONNTTRROOLLLLAARREE  iill  DDEESSIIDDEERRIIOO
èè  sseemmpprree  ssttaattoo  iill  MMEETTOODDOO  ppiiùù  uussaattoo  ddaall

PPOOTTEERREE  ppeerr  SSOOGGGGIIOOGGAARREE
ppeerrcciiòò  iinniieettttaarree  llaa  MMAANNCCAANNZZAA  ,,  llaa  PPEENNUURRIIAA,,  llaa  RRAARRIITTAA''



iill  DDEESSIIDDEERRIIOO  EERRAA
llaa  ffoorrzzaa  cchhee  mmeetttteevvaa  iinn  mmoottoo  ooggnnii  pprroocceessssoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ssoocciiaallee,,

mmuuttaammeennttoo  ddeellll’’iimmmmaaggiinnaarriioo,,
ssppoossttaammeennttoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa  ccoolllleettttiivvaa

EESSEEMMPPII  nneeii  MMOOVVIIMMEENNTTII  GGIIOOVVAANNIILLII  LLIIBBEERRTTAARRII,,
cchhee  hhaannnnoo  iinnttaarrssiiaattoo  iill  nnoossttrroo  sseeccoolloo

dal 68 al 77

dagli YIPPIES ai PUNK

RIVOLUZIONI colorate e CREATIVE

INQUIETANTI ed ESISTENZIALISTE

ttuuttttee  ccoommuunnqquuee  mmoossssee  ddaall
DDEESSIIDDEERRIIOO  ddii  SSFFOOGGOO  SSEENNZZAA  FFRREENNII

ddeell  pprroopprriioo  PPIIAACCEERREE  CCOORRPPOORREEOO  ee  IINNTTEELLLLEETTTTUUAALLEE
rriivvoollttee  cchhee  hhaannnnoo  mmooddiifificcaattoo  iill  nnoossttrrii  ccoossttuummii,,  lliibbeerraannddooccii  ddaa  aassssuurrddee  lleeggggii

mmoorraallii  ee  bbiiggoottttee  ccrreeddeennzzee

MMAA  iill  SSEEMMIIOO  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO
RRIIEELLAABBOORRAA,,  AASSSSOORRBBEE,,

qquueessttii  ddeessiiddeerrii,,  ppeerr  ffaarrnnee  aa  lloorroo  vvoollttaa  ddeeggllii
SSTTRRUUMMEENNTTII  ddii  SSPPEECCUULLAAZZIIOONNEE

  

nnoonn  ffaacceennddoo  aallttrroo  cchhee  IINNFFIITTTTIIRREE  llaa  PPRROODDUUZZIIOONNEE  ccoonn  ppiiùù  pprrooddoottttii  ee
FFAALLSSIIFFIICCAARREE  ii  ssiiggnniifificcaannttii  iiddeennttiittaarrii  ddeellllee  vvaarriiee  ccuullttuurree  lliibbeerraallii

  

AA  PPaarriiggii,,  vveerrssoo  llaa  fifinnee  ddeeggllii  aannnnii  SSeettttaannttaa,,  qquueessttaa  rriiflfleessssiioonnee  ssii  mmaanniiffeessttaa
aattttrraavveerrssoo  llee  ppoolleemmiicchhee  ttrraa  aallccuunnii  ddeeii  fifilloossoofifi  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii

  

  

  

  

  

  



  

IIPPEERR--EESSPPRREESSSSIIOONNEE  ::
IIPPEERR--FFRRAAMMMMEENNTTAAZZIIOONNEE

IPER-TARGETTIZAZIONE

MMyySSppaaccee

    



      

  



  

    



    VVSS    

  

ooggnnii  TTEENNTTAATTIIVVOO  ddii  RREECCLLAAMMAARREE
llaa  lliibbeerraa  EESSPPRREESSSSIIOONNEE  ee

ll''AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNEE  ddeellllee  ssiinnggoollee  IIDDEENNTTIITTAA''

FFAALLLLIIRRAA''  nneeii  PPRROOSSSSIIMMII  55  MMIINNUUTTII
oollttrree  aadd  eesssseerree  ccoommpplleettaammeennttee  AASSTTOORRIICCOO

  



iinnoollttrree  llaa  DDEESSTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  ccoonn

GGUUEERRRREE  EETTNNIICCHHEE  ee  CCIIVVIILLII

èè  sseemmpprree  ssttaattoo  uunnaa  tteeccnniiccaa  ddii  gguueerrrraa

iinnddeebboolliirree  llaa  ccoommuunniittàà  iinntteerrnnaa
ppeerr  ggiiuussttiifificcaarree  uunnaa  ffoorrzzaa  eesstteerrnnaa

  

  

iiSShhoowwMMyySSeellff
IIPPEERR--EESSPPRREESSSSIIOONNEE  IIDDEENNTTIITTAARRIIAA

  

iill  SSEELLFF  BBRROOAADDCCAASSTT

ddeeii  SSIINNGGOOLLII  PPEEAARR

CCOONNTTAAMMIINNAATTII

DDEEGGEENNEERRAATTII

nneeggllii  sstteessssii  ccoommppoorrttaammeennttii

IINNQQUUIINNAANNTTII  ddeeii  MMAAIINN  BBRROOAADDCCAASSTT

bbllooggss;;  ssoocciiaall--nneettwwoorrkkiinngg;;  pp22pp;;  mmoobbiillee

  

CCHHIIUUSSUURRAA  NNAARRCCIISSIISSTTIICCAA  ddeell  SSOOGGGGEETTTTOO

ll''EEGGOOCCEENNTTRRIICCIIZZZZAAZZIIOONNEE



      

iiAAmmMMeeddiiaa  --  iiAAmmIImmppoorrttaanntt  --  iiAAmmDDiiffffeerreenntt

iiAAmmSSeennssiibbllee  --  iiAAmmCCooooll  --  iiAAmmTThheeTToopp

with pseudo-individualism, liberal hedonism being nothing more than an
‘ every man for himself ’

 

SSOOLLOO  AAPPPPAARRIIRREE  ee  SSIIMMUULLAARREE

DDEEBBOORRDD

EE’’  ffaacciillee  vveeddeerree  aa  qquuaallee  ppuunnttoo  èè  lleeggaattoo  aallll’’aalliieennaazziioonnee  ddeell  vveecccchhiioo  mmoonnddoo  iill
pprriinncciippiioo  sstteessssoo  ddii  ssppeettttaaccoolloo::

iill  nnoonn  iinntteerrvveennttoo..
SSii  vveeddee,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  ccoommee  llee  ppiiùù  vvaalliiddee  rriicceerrcchhee  rriivvoolluuzziioonnaarriiee  ssuullllaa  ccuullttuurraa
hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  ssppeezzzzaarree  ll’’iiddeennttiifificcaazziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeelllloo  ssppeettttaattoorree  ccoonn

ll’’eerrooee,,  ppeerr  ttrraasscciinnaarree  lloo  ssppeettttaattoorree  aallll’’aattttiivviittàà……
LLaa  ssiittuuaazziioonnee  èè  ccoossìì  ffaattttaa  ppeerr  eesssseerree  vviissssuuttaa  ddaaii  ssuuooii  ccoossttrruuttttoorrii,,  iill  rruuoolloo  ddeell

““ppuubbbblliiccoo””  ssee  nnoonn  ppaassssiivvoo,,  aallmmeennoo  ccoommee  ccoommppaarrssaa,,  ddeevvee  sseemmpprree  ppiiùù  ddiimmiinnuuiirree,,
mmeennttrree  aauummeenntteerràà  llaa  ppaarrttee  ddii  ccoolloorroo  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  cchhiiaammaattii  aattttoorrii,,

mmaa,,  iinn  uunn  sseennssoo  nnuuoovvoo  ddii  qquueessttoo  tteerrmmiinnee,,  ““vviivveeuurrss””..

  

  

  

  



 

 

IPER - ESPOSIZIONE
oovveerr--eexxppoossuurree  ooff  ddeettaaiillss

  

llaa  CCEENNSSUURRAA  nnoonn  èè  ppiiùù  aattttuuaabbiillee
iinn  uunn  pprreessuummiibbiillee

LLIIBBEERROO  MMEERRCCAATTOO  GGLLOOBBAALLEE
ddeellll''IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE

iinnoollttrree

llaa  CCEENNSSUURRAA  TTOOTTAALLEE  rriissuulltteerreebbbbee
GGRROOSSSSOOLLAANNAA  ee  ffaacciillmmeennttee  CCRRIITTIICCAABBIILLEE

  

iill  SSEEMMIIOO  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO  èè  bbaassaattoo

ssuullllaa  EESSTTRREEMMAA  QQUUAANNTTIITTAA''  ddii  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII

uunnaa  PPEENNUURRIIAA  ssaarreebbbbee  CCOONNTTRROOPPRROODDUUCCEENNTTEE

  

CCOOMMUUNNII  MMEETTOODDII
ddii  IIPPEERR--EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE::

  

11))  SSOOVVRRAAIINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE

22))  SSCCAANNDDAALLOO

33))SSHHOOCCKK

  

  

  

  



  

  

SSOOVVRRAAIINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE
RRaammoonneett

vvaallaannggaa  rriippeettiittiivvaa  ddii  cceerrttee  iinnffoorrmmaazziioonnii
ddaattii  eedd  iimmmmaaggiinnii

sseennzzaa  eennttrraarree  rreeaallmmeennttee  nneell
ffoonnddoo  ddeellllaa  qquueessttiioonnee

  

DDIILLUUVVIIOO  --  OOBBLLIIOO

  

  

  

SCANDALO

ll''iinnddiiggnnaazziioonnee  ssii  ppllaaccaa  aattttrraavveerrssoo  iill  rruuttttiinnoo  ddeelllloo  ssccaannddaalloo,,  lloo  ssccaannddaalloo  ccoommee
ccaattaarrssii  lliibbeerraattoorriiaa  ddeell  ssiisstteemmaa..  LLoo  ssccaannddaalloo  èè  ccoommee  ll''AAllccaasseellttzzeerr  cchhee  lliibbeerraa  lloo

ssttoommaaccoo  ooffffeessoo  ddaallllaa  ccaattttiivvaa  ccoosscciieennzzaa..  UUnn  rruuttttoo  lliibbeerraattoorriioo
DDAARRIIOO  FFOO

  

  

SSEEGGNNOO  FFUUTTIILLEE
FFRRIIVVOOLLOO

ccoonn  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii
DDEEGGRRAADDAANNTTII  ee  IINNQQUUIINNAANNTTII

cchhee  eessssoo  iimmpplliiccaa

  

BBAANNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE

oossssiiaa

NNEEUUTTRRAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE

  



  

  

SSHHOOCCKK

aappppoorrttaattoo  ddaallllaa
IIPPEERR  --  EECCCCEESSSSOO  --  EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE

ddeellllee  BBRRUUTTAALLIITTAA''
ddeellllee  MMEENNZZOOGGNNEE

ddeellllee  CCOONNTTRRAADDDDIIZZIIOONNII
ddeeii  MMAASSSSAACCRRII  ee  ddeeii  CCRRIIMMIINNII

ee  ddeellllee  SSOOPPRRAAFFFFAAZZIIOONNII

  

lloo  SSHHOOCCKK  aappppoorrttaa  uunn  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO

TTRRAAUUMMAATTIICCOO

TTEERRRROORRIIZZZZAANNTTEE

ccrreeaa  PPAARRAALLIISSII  PPSSIICCOOLLOOGGIICCAA

DDIISSOORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO

EESSTTRREEMMAA  PPAAUURRAA

AANNSSIIAA

RREEGGRREESSSSIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA

ooggnnii  IINNGGEENNUUAA  IINNDDIIGGNNAAZZIIOONNEE

èè  DDIIRREETTTTAAMMEENNTTEE  FFUUNNZZIIOONNAALLEE

aalllloo  SSTTAATTOO  ddii  SSHHOOCCKK

  

ooggnnii  TTEENNTTAATTIIVVOO  ddii

DDEENNUUNNCCIIAA

aavvrràà  ccoommee  RRIISSUULLTTAATTOO  lloo

SSHHOOCCKK



  

TTEERRRROORRIIZZZZAANNTTEE

PPAARRAALLIISSII  PPSSIICCOOLLOOGGIICCAA

DDIISSOORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO

EESSTTRREEMMAA  PPAAUURRAA

AANNSSIIAA

FFOOXX  NNEEWWSS  CCOOSSPPIIRRAACCYY

  

pprriimmaa  ii  mmeeddiiaa  ssii  ccoonncceennttrraavvaannoo  ssuullllaa  rreettoorriiccaa  ddeellllaa  gguueerrrraa  ggiiuussttaa,,  ddooppoo  ssuullllee
ppoossssiibbiillii  tteeoorriiee  ccoossppiirraazziioonniissttee

nnoonn  èè  ppoorrttaattaa  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ccoonnttiinnuuaa  ddii  pprroofifittttoo
ddaattoo  ddaaggllii  ssccoooopp

MMOOOORREE  aa  CCAANNNNEESS

EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  ee  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE
ddeellll’’ooggggeettttoo  CCOONNTTRRAADDDDIITTOORRIIOO  ee
mmaa  iill  ssuuoo  sstteessssoo  MMAANNTTEENNIIMMEENNTTOO

ggeenneerraa

ssfifidduucciiaa,,  sscceettttiicciissmmoo,,  iinnccrreedduulliittàà,,  iinnddiiffffeerreennzzaa

SSCCHHIIZZOOFFRREENNIIAA



  

  

MANUFACTURING DISSENT

iill  ddoonnoo  ddeellllee

DDOOMMAANNDDEE  ee  ddeellllee  RRIISSPPOOSSTTEE

ddeellllee  CCAAUUSSEE  ee  ddeellll''EEFFFFEETTTTOO

eessccaattoollooggiiccoo

lliibbeerraattoorriioo

iill  ddoonnoo  ddeellllee  RRIISSPPOOSSTTEE  ppeerrmmeettttee  llaa

DDEELLEEGGAAZZIIOONNEE  aaggllii  EESSPPEERRTTII
ee  AAUUTTOO--RREEFFEERREENNZZIIAALLII  iinn  qquuaannttoo  ssoonnoo

PPEERRSSOONNAAGGGGII  PPOOLLIITTIICCII  ee  ddeelllloo  SSPPEETTTTAACCOOLLOO

 

 



 

 

libertà di stampa in italia

 

il DISSENSO dell'ASSENSO

 

 

 

 

 

  



OVERLOAD INFORMATIVO

AASSSSEENNSSOO  ++  DDIISSSSEENNSSOO  ++  BBIIZZ  ==  CCOONNFFUUSSIIOONNEE

llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  BBIIZZ  ((rruummoorree))

oossssiiaa,,  BBIIZZ  MMAARRKKEETTIINNGG

ee  BBIIZZ  NNEEWWSS

  

OOfffificcee  ooff  SSttrraatteeggiicc  IInnflfluueennccee
IInnffoorrmmaattiioonn  OOppeerraattiioonnss  RRooaaddmmaapp:: websites that appeared to be information sites

on the politics of Africa and the Balkans were found to be run by the Pentagon. a
private company, the Lincoln Group

  

Il regime info-cratico del Semiocapitale fonda il suo potere sul sovraccarico, accelera i
flussi semiotici, fa proliferare le fonti di informazione fin quando esse raggiungono il

rumore bianco dell’indistinguibile, dell’irrilevante, dell’indecifrabile  un eccesso infinito
di segni circolano e l’attenzione individuale e collettiva ne viene saturata per via

dell'eccesso del flusso semiotico rispetto alla capacità di interpretazione esposto al
sovraccarico di impulsi significanti il ricevente umano, incapace di elaborare in

sequenza il significato degli enunciati e degli stimoli l’iper-stimolazione dell’attenzione
riduce la capacità di interpretazione sequenziale critica

  



  

CCOONNVVEERRGGEENNZZAA  ddeeii  MMEEDDIIAA
ee  DDIIVVEERRGGEENNZZAA  ddeeii  SSIIGGNNIIFFIICCAATTII

GGööbbbbeellss
(responsabile della propaganda nazista nella dittatura di Hitler)

““LLaa  ppiiùù  ggrraannddee  bbuuggiiaa  rriippeettuuttaa  cceennttoo  vvoollttee  ssii  ttrraassffoorrmmaa  iinn  uunnaa  ggrraannddee  vveerriittàà””..

 

FORZARE la RAGIONE
ad ACCETTARE l'IRRAGIONEVOLE

 

INTACCARE la LOGICA
TRASFORMANDO

l'ASSURDO in ABITUDINE



 

le contraddizioni inaccettabili
sono perfettamente assimilabili

ll''  AASSSSUURRDDOO
ll''  IILLLLOOGGIICCOO

ll''  IIRRRRAAGGIIOONNEEVVOOLLEE
DDIIVVEENNTTAA  uunnoo  SSTTAATTOO

PPEERRMMAANNEENNTTEE  ee
NNOORRMMAALLIIZZZZAATTOO

 

sabotage the sense of reality by inserting fabricated truths which are manifestly lies

 

LET'S PLAY THIS RIDICOLUS ACT

form of spin and on the reactions of people when facing manifested absurdities

 

  

EEccoo,,  FFaabbrrii  ssuullllaa  DDEECCOODDIIFFIICCAA  AABBEERRRRAANNTTEE

incomprensione del messaggio per disparità dei codici

la confusione ha come effetto, la vertigine, il disorientamento, l’allucinazione, la
schizofrenia e perciò lo spiazzamento e la perdita del senso di realtà,

rendeno inoffensive ogni tipo verità
e immobili ogni tipo di contestazioni.

 

con la repressione ciò che si vuole debellare è il contenuto-segno del messaggio,
annullandone il senso, la sua trascendenza e dunque la sua capacità effettuale

 

 

 

 



 

 

 

????????  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  ????????

 

alle possibilità edificati e propositive dateci dai potenti strumenti di comunicazione, i
quali possono permetterci di veicolare conoscenze, saperi e modelli sociali etici atti ad

apportare una umanità più equa, giusta e libera

 

 

uno strumento di potere e di controllo delle masse, ad una situazione in cui i media
possono diventare dispositivi nelle mani della popolazione per meglio attuare una

democrazia (non delegata), una cultura non passiva e una economia non basata sullo
sfruttamento e sulla speculazione

 

l’arte ha preso il posto della polizia nel dispositivo universale di dominio mentale. Ma
al tempo stesso cerca le strade per una terapia

 

NON ECOLOGIA dell'INFORMAZIONE

NON DESIGN dei SIGNIFICATI

bisogna CREDERE nell' ENTROPIA

come POTENZIALITA'

ma EDUCARE alla LETTURA

all' USO dell'INFORMAZIONE

 

 

 



 

 


