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  Większość z nas, wybieraj¹c się na 
film, w dużej mierze kieruje się opini¹ 
znajomych, recenzjami z telewizji, 
b¹dź zapowiedziami z radia. Przede 
wszystkim jednak robi to dzięki trai-
lerom, które widzimy przed każdym 
seansem. We wspó³czesnym kinie 
większość filmów najlepiej wypada 
w zwiastunie, czyli tzw. trailerze. A 
zwiastuny nagminnie zdradzaj¹ sekre-
ty fabu³y, któr¹ zapowiadaj¹.
   Nie jest żadn¹ tajemnic¹, że u pod-
staw trailera leży dobry montaż. To 
świetnie zmontowany materia³ daje
nam z³udzenie, że to, na co zamierza-
my wybrać się do kina, będzie olśnie-
waj¹cym widowiskiem. Jakże często 
daliśmy się nabrać na szybko zmienia-
j¹ce się obrazy, daj¹ce z³udzenie ci¹g-
³ości akcji, jaka powinna przebiegać 
w filmie. Sam często muszę walczyć 
ze sob¹, żeby nie pójść do kina zaraz 
po obejrzeniu jakiegoś dobrego zwia-
stuna. W dzisiejszym, do cna skomer-
cjalizowanym spo³ecznym świecie, to 

w³aśnie promocja świadczy o końco-
wym sukcesie filmu. 
  Promocja może przybierać takie 
formy, jak strona internetowa promu-
j¹ca obraz, różnego rodzaju gadżety, 
plakaty itp.  Jednak nic nie jest w stanie 
zast¹pić trailera. Tylko obraz i dźwięk 
potrafi¹ oddzia³ywać na nasze zmys³y 
w takim stopniu, abyśmy zostawiali 
pieni¹dze w kasie. Często, niestety, 
³¹czy się to z perfidnym oszustwem  – 
mnóstwo kiepskich filmów doczeka³o 
się rewelacyjnych trailerów. Siadamy 
wygodnie w kinie oczekuj¹c cudów, 
tymczasem okazuje się, że to, co wi-
dzieliśmy w ci¹gu 60 sekund trailera, 
to ca³e dobro, jakie ów film mia³ do 
zaprezentowania.
  Gdzie te czasy, gdy na końcu „Wid-
ma” (1955) Henri-Georgesa Clouzota 
pojawia³a się prośba do widzów, by nie 
mówili o zagadce kryminalnej tym, 
którzy jeszcze filmu nie znaj¹! Dziś 
producentom nie zależy na utrzyma-
niu tajemnicy. W zwiastunie „Kill Bill, 
vol. 1” (2003) Quentina Tarantino s¹ 
fragmenty wszystkich najważniej-
szych scen, pojawiaj¹ się wszystkie 
g³ówne postaci. Dawniej postępowa-
no ostrożniej – w zwiastunie „Pó³noc, 
pó³nocny-zachód” (1959) Alfreda 
Hitchcocka brak by³o najs³ynniejszego 
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fragmentu tego filmu: z samolotem 
atakuj¹cym na pustkowiu Cary’ego 
Granta. Czy teraz taka powści¹gli-
wość by³aby możliwa? Nie.

Nie ma jak zwiastun

  Filmy s¹ dziś marne, a trailery wręcz 
przeciwnie. Bo w zwiastunach prym 
wiedzie to, co stanowi o plastyczno-
technicznej stronie filmu: zdjęcia, de-
koracje, kostiumy, montaż. A te ele-
menty nie szwankuj¹ nawet w naj-
bardziej idiotycznych filmach (w każ-
dym razie – amerykańskich).  Reżyser
może być niezdolny, ale ekipę tworz¹ 
profesjonaliści. Wady filmu – schema-
tyzm scenariusza, drętwe dialogi, 
marne aktorstwo, źle sklecone sceny 
– trailer może ukryć. Z dialogów 
wyci¹gnie dwa najlepsze zdania, 
u aktorów zaakcentuje urodę, do³oży 
moment erotyczny, jakieś efektowne 
„bum!”, podbije to wszystko przebo-
jow¹ piosenk¹ – i jest fajnie. W zwia-

stunie każdy film zapowiada się na ar-
cydzie³o. Więcej zachwytów na temat 
wprowadzanego tytu³u jest chyba tylko
w pressbookach, które dostaj¹ dzien-
nikarze.
  Zwiastunom pomaga coś jeszcze: 
autorzy krótkich form (reklama, trai-
ler, wideoklip) maj¹ dziś największe 
szanse na eksperymenty formalne 
- dysponuj¹ najnowocześniejszym 
sprzętem (komputery!) i niez³ymi, jak 
na czas trwania dzie³a, budżetami.

Oscar dla zajawki

   Zwiastuny s¹ inne ni kiedyś, ale 
też ich znaczenie jest nieporównanie 
większe. Ponieważ najdroższe filmy
wchodz¹ dziś do kin ca³ego świata 
nieomal jednocześnie, liczy się „syg-
na³” w chwili premiery. O sukcesie 
decyduje pierwszy weekend rozpo-
wszechniania, więc producenci uzna-
li, że zachęcaj¹c do obejrzenia filmu, 
lepiej powiedzieć o nim więcej, niż 
mniej. Ranga innych „sygna³ów”, np. 
recenzji, znacznie zmala³a.
  Na zwiastuny czeka się z równ¹ nie-
cierpliwości¹, co na filmy. Internet pe-
³en jest wieści o nowych trailerach. Li-
czy się skrupulatnie, który by³ najczę-
ściej ogl¹dany.

  Zwiastun doczeka³ się nawet w³asne-
go odpowiednika Oscara – to Golden 
Trailer Awards, wręczane w 18 kate-
goriach. W pi¹tej edycji tej imprezy 
(25 maja 2004 r. w Los Angeles) naj-
wyżej oceniono zwiastun „¯on ze 
Stepford”. To znamienny przyk³ad - 
nagrody zgarn¹³ trailer do niedobrego, 
choć atrakcyjnego dla oka filmu.

To tylko ja!

   ̄ eby dostać nagrodę, trzeba mieć, 
rzecz jasna, oryginalny pomys³ na trai-
ler: może to być dowcip albo nieco-
dzienna konstrukcja. Na przyk³ad taka: 
ekran ciemnieje, muzyka jak z horro- 
ru i chrapliwy męski g³os zapowiada 
– „Już wkrótce nadejdzie....”.  Spodzie-
wamy się jakiegoś potwora (przez 
ekrany wędrowa³a wtedy „Godzilla”), 
a tymczasem pojawia się... agent 007 
(Pierce Brosnan) mówi¹cy z uśmie-

chem: - „Nie, nie, bez obaw, to tylko 
ja!”. Tak zapowiadano Bonda „Śmierć 
nadejdzie jutro” (1998).
   W zwiastunie „Wdowy św. Piotra” 
(2000) Patrice’a Leconte’a zastosowa-
no rozwi¹zanie proste i w tej prosto-
cie genialne. Po przedstawieniu osi 
fabu³y – dowódca twierdzy na końcu 
świata i jego żona (Danieul Auteuil 
i Juliette Binoche) zabiegaj¹ o to, by 
nie stracono pewnego skazańca (Emir 
Kusturica). Binoche pyta Auteuila 
- „Co się stanie?”, a ten odpowiada: 
- „Nie wiem”. Tylko obejrzenie filmu 
może dać odpowiedź na to pytanie!

Dema i trailery

  Swoje trailery maj¹ także gry kom-
puterowe. Kiedyś przygotowywano je 
oddzielnie, np. statyczn¹, strategiczn¹ 
grę reklamowano atrakcyjn¹, trójwy-
miarow¹ animacj¹. Dziś, dzięki roz-
wojowi grafiki, wystarczy do trailera 
wybrać sekwencje prosto z gry.
  Podobnie jak w branży filmowej, 
trailer do³¹czany jest do produktu 
wypuszczanego na rynek. Można go 
też ści¹gn¹ć z internetu, a na stronach 
poświęconych komputerowej rozryw-
ce dostępne s¹ nawet rankingi traile-
rów. Ostatnio – na podobieństwo re-

klam – trailery wstawia się np. do ani-
mowanych filmów w formacie flash. 
Popularne makabreski „Happy Tree 
Friends”, które z internetu trafi³y do 
MTV, poprzedzone by³y trailerem ko-
reańskiej gry. 
  Gry maj¹ jeszcze jedn¹ specyficzn¹ 
formę promocji – tzw. dema, czyli 
swoje okrojone, bezp³atne wersje. 
W demach gier fabularnych można 
dojść tylko do pewnego punktu akcji, 
a w strategicznych nie można np. uży-
wać wszystkich opcji.

Szybciej i krócej

  W filmie „Cz³owiek demolka” jest 
scena, w której zachwycona Sandra 
Bullock s³ucha ulubionej stacji ra-
diowej nadaj¹cej wy³¹cznie krótkie 
pioseneczki z reklamówek. Wed³ug 
twórców obrazu mia³oby tak być za 
25 lat. Można się jednak obawiać, że 
dojdzie do tego szybciej.
  Z pozoru rynek muzyczny od za-
wsze by³ zdominowany przez traile-
ry. Czym innym, jak nie zapowiedzi¹ 
większej ca³ości (p³yty), s¹ single? 
Sprawa nie jest jednak tak prosta. Do-
piero rewolucja lat 60. nada³a albu-
mowi wspó³czesne znaczenie. Wcześ-
niej to single by³y najważniejszym 
nośnikiem muzyki. One (oraz ich 
sprzedaż) decydowa³y o pozycji wy-
konawcy. Wystarczy³o jednak, aby 
twórcy pop poczuli się pe³noprawny-
mi artystami, a kawa³ek winylu, na 
którym można by³o zapisać kilka 
minut muzyki, przesta³ im wystar-
czać. Niechęć np. Led Zeppelin do 
wydawania singli sta³a się elementem 
rock’n’rollowej legendy.
 Dziœ znaczenie singla jest marginal-
ne. Analitycy twierdz¹, że zniknie on 
za parę lat, ale już dziś listy przebojów
na podstawie sprzedaży singli nie ma-
j¹ znaczenia. I to nie dlatego, że osta-
tecznie zatriumfuje p³yta d³ugograj¹-
ca. Rynek pop wraca do czasów, gdy
bardziej liczy³ się przebój i chwytliwa 
linia melodyczna, niż wartość arty-
styczna ca³ej p³yty. Tym razem dzieje 
się tak za spraw¹ telefonów komórko-
wych. Zaczę³o się od wprowadzenia 
na rynek modeli telefonów, które po-
zwala³y na ści¹ganie dzwonków. Na-
tychmiast furorę zaczę³y robić melo-
dyjki, które s¹ rozpoznawalnym frag-
mentem aktualnych przebojów. ¯e
krótkie i banalne? Nie szkodzi. Prze-
żywaj¹cy kryzys rynek muzyczny 
chwyci³ się nowego źród³a dochodów. 
A postęp technologiczny sprawia, że 
muzyka w telefonach komórkowych 
staje się jego coraz ważniejsz¹ części¹. 
Operuj¹ca na zachodnioeuropejskich 
rynkach sieć T-Mobile wprowadziła 
us³ugę, która przy użyciu najnow-
szych modeli telefonów umożliwia 
ści¹ganie już nie dzwonków, ale frag-
mentów piosenek – do 120 sekund 
muzyki. Przedstawiciele T-Mobile su-
geruj¹, że ma być to jedynie zachęt¹ 
dla fanów, aby zainteresowali się ca³¹ 
piosenk¹, zanim zawieraj¹ca j¹ p³yta 

trafi do sklepów. I tak „ogryzki” pio-
senek pe³nią ważn¹ rolę. Czasy kilku-
minutowego, kupowanego w sklepie 
i ods³uchiwanego w domu singla wy-
daj¹ się nierealn¹ epok¹ artystycznej 
swobody, za któr¹ nawet Led Zeppe-
lin powinni zatęsknić.

Obraz i dźwięk

 Z obu tych elementów sk³ada się oczy-
wiście film – i nie inaczej jest z trai-
lerem. Jeśli chodzi o film, sprawa jest 
jasna, jak to wszystko wygl¹da. Z trai-
lerami jest już trochę inaczej. Wiele
osób uważa je za sztukę. W mojej opi-
nii jest to zwyczajne rzemios³o. Nigdy
nie odważy³bym się nazwać reklamy 
sztuk¹. A trailer to nic innego, jak zwy-
k³a reklama. Niestety, trailery pojawia-
j¹ się coraz szybciej. Nied³ugo chy-
ba będzie dane nam ogl¹dać trailery 
do filmów, które nie zosta³y jeszcze 
w ogóle nakręcone. 
 Jak zmieni³o się podejście hollywood 
do udźwiękowienia swoich produk-
tów, najlepiej widać na przyk³adzie 
trailerów. Jeszcze kilka lat temu opra-
wę dźwiękow¹ do zwiastunów two-
rzy³a najczęściej muzyka wykorzysta-
na później w filmie, który ów trailer 
promowa³. Wykorzystywano również 
gotowe utwory innych artystów. Cza-
sami kompozytor, zatrudniony przy 
danym obrazie, pisa³ również muzykę
do trailera. Nie wspomnę już o masie 
piosenek, bo to zupe³nie inna sprawa. 

A jak wygl¹da to teraz? Cóż, w dniu 
dzisiejszym jesteśmy świadkami ist-
nienia wielu firm zajmuj¹cych się pi-
saniem muzyki na zamówienie. Brzmi 
to trochę niedorzecznie, ale owe „fir-
my” to nic innego, jak twory przypo-
minaj¹ce Media Ventures Hansa Zim-
mera i Jay’a Rifkina. Tak więc mamy 
do czynienia z grup¹ bardziej lub mniej 
utalentowanych kompozytorów, za-
jmuj¹cych się pisaniem muzyki do
telewizji i kina. Ba, sprawa wygl¹da 
tak, że jeśli macie wystarczaj¹c¹ ilość 
pieniędzy, możecie sobie pozwolić na 
zilustrowanie muzyk¹ nawet najprost-
szej czynności. W każdym b¹dź razie 
nie trudno teraz powiedzieć, kto zain-
westowa³ dużo pieniędzy w promocję 
swojego produktu. Jeśli podczas trai-
lera s³yszycie dostojn¹ muzykę, któ-
rej nie s³yszeliście wcześniej, tudzież 
brzmi ona dosyć znajomo, ale aranża-
cja jest już inna, znaczy to, że produ-
cenci pokusili się o zatrudnienie spec-
jalistów, którzy pisali muzykę spec-
jalnie do przygotowanego zwiastuna. 
Naturalnie s¹ też firmy, które oferuj¹ 
jednocześnie ca³y wachlarz us³ug. Na-
pisz¹ muzykę do trailera, za³oż¹ stro-
nę internetow¹, zajm¹ się cateringiem 
i Bóg wie czym jeszcze. Moim zda-
niem, co za dużo, to nie zdrowo.
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