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Uwaga,
reklama!!!
ANNA DRAPAŁA

Reklama to informacja po³¹czona
z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu sk³onienie do nabycia lub korzystania z określonych
towarów czy us³ug, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Reklama przybiera różn¹
postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej g³ównie
w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji
merytorycznej o przedmiocie reklamy,
co często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Pomimo tego, że reklama
jest środkiem z którego każdy z nas –
często mimowiednie – korzysta, jej
obecność powoduje wiele odmiennych
i niezamierzonych reakcji.
Grzeczna reklama
Do tego, że reklama jest obecna w telewizji publicznej, zd¹żyliśmy się już
przyzwyczaić; nie przeszkadza nam
już tak bardzo ilość reklam emitowanych w czasie trwania jednego programu lub filmu. Zd¹żyliśmy już nauczyć się traktować je jako przerywnik na przygotowanie przekąski lub
skorzystanie z toalety, a może nawet
na telefon do znajomego. Podobnie
w radiu. Grzeczna reklama to taka reklama, która informuje nas, że się pojawi i daje nam czas na umknięcie,
ucieczkę, zmianę kana³u; daje nam
możliwość wyboru.
„Murator” dla wytrwa³ych
Jako przysz³y architekt, często przegl¹dam czasopisma zwi¹zane z moj¹
branż¹. W większości s¹ one popoprawnie skonstruowane: jest spis treści, reklama jest wyraźna, artyku³y
czytelne i przestronne. Wyj¹tek stanowi w³aśnie „Murator”. Nie odbieram
gazecie zas³ug na p³aszczyźnie informowania konsumenta. Artyku³y pisane s¹ przez osoby kompetentne i w
większości pozostaj¹ oparte na do-

świadczeniach zawodowych. Ale...
Ale kiedy chcę przejrzeć gazetę, muszę na wstępie wiedzieć czego szukam. Niektóre artyku³y s¹ tak skrzętnie poukrywane i zakamuflowane reklamami produktów, że często jest mi
trudno odróżnić jedno od drugiego.
Gdy w sklepiku prasowym przeglądam miesięcznik, o zgrozo, tracę poczucie czasu. Kupuj¹c gazetę za 10
z³otych chcia³abym przeczytać informację fachow¹, zdobyć wiedzę ogóln¹. Tymczasem nawet korzystaj¹c ze
spisu treści ³apię się na tym, że bezmyślnie wpatruję się w reklamę rynien, albo filtrów do czegoś tam. Ładna reklama, przyci¹gaj¹ca, dzia³a na
mnie wręcz hipnotyzuj¹co. Jest to jedyne znane mi czasopismo, w którym
reklama jest ważniejsza od treści merytorycznej. Na 250 stron magazynu
przypada 80 stron reklam.
Ulica dla odważnych
Jako czynny kierowca i sprawny
przechodzień jestem – jak większość
ludzi – narażona na bezmyślność agencji reklamowych. Odkrywam z wielkim bólem, że reklama na wielkich
bilboardach przy drogach nie jest przeznaczona dla przechodniów, ale właśnie dla kierowców. Wed³ug mnie jest
to wielka g³upota i nieodpowiedzialność agencji reklamowych, ale też firm
zajmuj¹cych się stawianiem miejsc reklamowych. Już sam fakt, że ten sposób reklamy jest dopuszczony i nikomu nie przeszkadza, zakrawa na kpinę. Reklama odwraca nasz¹ uwagę, a
maj¹c za narzędzie perswazję sk³ania
nas do zrozumienia treści i jeszcze być
może do zapamiętania adresu, który
najczęściej trudno znaleźć i przeczytać. I nagle – TRACH, BUM!!! Kierowco, w³aśnie zatrzyma³eś się na
czyimś samochodzie!!! Kiedyś mi się
wydawa³o, że znaki drogowe s¹ ważniejsze na drodze – jak widać, nie dla
miasta. Przecież mieszkańcy i tak jeż-

dż¹ na pamięć. A dla pieszych jest
chodnik. Tu czekaj¹ na nich „mi³e atrakcje” w postaci uloteczek rozdawanych do r¹czek, które z braku koszy
l¹duj¹ na trawniczku. Także reklamy
wystawiane przez sprzedawców przed
zak³ad tak, żebyś się o nie potkn¹³,
wtedy zapamiętasz przynajmniej to
miejsce. A także wielkie reklamy na
budynkach, bo przecież zwyk³ego
przechodnia nie obchodzi architektura czy ciekawe murale ścienne, ale na
pewno zainteresuje go uśmiech z powodu odplamionej koszuli, albo „twarde dowody” wypadaj¹ce psu spod
ogona, po spożyciu karmy. Jak możemy tak niszczyć nasz¹ wspóln¹ przestrzeń. To jest niedopuszczalne. To jest
omamianie. To jest tworzenie nijakości. To jest naigrywanie się z inteligencji odbiorcy. To – wreszcie – jest
po prostu orydynarne.
Gwa³t przez ucho,
gwa³t przez oko
W spo³eczeństwie informatycznym
wymiana danych jest codzienności¹.
Najszybciej i naj³atwiej znaleźć informacje w Internecie. Prawie w każdym
domu jest komputer, a co za tym idzie
– po³¹czenie internetowe. Korzystamy
z Internetu w pracy, a także w domu
do celów prywatnych. I tu również
wkrada się reklama. Strony internetowe migocz¹ uczciwymi i nieuczciwymi reklamami. Im bardziej kolorowa, zmieniaj¹ca się i rzucaj¹ca w oczy,

tym ³atwiej pope³nić b³¹d i nacisn¹ć
na okno, które przekierowuje nas na
inn¹ stronę. Gdy mamy szczęście, odsy³ani jesteśmy na stronę producenta,
w innym przypadku pojawia się komunikat o niebezpieczeństwie istnienia wirusa lub zasypani zostajemy
kaskad¹ okienek, które otwieraj¹ się
w czasie szybszym niż zd¹żymy je
zamykać. Do tego również zd¹żyliśmy się przyzwyczaić i najzwyczajniej
w świecie nie wciskamy przycisku
myszki, gdy nie jesteśmy pewni że
chcemy. Agencje reklamowe postanowi³y uprzykrzyć nam życie i znalaz³y sposób na t¹ ludzk¹ obojętność.
Wyobraźmy sobie tak¹ sytuację, gdy
pracujemy nad czymś w domu. Mi³a
atmosfera, muzyka która koi nasze
nerwy, przegl¹damy stronę internetow¹ i – TRACH. Podskakujemy w fotelu i nagle w naszych g³ośnikach
wrzeszcz¹ jakieś dzieci, ktoś wrzeszczy „SRU”, albo jakaś inna piosenka
stara się przekrzyczeć ustawion¹ przez
nas muzykę. Zanim zidentyfikujemy
problem, mija zaledwie kilka sekund,
ale z³agodzone nerwy znów się strzępi¹. Wchodzimy na inn¹ stronę, czerwono, wielka reklama nie wiadomo
czego zamiast informacji, których się
spodziewamy. Szukamy krzyżyka zamykaj¹cego okno – NIE MA – znajdujemy – ucieka przed wskaźnikiem.
Konsternacja.
Uszy mnie bol¹ i bol¹ mnie oczy.
A ręka się w pięść zwija. Nikt nie
lubi być wpędzany w tak¹ grę, gdy
nie zna szczegó³ów dzia³ania i tym
bardziej bez wyrażenia na ni¹ chęci.
A wszystko kosztem czasu.

bezw³asnowolnienie. Jeśli nie sprz¹tnę, to mogę nadać w³amywaczowi
nieświadomie komunikat do w³amania się do domu: skoro nie sprz¹tam,
znaczy że mnie nie ma. Tysi¹ce drzew
wykarczowanych. Ochrona środowiska? Unia Europejska nak³ada na nas
ograniczenia wydzielania gazów cieplarnianych. A my co? Wprowadzamy
nakaz jazdy samochodem na świat³ach 24 h/dobę. Zabraniamy palenia
w miejscach publicznych. A czy ktoś
się kiedyś zastanawia³, jak d³ugo rozk³ada się ulotka reklamowa?
Nied³ugo zagrażać nam będzie konsumpcjonizm wrodzony. Dwa lata temu będ¹c w Londynie trafi³am w ogrodzie miejskim na warsztaty z ekspozycj¹ hodowania roślin jadalnych.
Dla mnie to norma, wiem, że ziemniak, marchewka czy pietruszka to warzywa, że rosn¹ w ziemi, „pod wielkim dachem nieba”. Gdy spytałam
towarzyszkę eskapady która mieszka
w Wielkiej Brytanii 4 lata, co o tym
s¹dzi, skwitowa³a to krótko: „Bo oni
(Anglicy,) myśl¹, że marchewka rośnie na krzaku bez natki, a ziemniaki
wyjmuje się z ziemi już w folii, umyte, obrane i pokrojone”.

Bajka o lesie,
co szumia³ tu wczoraj

fot. Andrzej C. Leszczyński

Dzwoni domofon. Odbieram. „Nie,
nie wpuszczę, bo nie życzę sobie żadnych ulotek pod drzwiami”. Wychodzę na uczelnię. Ulotka na klamce.
Wracam do domu – ulotka na wycieraczce, druga wciśnięta w drzwi. Kurczę, coś jest chyba nie tak, czy ja nie
mam prawa do prywatności?? Poza
tym, dlaczego ktoś mi śmieci na wycieraczce? Jeszcze inna sprawa, dlaczego ja te śmieci muszę sprz¹tać? Czy
ta reklama nie może być przyjaźniejsza
dla konsumenta, dla mnie to nie jest
żadna nobilitacja, czy u³atwienie życia, gdy widzę ile tych śmieci się przewala codziennie w mieście po chodnikach i trawnikach. Wisi przecież na
parterze skrzynka ULOTKI i ZWROTY. Wiem, że dla kogoś jest to prac¹,
ale czy ja zmuszam kogoś, żeby sprz¹ta³ po mnie efekty mojej pracy??? U-

Reklama dźwigni¹ handlu
Powiedzia³abym, że to powiedzenie
jest już archaiczne. W dniu dzisiejszym w reklamie jako środku pozyskiwania klienta nie chodzi już wcale
o informację zawart¹ w reklamie, o jej
rzetelność, czy prawdę. Nie chodzi o
to, żeby reklama zapad³a w pamięć i
by³a kojarzona, czy żeby nas zabawia³a. W reklamie chodzi o to, aby dotrzeć
do jak największej liczby odbiorców.
Nieważne, że skorzysta z niej tylko
część: wiedzieć musz¹ wszyscy.

