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O zaletach informacji decyduj¹ jej konstrukcja i kompozycja. 
Niebagatelne znaczenie ma równie¿ fotografia. Przewa¿a twierdze-
nie, ¿e to ona jest najwa¿niejsza. W efekcie koñcowym liczy siê
jednak si³a, z jak¹ dzia³a komunikat.

Si³a fotografii
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Do zdjêcia w polskich realiach nie przywi¹zuje
siê zbyt du¿ej wagi. Czêsto wybiera siê drogê
przekazu tekstowego, motywuj¹c to jego ni¿sz¹
cen¹ i zalewem fotografii. Jest to jednak dzia-
³anie krótkowzroczne. Taki wybór nie przek³ada
siê na odpowiednie, czyli kreatywne i skuteczne
formu³owanie przekazu. - Nie nale¿y zapomi-
naæ, ¿e wszystkie sygna³y wysy³ane przez firmê
maj¹ ogromne znaczenie, bo s¹ swego rodzaju
wizytówk¹. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e który�
z nich jest wa¿niejszy � podkre�la Piotr Surzyn,
Art Director EURO RSCG.
Niedoceniana fotografia
Na Zachodzie widoczna jest równowaga
pomiêdzy tekstem a fotografi¹, przy wykorzy-
staniu trafnej kreacji w obu wypadkach. Polskie
billboardy nie prezentuj¹ niczego �wie¿ego
z rodzimych agencji. Zdecydowana wiêkszo�æ
naszych reklam ma charakter czysto informa-
cyjny. W ten sposób, z pozytywnym skutkiem
mo¿na zakomunikowaæ tylko o obni¿ce cen
w sieci handlowej. Prosty napis: �80% taniej!�
rozwi¹¿e tê kwestiê. Sporadycznie pojawiaj¹ce
siê zdjêcia to przewa¿nie packshoty z hiper-
marketowej obni¿ki cen. Fotografie �z rozma-
chem� pochodz¹ wy³¹cznie z w³asnych �róde³
koncernów.
Ca³kowicie innego podej�cia wymaga kampania
wizerunkowa. Wiêkszo�æ znanych producen-
tów papierosów wykorzystuje w swoich akcjach
fotografie. Przedstawiaj¹ one twardzieli, ³ow-
ców przygód, czyli typy, którymi chc¹ byæ
potencjalni klienci. Prawdopodobnie nawet pro-
mil z nich nigdy nie dosi¹dzie dzikiego mustanga
i nie przeprawi siê przez d¿unglê. Istot¹ si³y
przekazu jest odwo³anie do pragnieñ, czêsto
nawet nieu�wiadomionych, a fotografia potrafi
je wizualizowaæ. - Dobre zdjêcie musi zapo-
cz¹tkowaæ ca³¹ seriê zdarzeñ my�lowych
u odbiorcy. Powinno byæ jak pierwsza scena
w filmie, tak mocna, ¿e nastêpne dziesiêæ
odbiorca sam �wy�wietli� sobie w g³owie.
Dopowie dalszy ci¹g zdarzeñ, umieszczaj¹c
w koñcu siebie w roli pozytywnego bohatera.
- uwa¿a Tomasz Miko³ajczak, Senior Art. Direc-
tor JUST Polska.
Plastyka w podstawówce
Zdarza siê, ¿e za³o¿yciel, pó�niejszy prezes
du¿ej spó³ki, osobi�cie �projektowa³� jej logo,
umieszcza³ zdjêcia ¿ony w folderze, �bo s¹ takie
piêkne�. Rzadko s³ychaæ o inwestycjach rzêdu
kilkuset tysiêcy z³otych, a s¹ one niezbêdne,
je�li przekaz ma byæ wiarygodny. Jest to zaled-
wie u³amek kosztów kampanii, zakupu mediów,
druku itd.

Marek Arcimowicz: Kilka lat temu
realizowa³em sesjê do kampanii ANZ,
australijskiego potentata bankowego i jego
nowego produktu, karty kredytowej Visa
ANZ First. Akcja wykorzystywa³a prze-
wrotne has³o �Nikt nie pamiêta, kto by³
drugi� (Nobody remembers who came
second). Przedstawia³a ludzi, którzy prze-
grali tylko raz, ale w decyduj¹cych momen-
tach swoich karier. Wystêpowa³ w niej kul-
turysta, zdobywca drugiego miejsca
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w zawodach Mister Olimpia. W 1970 roku przegra³ z Arnol-
dem Schwarzeneggerem. Innym z bohaterów by³ Zbigniew Pie-
trzykowski, znakomity bokser, który na Igrzyskach Olimpij-
skich w 1960 roku uleg³ tylko Muhammed�owi Ali. Kampania
bazowa³a na kontra�cie: �nie warto zajmowaæ siê drugoligo-
wymi produktami � po jakim� czasie nikt nawet o nich nie
pamiêta, dlatego wybierz nas!� Zdjêcia musia³y byæ doskona³e
technicznie. Nie ¿a³owano czasu ani �rodków na realizacjê
sesji. Wspominam j¹ jako jedno z najciekawszych do�wiadczeñ
zawodowych. Klient i agencja pochodzili jednak z Australii.

Nawet najlepsza fotografia mo¿e pozostaæ nie-
zauwa¿ona. - ¯yjemy w kraju, w którym ma³o
ludzi widzi �obciach� w okradaniu artystów
z tantiem czy s³uchaniu disco polo, a wiêkszo�æ
za najlepsz¹ malarkê uwa¿a Hannê Baku³ê.
Ciê¿ko w takim wypadku wymagaæ jakiej� wra¿-
liwo�ci. Zw³aszcza, ¿e wszyscy mieli�my �pla-
stykê� w podstawówce!- ironizuje Piotr Surzyn.

Zdjêcie w komunikacie
Dzia³ania maj¹ce wp³yw na postrzeganie firmy
nie przynosz¹ efektów w krótkim czasie.
Ich wp³yw na zysk i bilans jest roz³o¿ony na
lata. W takich warunkach fotografia powinna
byæ jednym z podstawowych sk³adników kam-
panii wizerunkowej. Im wiêksza renoma firmy,
tym wiêcej wymaga siê od niej przy wykorzy-
stywaniu zdjêæ we wszystkich formach promo-
cji. Do kszta³towania trendów niezbêdne jest
propagowanie wizerunku, a trudno to osi¹gn¹æ
bez fotografii najwy¿szej próby. - Zdjêcie jest
zbêdne, je¿eli pos³ugujemy siê prostym komu-
nikatem. Co prawda, pocz¹tki reklamy opiera³y
siê g³ównie na typografii, a pierwsze, amery-
kañskie og³oszenia mia³y kilkaset s³ów. Znam
jednak reklamy, w których przekaz opiera siê
tylko na u¿yciu zdjêcia � jak choæby kampania
marki Reebok z 2004 roku � zauwa¿a Surzyn.
Ulotka hipermarketu ma prezentowaæ produkt,
dlatego nie musi zawieraæ zdjêæ najwy¿szej jako-
�ci. Oczywi�cie musz¹ one byæ wykonane
poprawnie. Samochód te¿ jest towarem ale
wymaga odmiennego podej�cia. Oprócz linii
nadwozia, trzeba pokazaæ jego charakter.
- Profesjonalne zdjêcie musi pokazaæ idealny

�wiat, w którym chc¹ siê znale�æ konsumenci.
Je¿eli chcemy pokazaæ �tylko� faceta w brudnym
podkoszulku, a w tle rogi jelenia na �cianie,
to trzeba znale�æ rogi, zrobiæ casting na faceta,
stylistka musi przygotowaæ 20 po¿ó³k³ych pod-
koszulków, kto� musi dobrze o�wietliæ studio
� i w koñcu � kto� musi to sfotografowaæ
� dodaje Surzyn.

Marek Arcimowicz
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