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Hiszpański dziennik „El Mundo” 
napisał wprost, że głośne debaty w 
mediach na temat prowokacyjnej 
reklamy Dolce&Gabbana przyczyniają 
się do osiągnięcia przez firmę ich 
reklamowego celu i to tanim kosztem. 
Tanim, bo za rozgłos medialny firma 
nie musiała płacić. Na co dzień 
nazywamy to piarem.

Kontrowersyjna reklama Dolce & 
Gabbana przedstawia leżącą kobietę, 
którą trzyma za nadgarstki pochy-
lający się nad nią mężczyzna z nagim 
torsem. Trzech innych obserwuje tę 
scenę z boku. „Reklama zachęca do 
zbiorowego gwałtu” - napisali w liście 
protestacyjnym włoscy senatorzy. - To nie do przyjęcia - stwierdził Al Ric-
cardo Noury z włoskiej filii Amnesty International. - Ochrona prawa kobiet 
do życia wolnego od koszmaru gwałtu wymaga cenzury takich scen - dodał. 
„Zdumieni” falą krytyki włoscy projektanci oficjalnie przeprosili: - Nie 
zamierzaliśmy nikogo obrazić, a już zwłaszcza kobiet, które uważamy za 
królowe, co widać na wszystkich naszych pokazach. To zdjęcie artystyczne, 
które wyraża pasję, piękno i erotyzm, a kobieta na nim nie wygląda na 
cierpiącą - przekonują Domenico Dolce i Stefano Gabbana. Zupełnie tak, 
jakby pierwszy raz w branży modowej sięgnięto po ten rodzaj przekazu. 

W gruncie rzeczy mogliby 
raczej powiedzieć: „Ups, 
we did it again”. Wystar-
czy tu przypomnieć 
reklamę innego kreatora, 
Gucci, na której widniała 
kobieta z wygolonym logo 
firmy w miejscu, którego 
zazwyczaj nie oglądamy w 
reklamach.
Z definicji jednym z głów-
nych celów strategii rekla-
mowych jest dotarcie do 
świadomości konsumenta. 

– Nie sądzę jednak, żeby zasadniczym środkiem do osiągnięcia tego celu 
było tworzenie reklam kontrowersyjnych. Jestem daleka od opinii, że znaj-
dują one szeroki aplauz wśród twórców strategii reklamowych – uważa 
Jolanta Skuza, producentka w studiu filmowym ODEON.
To, czy faktycznie dana firma decyduje się na takie działanie zależy przede 
wszystkim od strategii firmy, jej celów i sposobów docierania do konsumen-
tów, właściwości reklamowanego produktu i już posiadanego wizerunku. 
Prowokacje najmniej sprawdzają się w branżach, od których oczekujemy 

bezpieczeństwa i stabilizacji, jak ubezpieczenia 
czy bankowość. Skutecznie potrafią dotrzeć do 
odbiorców bardziej niszowych, młodszych, tych 
otwartych i lepiej wyedukowanych. Pod warun-
kiem oczywiście, że sam przekaz będzie na odpo-
wiednim poziomie. - Pamiętam kampanie kontro-
wersyjne, które jednak nie wzbudzały niesmaku, 
lecz zmuszały do refleksji. Na przykład „Papie-
rosy są do dupy” - plakat autorstwa Pągowskiego 
czy kampania przeciw narkotykom, która wyko-
rzystywała tzw. „ambient media”. W wybranych 
toaletach klubów w sedesach i pisuarach znaj-
dowała się przyklejona paczuszka z „marihu-
aną” i hasłem: „Narkotyki, olej to” - opowiada 

Anna Król, dyrektor działu 
komunikacji konsumenckiej 
w Euro RSCG Sensors.

Przekaz nie do 
każdego
Reklama kontrowersyjna, 
nawet budząca krytykę lub 
prawie sprzeczna z prawem 
jest skuteczna, jeśli została 
adresowana do szczegól-
nej grupy odbiorców, a 
reklamodawcy nie zależy 

na dobrym odbiorze wśród innych. - Gdy Cro-
optown, młodzieżowa marka ubrań, pokazuje na 
billboardzie dwa spółkujące jeżozwierze i podpi-
suje je „ostra jazda”, można powiedzieć, że taka 
kontrowersja będzie skuteczna, bo korespon-
duje z wizerunkiem „odjechanej” marki - opo-
wiada Michał Soroczyński, dyrektor strategiczny 
w TBWA.
„Odjechanej” marce nie zawsze będzie jednak 
towarzyszyło przymknięcie oczu na jej „poje-
chane” pomysły. W marcu bieżącego roku 
Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama Tel-
ForceOne oparta na koncepcji pokazania nowo-
czesności wyrobów w konfrontacji ze schema-
tycznym wizerunkiem osób starszych naruszyła 
normy etyczne. Motywem przewodnim layou-
tów były wypowiedzi osób starszych dotyczące 
akcesoriów GSM. Zarówno ze stwierdzeń boha-
terów reklam, jak i nieumiejętności prawidłowego 
zastosowania w praktyce tych akcesoriów (jedna 
z bohaterek wpina słuchawkę bluetooth we włosy 
jak spinkę) wynikało, że nie wiedzą oni, do czego 
służą urządzenia. - Młody klient TF1, który szuka 
przede wszystkim tanich gadżetów może akcep-
tować wyśmiewanie się ze starszych, może go to 
nawet bawić, więc na krótką metę reklama może 
być skuteczna, bo jest dostosowana do wrażliwo-
ści odbiorcy – przyznaje Juliusz Braun, dyrektor 
generalny Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. 
Jego zdaniem takie działania nie pomagają jednak 
w kreowaniu wizerunku firmy, która ma zamiar 

Prowokacje najmniej 
sprawdzają się w branżach, 
od których oczekujemy 
bezpieczeństwa i stabilizacji
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towana przy wsparciu Rady Europy. Miała ona zwrócić uwagę na przemoc 
psychiczną i fizyczną, z jaką każdego dnia spotykają się w Polsce geje i les-
bijki. „Plakaty szokują i przynoszą spodziewany efekt. Nikt nie przechodzi 
obok nich obojętnie. Każdy z nas ma więc okazję przez 3 sekundy poczuć 
się tak, jak każdego dnia czuje się gej albo lesbijka w tym kraju” - napisał na 
swoim blogu Robert Biedroń, prezes Kampanii Przeciw Homofobii. Pod-

kreśla też, że w niektórych miejscach 
plakaty zdjęto po interwencji prze-
chodniów, którzy poczuli się urażeni 
tym, co przeczytali. „To daje nadzieję 
na to, że zaczniemy reagować na 
przemoc wobec drugiego człowieka. 
Że nie będziemy obok niej przecho-
dzili obojętnie. To jest cel naszej kam-
panii” - podsumowuje Biedroń.
Nie ulega wątpliwości, że celem bez-

pośrednim prowokacyjnych haseł jest przecież nie dotarcie do przechod-
niów, ale zainteresowanie tematem kampanii mediów. Tym razem znowu 
się udało. Kampania Przeciw Homofobii wywołała w nich burzę. Temat 
podjęli także internauci. Ci ostatni szeroko dyskutowali nad sposobem 
przedstawienia problemu. Pytali: „Czy słowa lesba i pedał są wulgarne, 
obraźliwe? A jeśli tak, to jakim prawem znajdują się na plakatach reklamo-
wych? Dlaczego dzieci są zmuszone czytać, oglądać takie napisy?” Emocje 
pojawiły się również w branży reklamowej. - Moim zdaniem ta kampania 
jest zupełnie nietrafiona. Nie realizuje założonych celów komunikacyjnych. 
Co więcej, kampania ta wnosi do przestrzeni publicznej wulgarny język nie-
nawiści, dając tym samym niejako przyzwolenie na jego używanie – twier-
dzi Michał Soroczyński, dyrektor strategiczny w TBWA. Z taką opinią nie 

wejść na giełdę, gdyż marka zaczyna kojarzyć się 
z prymitywnymi metodami działania. 
W przypadku reklamy kontrowersyjnej, choć nie 
trzeba w szczególny sposób zabiegać o zaintere-
sowanie mediów, ważne jest, aby zarządzać infor-
macją i przekazem. Jeśli kampania reklamowa 
ma wywołać kontrowersje, 
skandal czy szerszą dysku-
sję społeczną, dział PR lub 
zewnętrzna agencja powinny 
być dokładnie i odpowiednio 
wcześnie o niej poinformo-
wane. - Rolą piarowca jest 
przygotowanie odpowiednich 
materiałów informacyjnych 
towarzyszących kampanii, 
ale także doradzanie, czy kontrowersyjna reklama 
jest spójna z wizerunkiem marki i czy nie zaszkodzi 
sprzedaży. Piarowiec powinien także zdefiniować 
potencjalne sytuacje kryzysowe, które mogą być 
następstwem kampanii. Branża nie ma tu znacze-
nia, najważniejszy jest przekaz i jego konsekwen-
cje – wrażenia i postawy konsumenta – zauważa 
Joanna Tauber, prezes Tauber Promotion.

Co się gapisz...
Ostatnią głośną prowokacją była kampania „Co 
się gapisz, pedale/Co się gapisz, lesbo”, przygo-

Można zaryzykować stwierdzenie, że polskie społeczeń-
stwo jest dość dalekie od krytykowania bądź ingerowania 
w treść i formę kierowanej do niego reklamy. Skarg w Pol-
sce na przekaz reklamowy było w ostatnich 12 miesiącach 
tylko 24. Większość, jeśli nie wszystkie, zostały odrzucone 
przez Komisję Etyki. Dla przykładu w Anglii tego rodzaju 
skarg odnotowuje się około 24 tys. rocznie. Niedawno 
wprowadzono tam także kontrolę materiałów wideo pod 
kątem możliwości wywołania epilepsji u potencjalnych 
odbiorców poprzez wyświetlanie na ekranie szybko zmie-
niających się obrazów. Z kolei we Francji wszelkie komuni-
katy reklamowe, zanim zostaną dopuszczone do emisji, są 
kontrolowane przez BVP - organ działający z ramienia pań-
stwa. Każda reklama we Francji przechodzi przez specjalny 
system online, utworzony na potrzeby BVP przez BEAM.
TV, który sprawdza, czy reklama jest zgodna prawem.

Zdaniem Łukasza Ponińskiego, head of BEAM.TV Poland, 
agencje reklamowe w Polsce cały czas mają ogromne pole 
do popisu i jeszcze wiele niewykorzystanych chwytów. - Z 
drugiej strony, reklama w Polsce jest już na tyle profesjo-
nalna i kreatywna, że nie musi się uciekać do bardzo kon-
trowersyjnych rozwiązań – ocenia Poniński. Zwraca rów-
nież uwagę, że reklamodawcy w Polsce nie są skorzy do 
bardzo odważnych rozwiązań marketingowych. Polska jest 
wciąż krajem pruderyjnym - pewne sfery życia i problemy 
ukazywane w komunikatach reklamowo-promocyjnych są 
niezmiennie traktowane jako tabu, nieetyczne i niemoralne. 
Nawet jeśli branży uda się popełnić jakąś kontrowersyjną 
reklamę i pojawi się wokół niej trochę szumu, może oka-
zać się, że dla obserwatora z Zachodu nie jest ona niczym 
szczególnym i mieści się w standardach typowych chwytów 
marketingowych.

Często pomysłodawcami 
kampanii reklamowych, 
haseł, a nawet layoutów 
prowokacyjnych kampanii 
są specjaliści PR 
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zgadza się Jolanta Skuza. – Sądzę, że w przypadku kontrowersyjnych prob-
lemów społecznych można z powodzeniem stosować ten rodzaj strategii. 
Celem staje się wówczas wywołanie dyskusji społecznej na dany temat lub 
wywołanie pożądanych reakcji społecznych - zauważa Skuza.
Często pomysłodawcami kampanii reklamowych, haseł, a nawet layoutów 
prowokacyjnych kampanii są specjaliści PR. Nie działają oni zazwyczaj w 

pojedynkę. - Zanim 
zabiorę się do pracy 
nad prowokacyjną 
kampanią rekla-
mową i towarzy-
szącą jej kampanią 
PR, spędzam dużo 
czasu z prawnikiem. 
Jest to tzw. etap 
ważenia kosztów. 

Często jest tak, że prawnik ma na tyle racjonalne argumenty, że w ogóle 
nie decydujemy się na kampanię. Zdarza się jednak, że wystarczy uzupeł-
nić brakujące elementy, tak aby kampania nie naruszała niczyich dóbr, była 
etyczna i zgodna z prawem obowiązującym w danym kraju. A przy tym 
wszystkim ważna społecznie i prowokująca do myślenia – zdradza Magda 
Gieorgica, project director w Mmd Corporate, Public Affairs & Public Rela-
tions Consultants.

Dla tych o mocnych nerwach
Stosując prowokację, należy liczyć się z tym, że może ona zmotywować 
inne podmioty rynkowe do podjęcia zdecydowanych działań. I to również 
w świetle jupiterów. W ostatnich tygodniach branża PR niejednoznacznie 
oceniła głośne zerwanie współpracy przez agencję Ciszewski PR z Ryana-

irem, irlandzkim przewoźnikiem, dla którego praco-
wała przez ostatnie półtora roku. Znanej z nieprze-
bierania w słowach linii agencja wypowiedziała umowę 
dzień po opublikowaniu komunikatu, w którym Ryanair 
skrytykował firmę New Communications, przyznającą 
m.in. liniom lotniczym tytuł „CoolBrands”, czyli „Super 
Marki”. Komunikat został wysłany do mediów jeszcze za 
pośrednictwem agencji Ciszewski PR. - Wszystkim agen-
cjom zdarza się wypowiedzieć umowę z klientem, my to 
też od czasu do czasu czynimy i nie ma w tym nic zdroż-
nego. Można jedynie dyskutować o kwestii nagłośnienia 
tego faktu przez agencję. Osobiście nigdy tego nie czy-
nię, bo nie wydaje mi się to eleganckie, nawet jeśli klient 
dopiekł nam do żywego. Poza tym to może zaniepokoić 
innych obecnych czy potencjalnych klientów – mówi 
Ryszard Solski, dyrektor generalny w Sigma Internatio-
nal (Poland) Ltd, doradzając, że w przypadku klientów 
znanych z kontrowersyjnych działań chyba lepiej odpo-
wiedzieć sobie wcześniej, czy chcemy z nimi pracować, 
niż potem tego żałować. Z drugiej strony Anna Król 
zwraca uwagę na to, że agencja, która powołując się 
na zasady etyki, rozstaje się z kontrowersyjnym klien-
tem, może tylko na całej sytuacji zyskać. Oznacza to, że 

działa w zgodzie z zasadami, jest etyczna, nie chce łamać reguł gry, w któ-
rej uczestniczy. - Dla mnie jako dla potencjalnego klienta byłaby to raczej 
pozytywna rekomendacja – podsumowuje Król.
Problemem może się też okazać art. 36 ustawy „Prawo prasowe” para-
graf 2: „Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub 
zasadami współżycia społecznego” lub paragraf 4: „Wydawca i redak-

tor mają prawo odmówić zamieszczenia ogło-
szenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest 
sprzeczna z linią programową bądź charakterem 
publikacji”. Magda Gieorgica wspomina sytuację 
sprzed dwóch lat, kiedy zaproponowała swo-
jemu klientowi, easyJet, rzadko stosowaną w 
Polsce kampanię porównawczą przeciwko jed-
nemu z jego głównych konkurentów. - Wizz Air 
odwoływał loty, nie podając żadnego racjonal-
nego powodu takiego zachowania. Godziło to 
w wizerunek całego sektora tanich linii lotni-
czych, w tym w wiarygodność naszego klienta. 
Mimo że kampania miała lekki, żartobliwy cha-
rakter i bazowała na faktach, część dzienników 
podjęła decyzję, że jej nie opublikuje – opo-
wiada Gieorgica. 
Z kolei kampania Psie Sprawy Warszawy miała 
za zadanie uświadomić ludziom, że tylko od nich 
samych zależy stan czystości i estetyki miasta. 
Jej organizatorem był Zarząd Oczyszczania 
Miasta - jednostka Urzędu m.st. Warszawy. 
Mimo że dziennikarze mediów ogólnopolskich 
i regionalnych chętnie i często omawiali prob-
lem, a w internecie rozgorzały dyskusje „psia-
rze” kontra „kociarze”, jeden z głównych pol-
skich dzienników w ostatni dzień wycofał się 
z dołączenia insertów w postaci papierowych 
zestawów do sprzątania po psich odchodach. 
- Wydawca argumentował, że poważnej gaze-
cie nie przystoi poruszanie takiego tematu. 
Inserty dołączył w końcu inny dziennik - wspo-
mina Agnieszka Kłąb z Zarządu Oczyszczania 
Miasta. Także kontrowersyjna reklama easy-
Jet ukazała się w dwóch gazetach, a kampanii 
towarzyszyły działania PR w postaci informacji 
prasowych wraz z materiałami analitycznymi 
dokumentującymi w racjonalny sposób działa-
nia reklamowe. - Nasze działania doprowadziły 
w bardzo krótkim czasie do zmiany polityki 
naszego konkurenta w stosunku do pasażerów, 
dzięki czemu poprawił się wizerunek sektora 
tanich linii lotniczych w Polsce – podsumowuje 
Gieorgica.
Ostatni prowokator, TelForceOne, wycofał z 
kolei swoją reklamę z udziałem starszych osób i 
wystosował list wyjaśniający do Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce, która oprotestowała 
kampanię. Oczywiście fragment „(…) niniejszym 
składamy na Państwa ręce szczere przeprosiny” 
nie stał się tak medialny jak wcześniejsza kam-
pania reklamowa. I dobrze, bo przecież całość 
przekazu działań komunikacyjnych musi kore-
spondować z wizerunkiem marki, którą ma 
ona budować i docierać do grupy docelowej, 
do której przekaz jest skierowany.

Justyna Gaj 
j.gaj@florianska.com
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