O transformacji rynku reklamy
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Od pocz¹tku istnienia reklamy twórcy poszczególnych przekazów wywierali wp³yw na sposób przekazywania informacji. Na wiecie wp³yw ten by³ znacznie silniejszy ni¿ w Polsce, gdzie miejscowi twórcy musieli
z koniecznoci pracowaæ pod kierunkiem zachodnich specjalistów, ucz¹c siê bezporednio od nich lub poprzez
ledzenie ich dokonañ. Jednak w ci¹gu zaledwie kilku lat niewielka grupa polskich realizatorów, robi¹c osza³amiaj¹ce kariery, stworzy³a i ukszta³towa³a polski rynek reklamowy.

PierwszE poLskie RekLamy powstawa³y w ITI (1984). Dziesiêæ lat temu by³o to jedyne studio, które
obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce w kraju, podjê³o wyzwanie. Pod koniec lat 80. powsta³a firma Odeon, która
pierwsza stworzy³a konkurencjê dla ITI i równie¿ zaczê³a siê specjalizowaæ w nowej dziedzinie. Zarówno tej
specjalizacji, jak i ówczesnym reklamówkom daleko by³o oczywicie do tego, czym dzisiaj mog¹ siê
pochwaliæ domy produkcyjne. Dotyczy to w takim samym stopniu mo¿liwoci technologicznych, jak organizacji produkcji oraz jej efektów, czyli po prostu filmów.
Dziesiêæ lat temu nie by³o w Polsce agencji reklamowych. Studia pe³ni³y wiêc funkcjê i agencji, i domów
produkcyjnych. Brakowa³o wyranego rozdzia³u, nie istnia³y takie pojêcia, jak strategia reklamy czy kampania
reklamowa. By³ tylko klient, który zamawia³ reklamê bezporednio w studiu filmowym. Ceny za produkcjê oraz
emisjê w telewizji by³y tak niskie, ¿e w³aciwie ka¿dy móg³ sobie pozwoliæ i na jedno, i na drugie. To spowodowa³o reklamowy boom. Do studia t³umnie przychodzili w³aciciele rozmaitych hurtowni i sklepów, producenci produktów spo¿ywczych i zamawiali filmy reklamowe  najlepiej zakoñczone d³ug¹ list¹ adresów
i telefonów. Twórcy w dwa dni przygotowywali scenariusz i realizowali reklamê. Oczywicie na tamach typu
VHS, opieraj¹c siê na prostym sprzêcie operatorskim i monta¿u bety, na wzór studiów telewizyjnych. W roli
g³ównej wystêpowa³a np. ³adna córka s¹siadki którego z realizatorów, zdjêcia krêcono w prywatnym mieszkaniu, ca³a produkcja trwa³a kilka dni i kosztowa³a w tamtych czasach oko³o 40 milionów.
To by³y wprawki. ¯adna ze zwi¹zanych ze studiem osób nie wiedzia³a, jaka jest istota reklamy. Pozornie
wydawa³o siê, ¿e nie ma nic prostszego  skoro trzeba zareklamowaæ produkt, nale¿y powiedzieæ: kup go, to
jest strza³ w dziesi¹tkê. Na poparcie takiego stwierdzenia najlepiej pokazaæ Wilhelma Tella albo Robin Hooda,
których strza³y zawsze trafiaj¹ do celu. By³a to najlepsza szko³a, jak nie nale¿y robiæ filmów reklamowych.
Pierwszy Prze£om w systemie pracy domu produkcyjnego nast¹pi³ wraz z pojawieniem siê w Polsce
miêdzynarodowych agencji reklamowych. Stanowi³y one przyk³ad, jak funkcjonuj¹ na Zachodzie bran¿e reklamowa
i filmowa, czym ró¿ni siê agencja od studia. Dodatkowo  kszta³ci³y ludzi, którzy z czasem otwierali w³asne studia
i agencje. By³y bezcennym ród³em wiedzy, miejscem, gdzie twórcy mogli zaznajomiæ siê z profesjonaln¹ reklam¹.
Finansuj¹c wyjazdy, kszta³c¹c pracowników, sprowadzaj¹c zachodnich specjalistów  otwiera³y okno na wiat.
Polskie studia zaczê³y dostosowywaæ siê do potrzeb agencji. Klient, pragn¹c zamówiæ reklamówkê, zanim
dotar³ do studia, musia³ po drodze wst¹piæ do agencji. Tu z kolei najpierw powstawa³ scenariusz, rozrysowany
na kolejne ujêcia (tzw. storyboard), nastêpnie organizowano casting i wybierano realizatorów, miejsca realizacji
i postprodukcji. Studia si³¹ rzeczy musia³y te zmiany zaakceptowaæ. Klienci szybko nauczyli siê, ¿e mog¹ i powinni
uczestniczyæ we wszystkich etapach produkcji. Te ograniczenia ros³y równie¿ proporcjonalnie do wzrostu cen.
Reklama przesta³a byæ ju¿ przedsiêwziêciem ma³o ryzykownym. Jej powstanie poci¹ga³o za sob¹ wydanie zna-

Klient zatwierdza³ pomys³, nastêpnie kosztorys i po dwóch tygodniach widzia³ ju¿ swój film
gotowy. Nikt nie s³ysza³ o ¿adnych badaniach,
castingach, frame objectives czy PPM-ach. Ka¿dy z realizatorów mia³ pozostawion¹ ogromn¹
swobodê. Wa¿ne by³o tylko, aby na koñcu pojawi³a siê plansza z adresem firmy i wszystkimi
mo¿liwymi telefonami.
Jacek Kulczycki

Pierwsze filmy reklamowe z prawdziwego
zdarzenia pojawi³y siê dopiero w roku 1988, to
by³ Uniwersal, Baltona i Pewex. Od tego czasu
zmieni³o siê bardzo du¿o, a mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e wszystko. Mimo to problemy pozosta³y.
Podstawowy to oczywicie pieni¹dze. Brakuje ich
wszystkim, ale polskim klientom najbardziej.
Robert Boczkowski, wypowied w artykule
Krótkie spodenki, Cash nr 8/1994
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Film reklamowy

W okolicach 1985 r. narodzi³a siê mo¿liwoæ
wspó³pracy z firm¹ polonijn¹, jak to siê wtedy
nazywa³o  czyli z Przedsiêbiorstwem Zagranicznym ITI. Poszed³em tam i pozna³em Marka
Janickiego, obecnego Dyrektora Generalnego
Agencji McCann Ericksson. Marek rzeczywicie
potwierdzi³ mo¿liwoæ realizacji filmów promuj¹cych polskie i zagraniczne przedsiêbiorstwa,
ale lojalnie doda³, ¿e do zachodnich reklam to
droga jeszcze daleka. By³a to prawda. Filmy
mia³y 2030 minut, realizowalimy je na wideo w systemie U-MATIC LOW BAND lub nie istniej¹cym ju¿ systemie VIDEO 2000. Montowalimy je z dok³adnoci¹ do kilku ramek,
praktycznie bez mo¿liwoci póniejszych zmian.
W starych, zapyzia³ych fabrykach filmowalimy
wie¿o zakupione, zachodnie maszyny i obowi¹zkowo  komputery. Nagrywalimy komentarz
po angielsku i ju¿ dyrektor móg³ siê chwaliæ, ¿e
wie, na czym polega promowanie w³asnego
zak³adu zagranicznym inwestorom. (...)
Tak naprawdê jednak reklama telewizyjna masowo zaczê³a byæ produkowana dopiero od 1990
roku. Wi¹za³o siê to z wprowadzeniem nowej,
znacznie lepszej technologii zapisu i powielania
obrazu wideo. System nazywa³ siê BETACAM
i po raz pierwszy zaczê³a go stosowaæ prywatna
firma ODEON specjalizuj¹ca siê w krótkich reklamowych formach.
Jacek Kulczycki
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cz¹cych kwot. Im wiêksze pieni¹dze trzeba by³o wydaæ i podpisaæ bud¿et, tym wiêksz¹ klient chcia³ mieæ nad dan¹
reklam¹ kontrolê. W ten sposób zakoñczy³ siê okres radosnej, spontanicznej twórczoci w reklamie.
Zakoñczy³ siê on zreszt¹ doæ szybko, bo ju¿ w roku 1991. To by³ idealny moment dla powstania kolejnych
domów produkcyjnych. Kolejno powstawa³y konkurencyjne dla ITI studia  OTO (1992), OKAY (1993) 
za³o¿one przez Jacka Kêcika i Jacka Kulczyckiego, Rybarczyk Productions (1991) Leszka Rybarczyka. Bardzo
szybko zdoby³y powa¿n¹ pozycjê na rynku. Nastêpne zaczê³y wyrastaæ jak grzyby po deszczu. W tej chwili
dzia³a w Polsce oko³o 3040 studiów reklamowych. Jednak tych, które osi¹gnê³y wysoki poziom technolgiczny i licz¹ siê na rynku, jest tylko 13. Wród nich (poza wymienionymi): Tango Production (1993), Da Vinci
(1995), Opus Film (1991), Art Shop (1995), ASJ Graffiti Film (1995), Pleograf (1988), Pro Production (1994),
Post Meridian Productions (1993), Sto Production International. Pod ich adresy trafiaj¹ agencje reklamowe
i pieni¹dze klientów. Sukces filmu wyprodukowanego gwarantuje im nastêpne zamówienia. Te z kolei pozwalaj¹ tym studiom rozwijaæ siê, inwestowaæ w sprzêt, zatrudniaæ ludzi. I to, co robi¹, mo¿na okreliæ ju¿ masow¹
produkcj¹  rocznie powstaje w nich nawet 40 filmów.
Pocz¹tkowo studia otwierano w prywatnych mieszkaniach lub wynajêtych, niewielkich lokalach. Decydowali siê na to g³ównie ludzie z bran¿y filmowej, którzy nie mieli jeszcze dowiadczenia w reklamie lub zdobywali je w³anie w ITI. To tutaj pierwsze kroki stawia³o wielu realizatorów, którzy dzisiaj nale¿¹ do czo³ówki
polskich reklamiarzy.
Studia przez nich tworzone, powstawa³y przede wszystkim po to, by zebraæ odpowiedni¹ grupê ludzi, która
bêdzie mog³a zorganizowaæ produkcjê, specjalizowaæ siê reklamie, nawi¹zywaæ kontakty za granic¹. To zadanie
traktowano jako wa¿niejsze od gromadzenia sprzêtu, który w razie potrzeby mo¿na by³o wynaj¹æ. Oczywicie,
ka¿de studio d¹¿y³o do tego, aby zdobyæ rodki trwa³e i w jak najwiêkszym stopniu panowaæ nad produkcj¹,
ze wzglêdu na dodatkowe korzyci. Ale w tamtym okresie by³a to sprawa drugorzêdna. Kilkunastoosobowe
zespo³y, jakie zaczêto tworzyæ w formie studia, okaza³y siê bardzo sprawne pod wzglêdem organizacji i tempa
produkcji. Co istotne  odpowiada³y one wzorom zachodnich struktur.
Obecnie du¿e studia wprowadzaj¹ specjalizacjê producenck¹. Producent jest w Polsce zawodem nowym,
a w kontekcie filmu reklamowego spe³nia kluczow¹ rolê. Ma on sprawowaæ kontrolê nad ca³ym projektem.
Poprzez scedowanie na niego organizacji ekipy, wynajêcia realizatorów i uzgadniania wszelkich szczegó³ów
produkcji za granic¹, ustanawia siê jednoosobow¹ odpowiedzialnoæ. Kierownik produkcji, który dotychczas
piastowa³ takie obowi¹zki, musi teraz realizowaæ warunki umowy producenta z agencj¹ reklamow¹ i nie mo¿e
byæ w pe³ni dyspozycyjny dla agencji. Dlatego przyszed³ czas na wprowadzenie do bran¿y reklamowej producenta. Jest to kolejny wymóg rynku.
Do osób, które wp³ynê³y na rozwój polskiego filmu reklamowego, zaliczyæ trzeba przede wszystkim Jacka
Kêcika. W rodowisku mówi siê o nim, ¿e jest to ¿ywa historia polskiej reklamy. Przez to, co sam zrobi³, przez
to, ¿e czêsto zaskakiwa³ agencje i klientów, i przez to, ¿e w koñcu zacz¹³ zatrudniaæ ludzi, ucz¹c ich reklamy. 
Chocia¿ by³em re¿yserem, zdobywa³em nagrody na ró¿nych festiwalach, chcia³em mieæ wp³yw na dziesiêæ filmów
jednoczenie, realizowanych przez ró¿nych twórców  uzasadnia swoj¹ decyzjê utworzenia studia filmowego. 
wola³em stworzyæ pewn¹ grupê i ingerowaæ w wersje, nad którymi pracowali, ni¿ samemu to robiæ.
Z takim nastawieniem ludzie, którzy podobnie jak Jacek Kêcik zbudowali swoje ma³e imperia produkcyjne,
zaczêli równie¿ tworzyæ tak zwane rodowisko. Weszli do niego g³ównie m³odzi adepci sztuki filmowej 
re¿yserzy i operatorzy. Stopniowo do³¹czali do nich scenografowie, stylici, kompozytorzy, kierownicy produkcji. W ci¹gu kilku lat uformowa³a siê czo³ówka twórców, którym wszystkie niemal studia do dzi powierzaj¹
realizacjê scenariuszy. Ale podobnie jak w wypadku domów produkcyjnych, wymienia siê zaledwie kilka nazwisk licz¹cych siê na tym rynku: £ukasz Zadrzyñski, Marcin Ziêbiñski, Marek Dawid, Piotr Walter, Wit D¹bal,
Andrzej Sawczuk, Grzegorz Kuczeriszka.

