


Minek kösz:önheto, hogy a diákok már nem is mé-

diaismeret vagy reklámtervezés órára járnak, .ha-
nem Sas Pista órára?

Még ha úgy is tunik, hogy tanár lettem, én a mai na-

pig nem érzem magam tanárnak. Annyira megszok-

tam 30 év alatt, hogy csapatban dolgozom, és egy

aktuális problémát közösen oldunk meg, hogy én ezt
a módszert és stílust hozom be a szemináriumi órák-

ra is. Amikor bemegyek egy terembe, akkor nem

hallgatókat látok magam elott, hanem munkatársa-

kat, akikkel egy adott feladatot ~ell megoldanunk.

Ezért amikor látom, hogy ezek a munkatársak nem

figyelnek, akkor az rettenetesen demoralizál. Az én

stábomban nem volt annak idején olyan ember, aki

nem érezte magáénak a feladatot. Ha legalább

5-6 hallgatónak csillog a szeme, az viszont éppúgy

tud motiválni, mintha forgatáson lennék.

A tanári szerepkör azért egy kicsit megköti a ke-

zét, nem?

Bár én itt tanár szerepben jelenek meg, de a lelkem

mélyén hiszem, hogy van különbség bizonyos típusú

tanárok és én közöttem. Megpróbálom behozni azt

a szelet, ami kinn a viharos rekláméletben fúj. Nem

is szeretem az indexbeírást és a jelenléti íveket, mert

azt várom, hogy ide olyanok jönnek, akik tényleg

szeretnének valamit megtanulni. A jelenlegi szakirá-

nyos hallgatóim ebbol a szempontból egy nagyszeru

csapat. Összehasonlítva más iskolákkal, ide sokkal

szívesebben jövök be, mert itt érzem a közös erofe-

szítést. S nem szégyellem, hogy gyak~an én tanulok
toletek!

Hogyan kezdett el reklámmal foglalkozni?

Mindenki azzal szokta kezdeni, hogy o már kora

gyerekkorában tudta mivel szeretne foglalkozni.

Hát én garantálhatom, hogy azt se .tudtam, mi az a

reklám. Középiskola után minden áron filmes akar-
tam lenni. Jelentkeztem is a Színház- és Filmmuvé-

szeti Foiskolára, de közben elofelvételivel bekerül-

tem pszichológia szakra. Nem mintha pszichológus

akartam volna lenni, de ígéretet kaptam, hogy ha

elvégzem a pszichológiát, felvesznek a Filmmuvé-

szeti re. Utolsó évben a professzorom odqhívott ma-

gához, hogy keresnek egy pszichológiai.:adjunktust
a Színház- és Filmmuvés~eti Foiskolára. Ekkor gon-

dolkodóba estem, hogy most tanítani vagy tanulni

menjek oda. Végül egyiket sem választottam, mert

felvettek dramaturgnak egy filmgyárba: a Reklám

és Propaganda Filmstúdióba.

Mennyire volt akkor még a reklámszakma gyerek-

cipoben?

A magyar reklám 30 évig Csipkerózsika álmát alud-

ta. Amikor belecsöppentem még nem volt semmilyen

módszer, eloírás, törvény. Magunk formáltuk. Azt

találtunk ki, amit akartunk. így nyílt lehetoségem

az ún. egyszemélyes reklámmufaj megteremtésére.
Nem volt kreatív team. Voltam én, aki kitalálta a

reklámot, és volt egy fantasztikus csapatom, akik se-

gítettek ennek elkészítésében.

S mi változott meg a rendszerváltás után?

90-re alapvetoen ez az alkotási folyamat változott

meg. Megtanultuk, hogy nemcsak véletlenszeruen,
hanem üzletszeruen is .Iehet reklámot készíteni. Át-. .
vettük a nyugati ügynökségi mintát, de ennek ne-

gatív hozadéka az lett, hogy sokan beleszóltak az

alkotás folyamatába, ami nagyon visszavetette az

eredetiséget.

Mit gondol a mai magyar reklámokról? Mennyit

fejlodtünk ezen a téren?

Abevált és kipróbált ügynökségi módszerek át-

vétele megakadályozza, hogy rossz reklámok szü-

lessenek, mert komoly ellenorzési pontok vannak a

rendszerben. A baj az, hogy a nagyon jó reklámok

születését is megakadályozza. Szóval .csapnivaló
reklámot se lehet ma készíteni, de igazán eredetit

sem. Az olyan reklámoknál, amelyeket a közönség

nagyon szeret, mindig kiderül, hogy a háttérben egy

eros egyéniség áll.

Melyik a kedvenc vagy éppenséggel a legsz:ör-

nyubb szex-szel kapcsolatos reklámélménye?

A Tropical habfürdo reklám felvétele alatt át.látszó



üvegkádban meztelenül ült egy csaj. Egyszer csak

azt vettem észre, hogy csúszik bele a kádba. Elájult,

mert sokáig kellett ülnie szegénynek a meleg vízben,

és szívproblémái voltak.

Foglalkozik még reklámkészítéssel, vagy csak az
elméleti oldal maradt?

Közel 10 éve nem készítek már reklámfilmet. Azon a

forgatáson hagytam abba ezt a mufajt, amikor 25

ember mondta meg a hátam mögött, hogyan instru-

áljam a színészeket.

Azt szokták mondani, hogy aki már nem müveli, az.
tanítja. De azért még nem adtam fel teljesen a film-

készítést. Büszke is vagyok egyik-másik mai munkám-

ra, például a Muvészetek Palotáját népszerusíto PR
filmre.

S nem hiányzik a reklámfilm forgatás és a mute-

rem szag?

Baromira hiányzik! Hiányzik, amikor egy szinészt

inspirálhatok. Amikor egy olyan pillanatot sikerül

lencsevégre kapni, amit még elképzelni sem tudtam.

Hiányzik az alkotás gyönyöre.

A reklám nehezen tanítható mesterség...

Hogyne! Maga a kreativitás is nehezen tanítható, de

amit még nehezebb elsajátítani az az al.kalmazkodó

kézség. Vagyis, hogya kreativitást, amivel rendelke-

zünk, hogyan tudjuk érvényesíteni. Mert túrót sem ér

az, ha valakinek remek ötletei vannak. EI kell tudni

érni, hogy abból legyen is valami. Az ellenállások

közepette el is kell jutni a megvalósitásig.

A Reklám és pszichológia könyve most vált nem-

zetközileg is elismert reklámtankönyvvé. Mesélne

errol pár szót?
A Nemzetközi Reklámszövetség Oktatási Tagozata

reklámpszichológiából az én könyvemet találta a

témában az egyik legátfogóbb munkának és lehet-

séges, hogy nemsokára a világ 40 országában taní-

tanak majd belole.
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Ha már itt tartunk: mennyiben más az Ön által in-

dított Kommunikációs Akadémia. reklámképzése a

Külkeréhez képest?

Akármilyen magas színvonalú is itt az oktatás, akár-

milyen imponáló is a diákja im tudása, ez még édes-

kevés. A nemzetközi másoddiplomát adó Kommuni-

kációs Akadémia arról szól, hogy amit itt tanultatok,

azt ott felejtsétek el. Ahhoz, hogy magas szinten jól

muzsikáljatok a gyakorlatban, meg kell próbálnotok

az itt tanultakra eszközként tekinteni, mint zenész a

hegedujére.

A reklámról mindenkinek van véleménye, min-

denki érteni akar hozzá, ezért egy kicsit lenézik a
szakma muveloit.

Akkor tessék rádöbbenteni a többséget arra, hogy

Ti jobban értetek hozzá. Ehhez persze tudás és ötlet-

fölény szükségeltetik. Tessék tudni, kitartónak lenni,

és szeretni a reklámot! Nekem az a dolgom, hogy

ehhez indítólökést adjak.

"...túrót sem ér az, ha valakinek remek
ötletei vannak. EI kell tudni érni, hogy
abból legyen is valami. Az ellenállással
szemben végig kell tudni vinni."

Szokásos. záró kérdés az iskola hasábjain: mit

üzen a hallgatóknak?

Eloször is szeressék, amit csinálnak. Úgy üljenek be az

órákra, hogy abból a számukra fontosat kicsipeges-

sék! 5 bármennyire is unalmas egy óra, gondoljanak

arra, hogy minél szélesebb ismerettel rendelkezik

valaki, annál jobban fog érvényesülni, mert egyetlen

szakirimyból önmagában nem lehet megélni..
Csak az tud é.rvényesülni, aki legalább két dolog-

ban profi, ~s azt a két dolgot össze is tudja kötni.
Gondoljatok arra, hogya reklám ugyan nagyon

szép szakma, de mellé még sok mindent kell meg-
tanulni.

...és tartsátok mindig szárazon a
puskaport!


