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nA%. elmúlt évtized
legrosszabb reklámfilmjei"

Valószínuleg a fenti merész és vonzó
címnek l,öszönheto, hogy az SZVT és a
Marketexpo egyébként is rendszerint telt
házat vonzó Reklám Klubjának október
7-i rendezvénye minden eddigi rekordot
megdöntött: több mint 300-an voltak kí-
váncsiak arra, hogy a bemutatót elokészí-
to és értékelo S3S Istviu1 dramaturg mit
is sorolt az elmult évtized legrosszabb
magyar reklámfilmjei közé és ezek közül
melyik film elkészítésének voltak sze-
mély szerint részesei, akár mint megren-
delok, akár mint alkotók vagy forgalma-
zók. -

A cím persze egy kicsit becsapta a
megjelent közönséget, de csalódottság he-
lyett inkább megkönnyebbülten vették
tudomásul, hogya válogatás nem a nap-
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jainktól 10 évre vissz;lmenoleg készült
F termésbol történt, hanem az 1965 elotti

évtizedbol. Az akkori rossz reklámfilme-
ket (kevés kivételtol eltekintve) ;'l1ások
csinttltatták és mások készítették, mint
akik a jelenleg forgalomban levó rossl.
reklámfilmeket.

Persze a rendezvény célja nem is a pel-
lengérre állítás volt, hanem hogy a i'ek-
lámfilmgyártásra ma is jellemzo típushi-
bákat bemutassa azoknak, akik ezek ki-
küszöböléséért helyzetüknél fogva a leg-
többet tehetik.

Sajnos; vaÍószínuleg éppen a biztonsá-
gos "történelmi" távlat miatt nem rob-
bant ki olyan éles vita, amilyenre a téma
alkalmat adott volna. A bemutatót kísérö
kommentár kit,uno dia~nózis volt, de az
utána következo vita ugyancsak tapinta-
tosan kerÜlte a kór okainal, feltárását,
és így a lehetséges gyógymódokról is ke-
vés szó esett.

Milyen színvonalon állnaik általában
a mai magYaT reklámiilmek? Azt hiszem
azokkal lehet egyeté.rteni, akik úgy
vélik, hogy a magyar reklámfilm
legalább olyan beteg, mint a magyar fut-
ball, és hogy ennek okait ugyancsak nem

..il tehetsé~t. !.U.iíQ,Iában ~ ~~~ahogy' a futballpan sem.
A rosszon való változtatás alapfeltétele

mindig annak a felismerése és ~lismeré-
se, hogy valami rossz. Ha nem fogadjult
el, hogy általában van baj a reklámfi)-
mekkel, .és egyenként minden "vereséget"
megmagyarázunk a körülményekkel, na-
gyon mélyre lehet jutni a lejton, különös
tekintettel arra, hogy itt a "vereségek-
nek" nincs számszeru eredménye.

A reklámban nem olyan egyszeru
megítélni. hogy valami jó vagy rossz. A
reklámfilm is sok szubjektív elemet tar-
talmaz. nem minelenkire hat egyformán,
heterogén közönséghez szól és nincs ob-
jektív mérce a hatás e.lemzéséhez. Innen
~~ ~M "tU IIi"~~Ui':i:>~.'I .f("j&ré
a rossz. fogalmának viszonylagossá tétele,
összekeverÉse. elködösítése, Sokan meg is
teszik ezt a Íépést. Alokaskodások, üres
fejtegetések pótolhatják a reális ítéletet- még a szakmai fórumokon is. Ponto-
sabban csak ott, mert a mozikban és a
tévé képernyoje elott nem.

Ha egy moziban a reklámfilm vetíté-
sekor egyszerre morajlik fel 500 ember,
arcukon torz, szenvedo grimaszok jelen-
n.ek meg, a levegoben röpködó kifejezé-
sek közül pedig a, legenyhébb az, hogy
"Ez fájt!", akkor vajon rendeltetésének
megfeleló, jó reklámfilmet vetítettek ?
Vajon a negatív reakció érzelmi töltése

.nem sugárzik ki magára a propagált-
termékre vagy szolgáltatásra? _

Reklámfilmek végén a közönség néha
gúnyosan 'felkacag. Sok szakember érvel

szülék elott csak azt érzi, hogy egy-egy
reklámfilmn@l rettenetesen kellemetlenül
érzi' magát, bosszankodik, türelmetlen,
ideges és szinte szégyelli magát... de
nem tudja, miért. A szakember tur1ja. mi
okozza mindezt, mikor nem hiteles az 111-
kotás. Csak néhány ilyen "apróság" mu-
tatóba:

- Ha a reklámfilm elején exponál t
nagyigényu (vagy fellengzos?) kérdésre,
(hogy például, mi a boldogsÚg titka) a
feszültségkelto közjáték után valami
aránytalanul "pitiáner", banális reklárn-
mondanivalóhoz jutnak el.

- Ha a reklámfilm szereploje nem tud
azonosulni szerepévei és olyan idegeniJl
esengenek a szájába.adott s:~avak, mhtha
a mondanivalóval szándékosan gúnyo-
lódni akarna, paródiát adna elo.- Ha az egész kÖI:pyezet mesterkélt,
eroltetett és idegen azoktól az emberek-
tol, akikhez a film szól.

- Ha a l1JaITát.orna.k a film végén .b~-
mondott "konklúzióját" az elozo képso-
rok egyáltalán nem támasztották alá.

- Ha az emberek e:;etleges más véle-
m~nyét a reklámfilm kategorikus állít:i-
sol{kal szinte el akarja tiporni és a n~k-
lám mondanivalóját olyan agre.3sÚv mó-
don, felszólító módban, közlik, hogy az
egyébként befogadásra hangolt nézoben
is automatikusan belso ellenállást váll ki.

- Ha az egyéb ként jó film puénja
után, amikor a film tulajdonképpen már
elérte a célját, kisiskolás stílusban a ta-
nulságot még külön szájbarágják.

- Ha az emberek idegein táncolva
húzzák, nyújtják, újrakezdik, túlmagy...-
rá;>;zák a filmet.

- Amikor mindenki számára ny:lván-
való dologra aka.r a film feles,J,egesen
"rábeszélni".

Ezt a felsorolást sokáig lehetne foly-
tatni, hiszen a hatás mechanizmusát ap-
róbb elemekre is le lehet bontani. Hagy
ezt sokszor meg is teszik, azt bizonyítjál,
~ ? jx(. 1 1"..IB J. _ - -
ep pen ez a kevés jó reklámfilm teszi még
elviselhetetlenebbé a sok rosszat.

A reklám többi "mufajában" is van se-
lejt. Vannak elrontott nyomtatványok,
értelmetlen hirdetések stb. A hibák azon-
ban talán a reklámfilmben a legkirívób-
bak, éppen a film óriási lehetoségeivel
szembeni ellentétbol fakadóan. De ha a
hibák olyan szembetunoek, miért nem tu.
nik fel az alkotóknak és a megr~ndelok-
nek? A Reklám Klub legutóbbi v;'3estjén
erre egyetlen hozzászóló sem mert \'ála-
szol ni.

A reklámfilm a többi rekláme<7köznpl
összetettebb alkotás. A megrendeléstöl a
vetítési több intézmén és sok személy
szerepe a eSZi eSI an.c an. gy rossz
film születéséhez elegendo, ha egy-két
részt\-evó szem~!yes érdekeltsége eBens. -
zo irányú a jó film kritériurnai,'al I; t
még ha ennél több tényezo is közrej.tt-
szik?

Mik is a leggyakoribb hibák? Hogy
hosszúak, elnyújtottak a filmek. De sze-
m~ly szerint ki érdekelt abban, hogy a
reklámfilm minél rövidebb legyen? Ötl~t-
telenek a reklámfilmek. De van-e ol',an
egészségesklválasztódási mechanizmus,
hogy személyektol függetlenül automatj-
kusan a felmerülo legjobb ötlet gyozzöu?
Sok a rutin és a -itözhely a reklámfil-
mekben. De kinek érdeke, hogy válla ~ja
a kockázatot az eredeti, újs<:el'u megQl-
dásokért és az alkotógárda állandó fel-
frissítéséért?
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