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ECCE OMO – REKLAMA WEDŁUG PEDRA ALMODÓVARA 

„«Produktem», który się sprzedaje, jest na ogół idea, nie konkretny przedmiot”1. 

A. Pudlik 

Gdy po 1989 roku reklamy zaczęły pojawiać się w polskiej telewizji, radiu, prasie, na 
ulicach, przed seansami filmowymi i w wielu jeszcze innych najbardziej nieoczekiwa-
nych miejscach, poczułam wielką satysfakcję – wreszcie i u nas było jak TAM, na Za-
chodzie, w krajach kapitalistycznych, bogatych, kolorowych, demokratycznych, postin-
dustrialnych i postmodernistycznych, w których trwa nieustanny karnawał konsumpcji. 
Dowodziło to bowiem, że gdy pojawiła się w Polsce profesjonalna reklama, to był już 
także wolny rynek, producenci, towary, klienci, oferta, wybór i radosne kupowanie  
– demokracja i nowe życie. Reklamy wydawały mi się wtedy ciekawsze od dziennika 
telewizyjnego, który je poprzedzał, artykułu drukowanego obok i filmu, jaki po nich 
następował. Czułam się wyróżniona, bo mnie dostrzegano, nieustannie do mnie apelo-
wano, namawiano do robienia różnych rzeczy, wabiono obietnicami szczęścia dostępne-
go wraz z nabyciem odpowiedniego proszku do prania, podpaski czy szamponu. 

Wkrótce jednak „Mariole Okocim spojrzeniu” namawiające mnie „z pewną taką nie-
śmiałością”, bym kupiła „przebojowe warzywa Bonduelle”, „Łaciate – samo mleko”, 
„Helmanns, króla majonezu”, bym zrozumiała, że „To nie wizja, to Vizir”, „Z Kasią ci 
się upiecze”, „Always – zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie”, „Spróbuj Clear  
i łupież z głowy”, „Najmilsza chwila poranka – kawy Jacobs filiżanka”, bym zaczęła 
„Pachnieć krzykiem z wykrzyknikiem” i „Pracować z Ajaxem czystym relaksem” zaczę-
ły mnie niewymownie męczyć i nudzić. Szybko też poznałam „siłę moich pieniędzy”, 
która nie pozwala mi na kupno „Hiszpańskiego temperamentu – Seat Cordoby”, „Renault 
żyjącego w zgodzie z naturą” czy „Tissot – dżentelmena zegarków”, a skazuje co najwy-
żej na „Thermoplast: okna bez kitu” oraz „Nałęczowiankę przynoszącą radość, siłę  
i spokój”. Nastąpił przesyt i zmęczenie, reklamy zaczęły wywoływać najpierw moją 
nudę, potem irytację, wreszcie szczerą nienawiść; teraz ich nie znoszę za głupotę, natar-
czywość i wszechobecność. Przestały być dla mnie dowodem przynależności do lepsze-
go świata, bronię się przed nimi – wyłączam wielominutowe bloki reklamowe upychane 
w programach telewizyjnych i radiowych, przerywanie filmów na emisję spotów uznaję 
za skandal, reklam w prasie nie oglądam, billboardy omijam wzrokiem. Chyba że wi-
doczny jest na nich ślad pozostawiony przez adbusterów – pogromców reklam. 

                                                        
1 A. Pudlik, Reklama w służbie etyki, paradoks czy szansa? w: Estetyka reklamy, red. M. Ostrowicki, 

Kraków 2002, s. 221. 
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Adbusterzy2 – semiotyczni robinhoodzi3 – zmieniają podstępnie sens komunikatów 
reklamowych. Grupa Adbusters zrzesza artystów, pisarzy, studentów, nauczycieli  
i przedsiębiorców, ma siedzibę w Vancouver i globalny zasięg internetowy. Jej naczel-
nym zadaniem jest manifestowanie: „Otwartej niezgody na to, by marketing, wykupu-
jąc naszą przestrzeń publiczną, odebrał nam prawo głosu i stał się informacyjnym mo-
nopolistą”4. Przeciwstawianie się wszystkim tym, „którzy sprzysięgli się, żeby znisz-
czyć nasze otoczenie naturalne, zanieczyścić nasze umysły i zdegradować nasze 
życie”5. 

Adbusters tworzą tzw. kontrprzesłania, czyli przeinaczone lub komicznie strawe-
stowane komunikaty reklamowe, które próbują umieszczać w ogólnodostępnych me-
diach możliwie najbliżej oryginałów. Oto kilka przykładów ich twórczych działań: 
gospodyni domowa z pudełkiem przypominającym opakowanie proszku do prania  
i podpis: „Prozac – wybielacz nastroju”; reklama wódki Absolut – i trumna z podpi-
sem: „Absolut Silence”; reklama papierosów Marlboro prezentująca krainę męskiej 
szczęśliwości, prerię i jeźdźców na koniach – tym razem tylko koń bez jeźdźca, bez 
sławnego Marlboro Mana6. Jest to tzw. prowokacja kulturowa – przerobiony billboard 
skłania odbiorców do zastanowienia się nad prawdziwą strategią korporacji handlowej7. 

Na wzór zachodnich adbusterów, którzy zażartą walkę z reklamami prowadzą już 
od lat ponad dwudziestu w imię obrony ludzi zamienianych przez wielkie i bogate 
korporacje w nałogowo uzależnionych od ich produktów niewolników-konsumentów, 
polscy adbusterzy dopiero się organizują. Napisy domalowywane na ulicznych billbo-
ardach podważają nie tylko sens reklamowych sloganów8, ale zaprzeczają także ideo-
logii konsumpcji i przypominają o prawie do wolności. Wystarczają, bym poczuła, że 
w swej niechęci do uświęconego już aktu „nagłaśniania produktu” nie jestem odosob-
niona. Odbite na billboardach szablony: „Po co ci to?”, dolepione plakaty z wizerun-
kiem papieża na ekranie telewizora i napisem: „Ducha nie gaście”, zmienione słowa  
w sloganach: „Wiem, że jestem najlepsza... byłabym bardziej skromna, gdyby nie cho-
dziło o ciebie” – „...o kasę”, pytania skierowane do gwiazd telewizji namawiających do 
płacenia abonamentu: „Więc uważasz, Grażyna [Torbicka], że powinienem ci płacić 
abonament?”, „Więc uważasz, Piotrek [Kraśko], że jesteś wart abonamentu?”9. Prze-
śmiewcza działalność grup o wdzięcznych nazwach: Stowarzyszenie Ni Chuja pyta 
Pif-Paf, czy Radykalna Akcja Twórcza pozwala nie tylko uśmiechnąć się nagle na 
ulicy, ale też otrząsnąć z czarów rzucanych przez reklamowych szamanów i uciec  
z konsumpcyjnego Mcświata10. 

                                                        
2 Od angielskich słów: advertise – ogłaszać, reklamować i buster – pogromca. 
3 N. Klein, No Space, No Choice, No Jobs, No Logo, przeł. H. Postuła, Izabelin 2004, s. 298. 
4 Tamże. 
5 A. Murdoch, Kreatywność w reklamie, Warszawa, s. 223. 
6 Tamże, s. 223–224. 
7 N. Klein, No Space..., dz.cyt., s. 299. 
8 J. Krzyżewska, Żart lingwistyczny jako znaczący składnik warstwy werbalnej komunikatu reklamowe-

go [w:] Estetyka reklamy, dz.cyt., s. 165–190. 
9 A. Kyzioł, Plakat na plakat, „Polityka” 2005, nr 34, s. 80–81. 
10 Ten rodzaj kontestacji może także dotyczyć reklam polityków: do sloganu widocznego na plakacie 

wyborczym Andrzeja Leppera „Człowiek z charakterem” dodano „...prostaka”, a PSL „Blisko ludzi” – 
„...daleko od drogi”. Dziękuję pani Elżbiecie Smolakowej za podanie mi tych przykładów. 
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Siedem reklam, jakie Pedro Almodóvar stworzył w swoich filmach, nabiera w ich 
kontekstach fabularnych i ideologicznych wielu różnych znaczeń, ale na poziomie pod-
stawowym należy je traktować jako działanie adbustera, inteligentne, złośliwe i bardzo 
śmieszne, wyrażające niezgodę na ogłupianie odbiorców spotami, agresję reklamowej 
estetyki i sugestywność konsumpcyjnej wizji świata. Wszystkie reklamy Almodóvara 
zrobione są z biegłą znajomością zasad realizacji tego rodzaju komunikatu11, zachowują 
styl adekwatny dla ich poetyki, powielają utrwalone od dawna metody perswazji i apelu 
do odbiorców, ale zarazem stanowią ich bezlitosne wykpienie i ośmieszenie. Ujawniają 
absurdalność reklamowych pomysłów, komizm wypracowanych konwencji i prymity-
wizm mechanizmów propagandowych, podkreślają drastyczny rozziew między wyide-
alizowanym światem reklam a normalnym życiem bohaterów. 

Debiutancki film Pedra Almodóvara, Pepi, Lucy, Bom i inne laski z naszej paki 
(1980), wyrósł z fermentu madryckiej movidy, okresu gwałtownych przemian oby-
czajowych, jakie nastały w Hiszpanii po śmierci generała Francisca Franko w 1975 
roku. Reżyser prowokował w nim śmiałym sposobem pokazania młodego pokolenia 
swobodnie traktującego sprawy ciała i płci, dotychczas uchodzące za tabu w tradycyj-
nym społeczeństwie hiszpańskim. Pepi, jedna z bohaterek filmu, zakłada agencję re-
klamy kreatywnej, chce m.in. reklamować miesiączkujące lalki, i realizuje aż trzy spo-
ty tego samego produktu – „Bragas Ponte”, damskich majtek marki Ponte. Almodóvar 
włącza je w strukturę swego filmu jeden po drugim, poprzedzając i kończąc ten pokaz 
specjalną planszą zapowiadającą reklamy, jak nakazuje przepis obowiązujący  
w telewizji. 

Sekret kobiety – W luksusowym entourage’u, który wyznaczają kanapa z podusz-
kami, wielkolistne kwiaty i rozsłoneczniona żaluzja w tle, piękna, młoda kobieta spotyka 
się z ukochanym, przystojnym mężczyzną w smokingu, który manipuluje przy butelce 
szampana. Bohaterka opowiada głosem zza kadru: „Wszystko tak urządziłam, aby to był 
niezapomniany wieczór. On zamówił szampana, by uczcić nasze spotkanie. I wtedy stało 
się coś strasznego. Ach!” – wydaje okrzyk trwogi. „Czy coś się stało?” – pyta męski głos 
zza kadru. „Muszę puścić bąka” – odpowiada dziewczyna prosto do kamery. „Wal śmia-
ło” – podpowiada jej życzliwie ów męski głos i poucza – „Majtki Ponte mają specjalny 
filtr, który zmienia najzjadliwsze bąki w cudowne zapachy”. Wytworny mężczyzna z 
charakterystycznym cmoknięciem otwiera butelkę i nalewa szampana do kieliszków, 
dama manifestuje wyraźną ulgę. Mężczyzna pyta: „Jakie to wspaniałe perfumy? Jak się 
nazywają?” – i zmysłowo całuje partnerkę w szyję. „O, to sekret kobiety...”  
– odpowiada ona z satysfakcją, patrząc znacząco w kamerę. 

Absorbent – Młoda, ładna dziewczyna biegnie ulicą w kierunku budki telefonicznej, 
która okazuje się jednak zajęta. „Mogę w czymś pomóc, señorita?” – pyta męski głos 
zza kadru. Dziewczyna, patrząc w kamerę, wyjaśnia pytającemu, że zawsze, gdy 
wchodzi do windy lub budki telefonicznej, chce jej się sikać. Męski głos uspokaja: 
„Majtki Ponte zawierają absorbent, który całkowicie pochłania mocz, zmienia się przy 
tym kolor majtek, które zaczynają wyglądać na całkiem nową parę”. Dziewczyna roz-
gląda się dookoła – nikogo nie ma, za nią obficie tryska fontanna. Na wykresie poja-
wiają się damskie figi zapełniające się zielonkawym płynem. Ujęcie na nogi dziewczy-

                                                        
11 P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999. 
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ny pokazuje, że ani kropla płynu nie wydostaje się na zewnątrz. Dziewczyna wydaje 
okrzyk zachwytu. 

Przyjaciel pełen pasji – Dziewczyna w żółtej, jedwabnej piżamie samotnie śpi na 
fotelu w oranżerii. Męski głos mówi zza kadru: „Samotność jest największym wro-
giem. W takiej chwili trzeba starannie zrolować majtki Ponte – ręce dziewczyny zwija-
ją majtki w rulon – a staną się tym, czego najbardziej potrzebujesz – dziewczyna kieru-
je rulon w stronę swojego krocza – przyjacielem pełnym pasji” – na twarzy śpiącej 
dziewczyny maluje się rozkosz. Na jej tle pojawia się napis: „Hagas lo que hagas Ponte 
bragas” – dosłownie: „Czegokolwiek byś nie zrobił, użyj (włóż na siebie) majtki Pon-
te”12, co w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć: Majtki Ponte, nie pieniądze, 
zaspokoją twoje żądze13. 

W 1980 roku Pepi, Luci, Bom... stał się kultowym filmem dla młodego pokolenia 
Hiszpanów; trzydziestoletni wówczas reżyser amator z pasją i humorem pokazywał re-
wolucyjną zmianę obyczajów, jaka następowała w młodzieżowych środowiskach Madry-
tu. Prowokacyjna śmiałość filmu obejmowała sferę zachowań, poglądów i wyglądów 
bohaterów, ich języka, zwyczajów, nałogów, planów na przyszłość. Wszystko w nim 
szokowało, bawiło i wydawało się nieprawdopodobne, było jednak – jak się okazało po 
latach – groteskowo przerysowaną, lecz zgodną z prawdą opowieścią o szalonych latach 
movida madrileña. 

Trzy reklamy „Bragas Ponte” zbudowane są według klasycznej recepty: jakieś kło-
potliwe wydarzenie, z którym jego bohaterka nie potrafi sobie poradzić; życzliwy, 
męski głos – mężczyzna występujący w roli eksperta to tradycyjny paradygmat rekla-
mowej męskości: profesjonalista14 – podsuwa jej zza kadru rozwiązanie, oferując 
przedmiot ułatwiający wyjście z sytuacji; uszczęśliwiona bohaterka manifestuje satys-
fakcję, przekazując odbiorcom informację o skuteczności użytego produktu. 

Według tej recepty reklamowano w polskiej telewizji m.in. proszki do prania, pasty 
do zębów, podpaski i szampony. Niezwykłość Almodóvarowskich reklam wynika więc 
nie ze sposobu realizacji, ale z reklamowanego produktu i sfery jego użycia. Intymność 
podpasek – bardzo zresztą gorsząca na początku polskich widzów15 – łagodzona była 
w reklamach dwuznacznością ich prezentowania: niedopowiedzeniem, kamuflażem, 
przekłamaniem (niebieski kolor wylewanego płynu). Natomiast w reklamach Almo-
dóvara króluje dosłowność wyglądu i języka, która szokuje, gorszy i bawi. W pogodny, 
wyidealizowany świat, w jakim zwykle rozgrywają się scenki reklamowe – eleganckie 
wnętrza, słoneczne ulice, piękni ludzie, wytworne stroje, atmosfera zdrowia i dostatku 
– Almodóvar wprowadza intymny rekwizyt, ambarasującą biologię i wstydliwe słowa. 
Zderzenie tych dwu sfer, klasycznej estetyki reklamowej oraz trywialności produktu  
i szokujących sposobów jego wykorzystania, było oczywiście w 1980 roku zamierzoną 
prowokacją obyczajową, ale dawało także świadectwo zmian społecznych zachodzą-

                                                        
12 Gra słów: ponte – (hiszp.) tryb rozkazujący od poner (wkładać, nakładać) – włóż. Dziękuję pani 

Ewie Stali za pomoc w odkryciu tej subtelności językowej. 
13 Przeł. Piotr Modzelewski. 
14 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w reklamie telewizyjne [w:] Estetyka reklamy, dz.cyt., s. 329–330. 
15 A. Murdoch, Kreatywność w reklamie, dz.cyt., s. 170; A. Łysak, E. Zierkiewicz, Mitologia menstru-

acji w reklamie prasowej i telewizyjnej [w:] Gender w kulturze popularnej, red. M. Radkiewicz, Kraków 
2003, s. 63–80. 
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cych w Hiszpanii po śmierci dyktatora oraz ujawniało obłudę reklamowego świata, 
która od zawsze związana jest z tym środkiem przekazu. „Szkoda, że to bujda z tymi 
majtkami – mówi Bom po obejrzeniu spotu przyjaciółki – ja się zawsze posikuję”. 

Film Czym sobie na to zasłużyłam? (1984) jest groteskowo-tragiczną opowieścią  
o smutnej doli gospodyni domowej, udręczonej kłopotami rodzinnymi, biedą i stałą de-
presją. Gloria to kobieta w średnim wieku, zaniedbana i źle ubrana, utrzymuje równowa-
gę psychiczną z pomocą środków psychotropowych, jej blokowe mieszkanie jest ciasne, 
tandetne i przeludnione, mąż jej nie kocha, dwaj synowie lekceważą, teściowa nienawi-
dzi. I oto po kolejnej domowej awanturze o pieniądze pojawia się reklama kawy: 

Nastrojowa muzyka Chopina. Piękna kobieta o złotych lokach, ujmowana profilem, 
mówi: „To był nasz pierwszy dzień po ślubie, bardzo późno poszliśmy do łóżka, chcie-
liśmy się tym delektować, kochaliśmy się jedenaście razy. To było fantastyczne”. Po-
jawia się elegancka toaletka ze stylowym lustrem, kosmetykami i doniczką z kwitnącą 
azalią, potem lśniąca podłoga, a na niej porzucone damskie szpilki, bielizna  
i męskie półbuty. „Następnego dnia długo spałam – kontynuuje kobieta. Mój mąż wstał 
wcześniej i z miłości do mnie podał mi w filiżance kawę”. Przystojny mężczyzna  
w bonżurce robi kawę – biała kuchnia, piękna filiżanka, egzotyczne owoce, jedna róża 
w wazonie, kawa sypiąca się na zbliżeniu. Kobieta przeciąga się leniwie w łóżku. Mąż 
niesie (grzebiąc kciukiem w uchu – gest erotyczny) tacę zastawioną filiżankami, poty-
ka się na porzuconym pantofelku, gorąca kawa w zwolnionym tempie chlusta prosto na 
krzyczącą kobietę. Kobieta odwraca się do kamery, ukryta dotąd część jej twarzy jest 
przeraźliwie zdeformowana bliznami po oparzeniu. Mówi: „Nigdy już nie zapomnę tej 
filiżanki kawy. Nigdy!”. 

Na poziomie fabularnym reklama ironicznie zderza się z życiem: Gloria zaniedba-
na, udręczona kłopotami finansowymi i źle traktowana przez męża – piękna kobieta  
w luksusowym mieszkaniu i wygodnym łóżku, wielbiona przez swego partnera. Almo-
dóvar, wprowadzając reklamę, nie sugeruje, że Gloria ją ogląda – brak sygnału zapo-
wiadającego reklamę – przed nią kłóci się z mężem, po niej zmywa podłogę. Spot 
przeznaczony jest przede wszystkim dla widzów, podkreśla różnicę między prawdzi-
wym życiem Glorii a tym, jakie prezentuje się w reklamach: marketingowa perswazja 
narzuca bowiem przeświadczenie, że użycie określonego produktu zamienia życie  
w raj. Pointa reklamy, nawiązująca do horroru, jest żartem zabronionym w reklamo-
wym świecie16, bo budzi emocje negatywne. Almodóvar stosuje ją, by wyśmiać obłudę 
spotów i naiwność ich wielbicieli. 

W filmie Kobiety na skraju załamania nerwowego (1988) Almodóvar przedstawia 
dwie reklamy, obie nawiązują do losów tytułowej bohaterki. Pepa została zdradzona  
i porzucona przez Ivana, jest w ciąży. Pracuje jako aktorka w dubbingu i podkłada głos 
pod taką reklamę: 

Uroczysty ślub w kościele. Młody ksiądz (o mocno zbolałej twarzy) pyta uroczy-
ście: „Arturze, czy chcesz pojąć Eugenię za żonę i przysięgasz jej wierność w radości  
i smutku, w zdrowiu i chorobie do końca swoich dni? – Raczej tak – odpowiada wy-
raźnie spłoszony pan młody, co wywołuje konsternację panny młodej i płacz jej matki. 

                                                        
16 Międzynarodowy Kodeks Reklamy sugeruje, by nie wywoływać negatywnych emocji u odbiorców, 

np. strachu, polskie prawo tego zabrania. Por. A. Pitrus, Zrozumieć reklamę, Warszawa 1999, s. 111–112. 
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– A ty, Eugenio? ... Eugenio! – pyta dalej ksiądz. – Słucham? – Czy chcesz pojąć Artura 
za męża? – No pewnie. – Co Bóg złączył, niech człowiek nie waży się rozłączać. – Mo-
żemy się już pocałować? – pyta panna młoda. Kapłan nachyla się do niej i szepcze kon-
fidencjonalnie: – Córko, nie ufaj żadnemu mężczyźnie. Nawet własnemu mężowi? – pyta 
zaskoczona Eugenia. – Nie. Weź to, ostrożności nigdy dość” – i ksiądz kładzie na jej 
białym bukieciku ślubnym paczuszkę z prezerwatywą. 

I reklama druga – sfrustrowana Pepa nie może porozumieć się z Ivanem, czeka na 
telefon od niego, a na ekranie włączonego telewizora pojawia się nagle reklama z nią 
samą w roli głównej. Kobieta, stojąca na tle pralki i wielkiej paczki proszku Ecce Omo, 
mówi z dumą: „Jestem matką słynnego mordercy z Cuatro Caminos. Kiedy syn wraca 
po popełnieniu swych sławetnych zbrodni, jego ubranie jest w opłakanym stanie”. 
Prezentuje koszulę obficie splamioną krwią. Do mieszkania wpadają dwaj policjanci 
szukający ubrania syna jako dowodu popełnionej przez niego zbrodni. Matka wyciąga 
koszulę z pralki: „Proszę spojrzeć, jaka biel” – mówi z zachwytem. Policjanci oglądają 
i wąchają koszulę. „Ani śladu krwi, ani śladu wnętrzności. Nie do wiary!” – stwierdza-
ją zdumieni. Matka mordercy prezentuje do kamery wielkie pudło z proszkiem  
i ogłasza triumfalnie: „Ecce Omo. Nie do wiary!”. 

Obie reklamy komentują sytuację życiową Pepy. Zapewne spodziewała się ślubu  
z Ivanem, może nie w kościele katolickim i nie tak uroczystego jak w pierwszym spo-
cie – Istvan ma już bowiem żonę – ale prawnie finalizującego ich związek. Ivan ją 
jednak porzucił dla innej kobiety, w dodatku Pepa dowiaduje się, że jest w ciąży. Roz-
goryczenie i frustracja nasilają w niej chęć zemsty i odwetu na niewiernym. Oglądając 
z uwagą reklamę o matce mordercy, nie tylko weryfikuje swoją pracę aktorki, ale także 
wyraźnie ulega przesłaniu płynącemu ze spotu, oczywiście nie aby prać w proszku 
Ecce Omo, ale by zabić i uniknąć kary. 

Reklamy w Kobietach na skraju załamania nerwowego zrealizowane są według 
klasycznych zasad poetyki tego gatunku, ale ich pointy szokują i bawią śmiałym naru-
szeniem obowiązujących tabu kulturowych. W obu wypadkach dotyczą spraw Kościo-
ła katolickiego i dziesięciorga przykazań. Almodóvar znany jest ze swego niechętnego, 
mówiąc oględnie, stosunku do spraw wiary, wielokrotnie pokazywał w swych filmach 
kontrowersyjnych księży, zakonnice i rytuały kościelne pozbawione wymiaru sakral-
nego17. Znękany wyraz twarzy młodego księdza z reklamy, nieprawomyślne odpowie-
dzi państwa młodych udzielane na jego rytualne pytania, wreszcie finałowa rada skie-
rowana przez kapłana do panny młodej budują obraz ślubu jako pustej formy bez tre-
ści, braku wiary w sakrament małżeństwa, z góry zakładanej niewierności, złamania 
zakazu obowiązującego wiernych w Kościele katolickim o nieużywaniu prezerwatyw i 
innych środków zapobiegających ciąży. Reklama jest zjadliwa w swej wymowie i mo-
że być gorsząca dla części widzów. 

Podobny sens ma reklama z matką mordercy. Oto matka dumna jest z syna popełnia-
jącego „sławetne zbrodnie” i pomaga mu ukryć dowody przestępstwa, piorąc jego za-
krwawione koszule. Zdumionym policjantom i widzom udowadnia skuteczność proszku 
Ecce Omo, który bez śladu likwiduje trudne do usunięcia plamy z krwi, a oprócz tego 

                                                        
17 G. Stachówna, Ten hiszpański bezbożnik – Almodóvar, „Studia Filmoznawcze”, Wrocław 2004, 

nr 25, red. S. Bobowski, s. 171–184. 
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manifestacyjnie lekceważy przykazanie o zakazie zabijania. W dodatku nazwa prosz-
ku, Ecce Omo, jest obrazoburczym naruszeniem religijnego tabu. Ecce homo – Oto 
człowiek – słowa wypowiedziane przez Piłata o ubiczowanym Chrystusie, w malar-
stwie wyobrażenie poranionego, zakrwawionego Jezusa w koronie cierniowej i kró-
lewskim płaszczu. 

Znane są przypadki reklam działających poprzez wywołanie szoku u odbiorców, 
głównie na płaszczyźnie prowokacji obyczajowej. Najsławniejsze kampanie stworzył 
Oliviero Toscani dla firmy Benetton, m.in. billboard przedstawiający księdza całujące-
go zakonnicę18. Skandal wywołał też plakat do filmu Larry Flint (1996) Miloša For-
mana – główny bohater ukrzyżowany na łonie kobiecym19. Jednak znawcy estetyki 
reklamowej nie polecają tego sposobu działania, podkreślając, że może on przyczynić 
firmie i reklamowanemu produktowi więcej szkody niż pożytku20. 

Ostatnią reklamę Pedro Almodóvar zaprezentował w filmie Zwiąż mnie! (1989). 
Młoda para, Marina i Ricki, pozostaje w bardzo skomplikowanej zależności: on próbu-
je przekonać ją, że powinni pobrać się i założyć rodzinę, ona nie chce się na to zgodzić. 
Dziewczyna telefonuje do swej matki, która martwi się o nią. Czułą rozmowę obu 
kobiet podsłuchuje Ricki marzący o takiej właśnie rodzinnej symbiozie. W tym mo-
mencie pojawia się reklama widoczna na ekranie telewizora i zasygnalizowana spec-
jalnym znakiem graficznym 

Weseli, kolorowi staruszkowie radośnie tańczą w dyskotece. Głos męski pyta zza 
kadru: „Dlaczego emeryci niemieccy spędzają wesoło czas, podczas gdy emeryci hisz-
pańscy muszą żebrać przy wejściu do metra?”. Czarno odziana staruszka wyciąga rękę 
po datek. „Dlatego, że emeryci niemieccy myśleli o przyszłości od osiemnastego roku 
życia” – młoda, urodziwa para o jasnych włosach w mundurach Hitlerjugend ze swa-
stykami na rękawach podpisuje polisę. „A Hiszpanie...” – para równie urodziwych, acz 
ciemnowłosych ludzi tańczy namiętne tango, inni beztrosko bawią się w tle przy stoli-
kach. „Hiszpańscy emeryci myślą o rencie, gdy jest już za późno” – ubogie staruszki  
w kolejce do kasy, w której arogancka kobieta wypłaca im skromne emerytury. Męski 
głos nawołuje: „Wykupcie polisę Hero Bank, a będziecie mogli spokojnie tańczyć”. 

Ricki i Marina oglądają razem tę reklamę, prowokuje ona dziewczynę do postawie-
nia pytania: „Jakie masz plany na przyszłość? – Ożenić się z tobą i mieć troje dzieci – 
odpowiada Ricki. – Z czego będziemy żyli? – Wyjedziemy do Australii, tam ciągle 
potrzebują ludzi”. Jak widać, zdaniem Almodóvara, młodzi Hiszpanie nadal są bardzo 
lekkomyślni. Zjadliwy żart z Niemców ubezpieczających w odpowiednim czasie swą 
szczęśliwą starość wyraża podziw dla ich życiowej zaradności, ale zarazem przypomi-
na o ich hitlerowskiej przeszłości, gdy jako dobrzy obywatele korzystali z opieki faszy-
stowskiego państwa. 

Reklama jest komunikatem, co prawda „niechcianym” i znajdującym się na pogra-
niczu komunikacji perswazyjnej i ekonomii21, ale zawierającym wszystkie elementy 

                                                        
18 A. Muszyński, Przypadek Benettona [w:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, 

red. D. Czaja. Kraków 1994, s. 159–164. 
19 B. Zmudziński, Larry Flint, Miloš Forman i skandalizujący plakat – o granicy wolności w reklamie 

[w:] Estetyka reklamy, dz.cyt., s. 125–138. 
20 A. Cichocka, Szok – metoda na reklamę (?), tamże, s. 319–324. 
21 A. Pitrus, Zrozumieć reklamę, dz.cyt., s. 27. 
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aktu komunikacyjnego przedstawione przez Harolda D. Lasswella w jego klasycznej 
definicji: kto mówi? – co? – przy pomocy jakiego medium? – do kogo? – z jakim skut-
kiem?22 Reklamy zrealizowane przez Pedra Almodóvara idealnie wpisują się w ten 
schemat. Kreatorzy prawdziwych reklam jak ognia boją się wszelkich zakłóceń, które 
mogłyby zniekształcić przekaz adresowany do odbiorcy, i sprawić, że jego perswazyj-
ny sens przestałby być tożsamy z nadawanym. Źródłem tzw. szumów może być 
wszystko, różnice kulturowe, złe rozpoznanie rynku, nieudane tłumaczenie sloganu, 
przypadkowe skojarzenia, aktywizacja niewłaściwych emocji23. Almodóvar nie sprze-
daje konkretnego produktu, nie zależy mu na liczbie sprzedanych majtek Ponte, prosz-
ku Ecce Omo czy polis Hero Banku, dlatego „szumy” zakłócające proces skutecznej, 
handlowej oferty są mu niezwykle przydatne. Więcej, on je sam wywołuje i z wyraźną 
uciechą łamie wszystkie zakazy obowiązujące w sztuce reklamowej retoryki. 

„Wystrzegaj się negatywnego nastawienia, humoru, niecenzuralnych określeń oraz 
seksu”24. „W pewnych sytuacjach próby rozśmieszenia klienta są poważnym błędem  
w sztuce, narażającym producenta na duże straty25. „(...) Śmiech bowiem niekiedy bar-
dziej przeszkadza, niż pomaga [...]. Śmiech ma negatywny wpływ na zapamiętywanie 
informacji o produkcie”26. W swych filmowych spotach Almodóvar straszy, używa słów 
niecenzuralnych, nawiązuje do zachowań seksualnych, świntuszy i szokuje, a przede 
wszystkim bawi. Poprzez ośmieszanie reklamy, jednego z najwyrazistszych symptomów 
współczesnej cywilizacji, reżyser wpisuje się w międzynarodówkę adbusterów prowa-
dzących „semiotyczną partyzantkę” z reklamami reprezentującymi uzależniający system 
konsumpcji, szydzi z perswazyjnych reguł komunikatów, uruchamia przyjemność płyną-
cą z dekonstrukcji ich tekstów i podważa integralność handlowego przekazu27. 

„Reklama służy zaspokajaniu określonych potrzeb, a jednocześnie jest świadec-
twem zgody na porządek społeczny pozwalający jej istnieć” – pisze Charles Sandage28. 
Pierwsze trzy reklamy filmowe o majtkach Ponte Almodóvar zrealizował na potrzeby 
swego debiutu Pepi, Lucy, Bom i inne laski z naszej paki, gdy na fali movidy kontesto-
wał obyczaje tradycyjnej Hiszpanii generała Franco i pokazywał zmiany zachodzące 
w pokoleniu swych rówieśników. Ostatnią, o polisie Hero Banku, włączył dziewięć lat 
później do filmu Zwiąż mnie!, miał już wtedy lat czterdzieści. Almodóvar jest typem 
wiecznego kontestatora, w swoich filmach niestrudzenie ujawnia różne wstydliwe 
tajemnice i groźne mechanizmy istniejące w obowiązującym porządku społecznym. 
Szydzenie z reklam i przewrotne wpisywanie ich w konteksty fabularne swych dzieł 
było tylko jedną z metod rozpaczliwej walki prowadzonej przez hiszpańskiego reżyse-
ra w imię wolności jednostki w opresyjnym systemie społecznym. 

                                                        
22 Por. A. Pitrus, Zrozumieć reklamę, dz.cyt., s. 11. 
23 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 1998. 
24 D. Dennison, L. Tobey, Podręcznik reklamy, Lublin 1997, s. 52. 
25 Najzabawniejsza reklama, jaka ostatnio pojawiła się w TVP, kabaret Mumio reklamujący system te-

lefonii komórkowej Plus, uznana została przez znawców za nieudaną: „Błędem jest przerost formy nad 
treścią, a ponadto widz może odnieść wrażenie, że chodzi o reklamę kabaretu Mumio” – opinia G. Kiszluka 
[w:] K. Lubelska, Dwugłowy smok – Iwo i Kot, „Polityka” 2005, nr 34, s. 64. 

26 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999, s. 164–168. 

27 A. Pitrus, Zrozumieć reklamę, dz.cyt., s. 124. 
28 Za: A. Pitrus, tamże, s. 61. 


	000-Strona_red
	001-Spis_treści
	002-Wstęp
	01-1-szmuc_CZĘŚĆ_I
	01-W.J.Burszta
	02-P.Zawojski
	03-E.Wilk
	04-W.Frąc
	05-W.Chyła
	06-A.Nacher
	07-J.Hajduk-Nijakowska
	08-K.Chmielecki
	09-B.Brzozowska
	10-A.Maj
	11-K.Banaszkiewicz-Sadowska
	12-1-szmuc_CZĘŚĆ_II
	12-T.Majewski
	13-A..Gwóźdź
	14-R.W.Kluszczyński
	15-A.Kisielewski
	16-M.Szelągowska
	17-1-szmuc_CZĘŚĆ_III
	17-G.Dziamski
	18-M.Ostrowicki
	19-A.Ogonowska
	20-M.Górska-Olesińska
	21-M.Składanek
	22-K.Prajzner
	23-P.Sitarski
	24-M.Filiciak
	25-R.Maciąg
	26-M.Libera
	27-1-szmuc_CZĘŚĆ_IV
	27-K.Loska
	28-J.Ostaszewski
	29-I.Kolasińska-Pasterczyk
	30-J.Spalińska-Mazur
	31-R.Syska
	32-G.Stachówna
	33-P.Sołodki
	34-Ł.Demby
	35-B.Lisowska
	36-B.Giza
	37-Z.W.Solski
	38-A.Kisielewska

