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Wstęp

Komiks  i  reklama  to  media,  które  posługują  się  narracją  transkulturową 

i transmedialną. „Reklama parafrazuje poetykę dzieł literackich, filmowych, malarskich, […] 

przywołuje  ich  konkretne  przykłady”1.  Komiks  –  medium  z  pogranicza  filmu,  literatury 

i sztuk plastycznych -  przez wiele lat,  postępował podobnie.  Zamiast  szukać oryginalnych 

tematów, które najlepiej wpiszą się w statyczną narrację obrazem, „wolał obsługiwać cudzą 

formę, przeżuwać cudze treści powstałe na terenie innego medium”2. Dziś ten schemat powoli 

się zmienia. Przez ponad sto lat istnienia komiksu w jego znanej nam dzisiaj formie, medium 

zdążyło  okrzepnąć  i  dojrzeć,  wytworzyło  bogaty,  zrozumiały  na  całym  świecie  wizualny 

język, który w prosty sposób może przekazać różne treści. Dziś, to film i reklama, a nawet 

literatura (sic!), coraz częściej  czerpie pełnymi  garściami z obrazkowych historii.  Formuła 

reklamy  wykorzystującej  elementy  komiksowego  języka  doskonale  wpisuje  się 

we współczesny świat sensacji, uproszczeń i piktogramów. 

Myśląc  o  komiksie  zwykle  mamy  na  uwadze  jego  papierową,  albumową  wersję 

skierowaną  do  młodego  czytelnika.  Tymczasem  narracja  komiksowa  w  dzisiejszym 

obrazkowym  świecie,  przybiera  wiele  różnorodnych  form,  począwszy  od  pojedynczego 

rysunku nawiązującego do komiksowej stylistyki, przez kadr, pasek komiksowy, planszę, a na 

pełnometrażowym  albumie  kończąc.  Ta  różnorodność  doskonale  sprawdza  się  w  świecie 

reklamy. Teza, że grupą docelową reklam komiksowych są wyłącznie dzieci i młodzież, nie 

pokrywa  się  z  rzeczywistością.  To  prawda,  że  dla  tych  grup  odnajdziemy  najwięcej 

przykładów  tego  typu  reklam,  jednak  te  najbardziej  kreatywne  skierowane  są  często  do 

zupełnie innych odbiorców i posługują się innymi aspektami komiksowego języka. 

Jeszcze  kilka  lat  wstecz  próby  wykorzystania  obrazkowego  medium  na  potrzeby 

reklamy, opierały się w naszym kraju zazwyczaj na produkcji komiksów reklamowych, które 

nie były ani dobre pod względem graficznym i treściowym, ani też skuteczne pod względem 

komunikatu perswazyjnego. Drewniane dialogi, nachalnie powtarzane slogany i nudna fabuła 

nie  mogły  spotkać  się  z  zainteresowaniem  konsumenta.  Dziś  ten  schemat  zaczyna  się 

zmieniać.  Powstaje  coraz  więcej  reklam,  które  zaskakują  bogactwem rozwiązań  i  formą, 

w jakiej prezentowane są odbiorcy. 
1 E. Szczęsny, Poetyka reklamy, Wydawnictwo PWN, 2003, s. 166.
2 M. Parowski, Komiks i inne media [w] www.komiks.gildia.pl, 
http://www.komiks.gildia.pl/publicystyka/komiks_i_inne_media [Dostęp: 01.06.2010].
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Celem pracy jest analiza reklam komiksowych z różnych kręgów kulturowych i próba 

ujęcie ich w określone ramy, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do promocji 

określonego produktu zostały wykorzystane właśnie takie  elementy komiksowego języka.  

Ukazując różnorodność wykorzystanych form, autor chce wskazać na uniwersalny charakter 

komiksu,  który przez wiele lat istnienia  obrazkowych historii,  był  z różnych przyczyn,  na 

których analizę nie ma w tym opracowaniu miejsca, spychany do roli medium infantylnego 

i ubogiego. Zamieszczone w pracy przykłady, pokazują, że taka teza nie ma dużego pokrycia 

w rzeczywistości. Umiejętne posługiwanie się językiem komiksu może bowiem doprowadzić 

do powstania prac – także na gruncie reklamy – które zadziwiają kreatywnością i świeżym 

spojrzeniem  na  temat,  o  którym  opowiadają.  Analiza  dostępnego  materiału  ma  również 

wskazać, że wykorzystanie komiksu w reklamie nie polega wyłącznie na tworzeniu albumów 

reklamowych,  lecz posługuje się dużo bogatszym zestawem środków, które w dostępnych 

opracowaniach naukowych są opisywane raczej wybiórczo. 

Początkowo  autor  chciał  uszeregować  rozdziały  pracy  pod  względem  przedmiotu 

reklamy  oraz  jej  grupy  docelowej.  Przeprowadzone  analizy  sprawiły  jednak,  że  bardziej 

zasadne  wydało  się  ułożenie  rozdziałów  według  motywów  komiksowych,  jakie  można 

sklasyfikować w tego typu reklamach.

 Aby jak najszerzej  ukazać  różnorodność takich  form,  temat  został  ujęty w cztery 

rozdziały.  W  pierwszym  opisano  obszary  wspólne  obu  dziedzin  oraz  wskazano  pola 

semantyczne,  które  dookreślają,  co  rozumieć  można  pod  pojęciem „motyw  komiksowy”. 

W drugim przedstawione zostały reklamy, które wykorzystują elementy charakterystyczne dla 

poetyki  komiksu.  W  trzecim  opisano  formę,  jaką  mogą  przyjąć  reklamy  komiksowe. 

W czwartym,  rozpatrzono  rolę  bohatera  komiksowego  i  jego  wykorzystanie  na  potrzeby 

reklamy.

Ze względu na specyfikę reklamowo-komiksowego przekazu autor starał się wesprzeć 

narrację słowną, jak największą ilością grafik. Dopiero unaocznienie opisywanych reklam, 

pozwala w pełni zrozumieć ich różnorodność i pomysłowość. Oprócz materiałów własnych 

i prasy,  nieprzebranym źródłem tego typu reklam był  Internet,  w którym odnaleźć  można 

tysiące  kreacji  reklamowych  nawiązujących  do  motywów  komiksowych.  Niestety, 

ze względu  na  objętość  pracy  z  wielu  interesujących  aspektów  musiano  zrezygnować 

i zawęzić pole tematyczne opracowania. Zdecydowana większość analizowanych reklam, to 

kreacje z ostatnich kilku, kilkunastu lat.
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Podczas pisania opracowania autor korzystał głównie z literatury stricte reklamowej 

lub  stricte  komiksowej,  względnie  popkulturowej.  Decydującą  rolę  przy  tworzeniu  pracy 

odegrały  jednak  źródła  internetowe.  Ich  szerokie  wykorzystanie  wymaga  kilku  słów 

komentarza. 

Niestety w literaturze tematu brak opracowań, które szerzej omawiałyby poruszany 

temat.  Na  rodzimym  gruncie  można  wskazać  zaledwie  kilka  artykułów,  które  ledwie 

wzmiankują  problem.  Nie  lepiej  jest  w  literaturze  obcojęzycznej,  która  ze  względu  na 

kilkudziesięcioletnią obecność tego typu form reklamowych na rynku, powinna była doczekać 

się poważniejszego opracowania tematu. Z niezrozumiałych dla autora względów niestety tak 

nie  jest.  Chęć  wypełnienia  owych  białych  plam w literaturze  tematu  miała  zdecydowany 

wpływ przy wyborze tematu opracowania. 

W przeciwieństwie do literatury, w Internecie odnajdziemy setki portali, które zajmują 

się  zagadnieniem  komiksu  w  reklamie.  Wykorzystanie  owych  źródeł  umożliwiło  analizę 

reklam z  różnych  kręgów kulturowych,  co  nie  byłoby możliwe  w przypadku  oparcia  się 

wyłącznie na literaturze – gdyby tylko była  ona dostępna.  Dzięki temu możliwe stało się 

potwierdzenie  tezy,  że  „reklama  komiksowa”  to  zjawisko  właściwe  globalnej  kulturze 

obrazkowej, a nie wyłącznie lokalnym rynkom reklamowym. 

Internet  ma  jeszcze  jedną  przewagę  nad  źródłami  pisemnymi.  Zdecydowana 

większość reklam komiksowych – i nie tylko takich – publikowana jest wyłącznie w sieci. 

Badacz  zainteresowany  tematyką  reklamową,  nie  ma  wielu  możliwości  zapoznania  się 

z trendami obowiązującymi na przykład w reklamie azjatyckiej czy latynoskiej (może poza 

międzynarodowymi pokazami reklam, choć wiadomo, że i one traktują problem wybiórczo), 

Internet  daje  taką  możliwość.  W  przeciwieństwie  do  tradycyjnej  literatury,  jest  również 

aktualizowany, na bieżąco, co zapewnia dostęp do najświeższych kreacji reklamowych. 

Autor ma nadzieję,  że stworzona praca stanie się zaczątkiem dyskusji  i  pierwszym 

krokiem  do  ujęcia  problemu  komiksu  w  reklamie  w  bardziej  szerokie  i  dostępne  dla 

wszystkich ramy.

5



Rozdział I: Reklama a komiks

1.1 Elementy wspólne dla reklamy i komiksu

Po  wielu  latach  kulturowej  banicji,  komiks  cieszy  się  coraz  większym  uznaniem 

krytyków  i  czytelników.  Stał  się  istotnym  elementem  kultury,  pełnoprawnym,  dojrzałym 

medium, które w oryginalny sposób dokonało syntezy obrazu i słowa. Przez wiele lat komiks 

porównywano do marnych kopii literatury,  filmu czy sztuk plastycznych,  dziś  to odrębna, 

pełnoprawna  dziedzina  sztuki.  Posiada  swój  własny  język,  specyficzny  sposób  narracji, 

indywidualne  tylko  dla  niego  gatunki,  rozpoznawalnych  na  całym  świecie  bohaterów. 

To medium tak szerokie i bogate pod względem prezentowanych treści, form i gatunków, że 

stereotyp przedstawiający go, jako „przerysowaną” opowieść o latających superbohaterach, 

należy uznać nie tyle za archaiczną, co za złośliwą lub wynikającą z braku wiedzy, opinię.  

Wizualny aspekt komiksu, powoduje, że medium to zrozumiałe jest pod każdą szerokością 

geograficzną,  w  łatwy  i  przejrzysty  sposób  może  komunikować  różne  treści.  Połączenie 

obrazu i słowa, które w komiksie, jak w żadnym innym medium, dokonuje się w pełni (słowo 

staje się ikonicznym znakiem ujętym w komiksową chmurkę) według zasad neuropsychologii 

zwiększa  szansę  na  zapamiętanie  komunikatu  i  odtworzenie  go  w  momencie  decyzji 

zakupowej3. 

 Tego faktu nie mogli przegapić marketerzy, organizacje społeczne i politycy, którzy 

posługują się komiksem w celach reklamy produktów lub idei. Przez wiele lat na naszym 

rodzimym rynku, ograniczonym przez cenzurę i brak wolnego handlu, komiksowa reklama 

nie mogła zaistnieć. Tymczasem na zachodzie, szczególnie w USA, już od lat 40-tych, język 

komiksu był szeroko wykorzystywany w celach reklamowych4. 

Dziś ten trend dotarł również do naszego kraju i zakreśla coraz szersze kręgi. Komiks 

wykorzystywany  jest  już  nie  tylko  do  reklamy  produktów  przeznaczonych  dla  dzieci 

i młodzieży (zabawek, słodyczy czy produktów związanych z szeroko pojętą rozrywką), lecz 

także  do  promocji  miast,  uczelni,  prestiżowych  produktów  czy  istotnych  społecznie 

3 A. Cichla, Rysowana reklama [w:] Prokreacja nr. 2/2010, s. 35.
4 Bogate  archiwum amerykańskich  reklam z  lat  40-tych  i  50-tych  można odnaleźć  m.in.  na  następujących  
portalach:  http://www.tomheroes.com/Comic%20Ads/comicads.htm, 
http://www.steveconley.com/comicads.htm.
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problemów. Można powiedzieć, że reklama na dobre zawładnęła światem komiksu i zapewne 

długo nie wypuści go ze swoich rąk.

Styczność komiksu z reklamą nie powinna dziwić. W obu przypadkach decydującym 

nośnikiem informacji jest obraz. Słowo, pełni rolę podrzędną, dopowiada lub zmienia odbiór 

reklamowego obrazu,  wchodzi  z  nim w syntezę  – no chyba,  że  mowa o reklamie  stricte 

słownej np. radiowej czy pisemnych komunikatach perswazyjnych, wówczas to one pełnią 

rolę wiodącą. Różnica polega na tym, że komiks wykorzystuje obraz w celu opowiadania, 

natomiast  reklama  posługuje  się  nim  w  celu  wywarcia  wpływu  na  wybór  konsumenta. 

Pomimo  tej  zasadniczej  różnicy  należy  zwrócić  uwagę  na  pewne  podobieństwa,  jakie 

zachodzą  pomiędzy  tymi  dwoma  podmiotami,  a  które  stanowią  przyczynę  tak  częstych 

korelacji pomiędzy nimi. 

Komiks, aby wypełnić rolę nośnika opowieści, musi operować zrozumiałymi,  silnie 

zakorzenionymi w kulturze symbolami. Obrazy, jakimi się posługuje muszą być czytelne, stać 

na  wysokim  poziomie  artystycznym  i  przyciągać  wzrok  odbiorcy.  W  przeciwnym  razie 

spotkają się z dezaprobatą. Reklama, choć stawia sobie inny cel, również musi być wierna 

powyższym zasadom. Gra symbolami,  odwoływanie się do emocji  i silnie zakorzenionych 

archetypów, to często wykorzystywane w promocji elementy. 

Można stwierdzić, że komunikat reklamowy, który w nachalny sposób przechodzi do 

sedna sprawy, spotyka się z niechęcią i wrogością konsumenta. Staje się przyczynkiem do 

marginalizacji i zlekceważenia marki. Taką samą zależność można zauważyć w przypadku 

komiksowej  historii,  która  jeśli  nie  stara  się  wyjść  poza  stereotypowe  instrumentarium 

tematyczne i plastyczne, jakim operuje, często ociera się o kicz i tandetę. 

Świat, jaki odbiera czytelnik na kartach komiksu, jak i ten, który rozpościera przed 

nim reklama, jest pełen uproszczeń i przejaskrawień. Wszystko wydaje się kolorowe, idealne, 

problemy  rozwiązują  się  same  a  produkty  posiadają  cudowne  właściwości  bliskie 

ponadludzkim cechom superbohaterów. Podobieństwa te widać także w warstwie tekstowej 

i dźwiękowej (sic!) obu podmiotów. Reklama jest zazwyczaj bardzo głośna, czasami wręcz 

nachalna. Posługuje się specyficznym słownictwem, w którym wszystko wydaje się ”giga”, 

„mega” i „kultowe”. Komiks operuje charakterystycznymi ikonami dźwiękonaśladowczymi 

(„boom”,  „trzask”,  „bang”  itp.),  które  podobnie  jak  ich  reklamowe  odpowiedniki,  mają 

przyciągnąć uwagę i nacechować komunikat emocjonalnie. 
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1.2 Storyboardy 

Trafnym przykładem pokazującym przenikanie się branży reklamowej i komiksowej 

są storyboardy, czyli sekwencje zestawionych obok siebie ilustracji lub zdjęć, które wzbogaca 

się o tekst dialogów i opisy efektów dźwiękowych, jakie będą słyszalne w reklamie. Tekst 

taki  może  zostać  umieszczony  pod  kadrami,  lub  w  postaci  „komiksowych  chmurek”. 

Technicznie rzecz biorąc storyboard, którego elementem są chmurki dialogowe, można uznać 

za  komiks.  Różnica  występuje  w funkcji,  jaką pełnią  oba  podmioty.  Komiks  ma  na celu 

wyłącznie  opowiedzenie  historii,  jest  ostatecznym  ogniwem pomiędzy  artystą  a  odbiorcą. 

Storyboard  jest  ogniwem  pośrednim,  swego  rodzaju  szkicem  reklamy,  który  pozwala 

rozplanować  akcję  i  wypróbować  różne  rodzaje  ujęć  i  typy  scenografii  bez  ponoszenia 

dodatkowych kosztów produkcyjnych. Jego odbiorcą jest klient zlecający wyprodukowanie 

reklamy oraz ekipa produkcyjna, nie ostateczny adresat reklamy, jakim pozostaje konsument. 

Proces storyboardingu, jaki znamy dzisiaj bierze swój początek w latach 30-tych XX wieku, 

kiedy po raz pierwszy zaczęli wprowadzać go w swoich animacjach Walt Disney oraz Winsor 

McCay.  W  latach  40-tych  storyboardy przeniknęły  do  produkcji  filmowych  i  stały  się 

podstawowym  elementem  służącym  do  przełożenia  scenopisu  tekstowego  na  obraz5. 

Dziś stanowią nieodłączny element kreacji spotu reklamowego i stały dochód pieniężny dla 

komiksowych rysowników, którzy często specjalizują się właśnie w tej dziedzinie reklamowej 

branży.

1.3 Zalety komiksu dla reklamy

Komiks,  w  porównaniu  z  innymi  nośnikami  reklamy  np.  filmem,  jest  formą 

stosunkowo  tanią,  a  jednocześnie  ogromnie  pojemną  i  elastyczną,  w  mniejszym  stopniu 

narażoną na czynniki zewnętrzne, które wpływają na ostateczny sukces kampanii. Problemem 

reklamy  filmowej  często  pozostaje  słaba  gra  aktorska,  niemożność  znalezienia 

odpowiedniego  odtwórcy  głównej  roli  lub  miejsca,  które  ma  być  tłem  reklamówki. 

W komiksie jedynym ograniczeniem pozostaje warsztat artysty, który rysuje reklamę. Jeden 

komiksowy kadr  może  zmieścić  znacznie  więcej  akcji  niż  panoramiczne  ujęcie  filmowe. 

Bogactwo gestów, mimiki  i  aparycji,  jakimi  może  obdarować artysta  rysownik,  tworzone 
5 J. Canemaker, Paper Dreams: The Art and Artists of Disney Storyboards,  Hyperion Press 1999 i M.Simon, 
Storyboard. Ruch w sztuce filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2009, S. 6-7.
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postacie reklamowe, niejednokrotnie przewyższają możliwości mimiczne niejednego aktora. 

Innym ważnym aspektem, który sprawia, że komiks jako medium reklamowe jest zazwyczaj 

dobrze odbierany przez konsumentów jest jego nienachalny, zabawny charakter. Szczególnie 

na polskim rynku, liczba kreacji reklamowych nawiązujących do języka komiksu jest ciągle 

niewielka.  Stwarza to  agencjom szerokie pole do kreatywnych  rozwiązań.  Konsument  nie 

zdążył się bowiem jeszcze przesycić tego typu obrazami, uodpornić na nie. Odbiera je jako 

novum i zaproszenie do zabawy. 

RYS. 1

Ekspresja twarzy bohatera komiksowego może przyjmować różnorodne formy i wpływać na sens 

wypowiadanych słów. 

1.4 Pola tematyczne reklamy komiksowej

Różnorodność  rozwiązań  kreatywnych  nawiązujących  do  motywów  komiksowych, 

jest w świecie reklamowym bardzo szeroka. Na potrzeby poniższego opracowania zawężono 

ją do czterech pól tematycznych wyodrębnionych przez autora.
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Pierwsze z nich nawiązuje do poetyki komiksu, czyli charakterystycznych wyłącznie 

dla  języka  tego  medium  elementów  np.  dymków  dialogowych,  wtrąceń  narratorskich, 

wyrazów dźwiękonaśladowczych czy charakterystycznych sposobów kadrowania. 

Drugie  skupia  się  na  elemencie  plastycznym komiksu,  charakterystycznej  kresce, 

którą  łatwo powiązać  z  tymże  medium np.  styl  cartoon,  wywodzący się  z  karykatury  lat 

20-tych  i  30-tych  XX  w.  czy  dynamiczny,  pełen  smug  i  wielkookich  bohaterów  styl 

japońskiej mangi. 

Trzeci do esencji komiksu, czyli opowiadania za pomocą zestawionych obok siebie 

statycznych obrazów tworzących opowieść - czy to złożonych ze zdjęć, rysunków, ikon czy 

reklamowych billboardów. 

Wreszcie czwartym polem tematycznym komiksu, który często wykorzystywany jest 

na  potrzeby  reklamy  jest  charakterystyczny  archetyp  komiksowego  bohatera -  tu  jako 

przykład wystarczy wskazać na masowo występujący w reklamie motyw superhero. 

Reklama posługująca  się  motywami  komiksowymi  nie  ogranicza  się  wyłącznie  do 

formy drukowanej, która wydaje się być naturalnym środowiskiem tegoż medium. Czasy, gdy 

tego typu kreacje występowały wyłącznie w formie infantylnych komiksów, skierowanych do 

dzieci  lub  młodzieży,  należą  do  przeszłości.  Grupą docelową tego typu  reklamy są  dziś, 

zarówno  gospodynie  domowe,  jak  i  poważni  biznesmeni.  Po  jednej  stronie,  produktów 

reklamowanych za pomocą komiksu, możemy wskazać chrupki i pastę do zębów, a po drugiej 

ubezpieczenia  na  życie  i  luksusowe  ubrania.  Motywy  komiksowe  możemy  odnaleźć 

w telewizji,  prasie,  Internecie,  na  opakowaniach  produktów,  korzystają  z  nich  media 

ambientowe i social marketing; elementy języka komiksu na coraz szerszą skalę wchodzą do 

reklamowego instrumentarium perswazyjnych środków. 
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Rozdział  II:  Elementy  języka  komiksu  wykorzystywane 

w reklamie

2.1 Komiksowa chmurka

Jeśli  mielibyśmy  pokusić  się  o  najbardziej  uniwersalny  i  rozpoznawalny  element 

komiksu w ogóle, to należałoby wskazać na charakterystyczne chmurki dialogowe. Włoska 

nazwa  obrazkowych  historii  –  fumetti6,  zaczerpnęła  swoje  pochodzenie  właśnie  z  tego 

elementu. 

Chmurki pełnią zazwyczaj w komiksie rolę dialogową. Mogą również przedstawiać 

myśli bohatera i jego stany emocjonalne, a poprzez odpowiedni dobór kształtów naśladować 

jego barwę i ton głosu. W tym elemencie komiksowego instrumentarium najpełniej dokonuje 

się  synteza  obrazu  i  tekstu.  Ze  względu  na  uniwersalność  przekazu,  szerokie  możliwości 

zastosowania  oraz  łatwość  przełożenia  pomysłu  na  kreację,  ten  motyw  jest  jednym 

z najczęściej pojawiających się w reklamach.

W ten  sposób reklamują  się  zazwyczaj  firmy,  których  produkt  lub usługa  w jakiś 

sposób wiążą się z dialogiem, emisją głosu lub pielęgnacją jamy ustnej. Ten typ reklamy 

doskonale nadaje się na przeniesienie reklamy audio na materiały drukowane. 

W  Polsce  w  takiej  konwencji  reklamuje  się  ostatnio  sieć  komórkowa  Play, 

przedstawiająca komiksowe rysunki dwóch biznesmenów rozmawiających o ofercie Play dla 

firm.  Podobny zabieg zastosowała również w swojej  kampanii  firma Centralwings7,  która 

wykorzystała  do  promocji  tanich  biletów,  zabawną  postać,  samolociku,  opowiadającego 

o zaletach  konkretnej  trasy.  Połączenie  chmurek  dialogowych  z  personifikacją,  to  bardzo 

częsty  zabieg.  Nadanie  ludzkich  cech  produktom  lub  maskotkom  ma  na  celu  ocieplić 

wizerunek firmy i nakłonić konsumenta do zakupu. Bardzo często taki zabieg stosowany jest 

w przypadku produktów skierowanych do dzieci.

Postacie  i  sceneria,  w której  odbywa się  „komiksowy”  dialog,  mogą  być  w pełni 

wykreowane na potrzeby reklamy (tak jak miało to miejsce w dwóch powyżej  opisanych 

kreacjach),  ale  reklama  może  również  wykorzystać  znaną  już  scenerię,  lub  postać,  które 

6 K.T. Toeplitz, Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Czytelnik, 1985, s.7.
7 http://piotrjakubowski.blogspot.com/2009/03/centralwings-wiosenna-kampania-prasowa.html. 
[Dostęp:01.06.2010].
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poprzez  umieszczenie  w  ich  towarzystwie  „dialogowych  chmurek”  nabierają  nowego 

znaczenia. W tym drugim przypadku efekt zaskoczenia lub komizmu powoduje, że reklama 

znacznie silniej działa na odbiorcę. 

RYS. 2

Reklama prasowa przygotowana na 80-lecie polskiego radia. W kampanii zostały wykorzystane 

wypowiedzi znanych osób, które pojawiły się na antenie rozgłośni w ciągu 80 lat jej istnienia.

Zawartość  dymków  komiksowych  używanych  w  reklamach  nie  ogranicza  się 

bynajmniej do samych słów, często są one zastąpione grafikami, które w kontekście z resztą 

obrazu,  specyfiką  produktu,  branżą  lub  hasłem  reklamowym  wzmacniają  przekaz.  Taki 

charakter miała na przykład kampania reklamowa korporacji mediowej SKY TG 24, która 

zwracała uwagę na fakt, że niektóre głoszone przez nas opinie są zaczerpnięte bezpośrednio 

z mediów.  Aby  zobrazować  ten  problem,  w  dymek  dialogowy  wypowiadany  przez  daną 

osobę  wklejono  wycinek  ekranu  telewizora,  monitora  komputera  czy  gazety,  który 

przedstawiał określoną wypowiedź8.

W skrajnych  przypadkach nawet  brak jakiejkolwiek treści  w środku komiksowego 

dymka może być nośnikiem idei kreatywnej. Za przykład niech posłuży kampania reklamowa 
8 http://adsoftheworld.com/media/print/sky_tg24_jesus. [Dostęp: 01.06.2010].
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pastylek  na  gardło  Strepsils.  Reklama  przypomina  tradycyjną  stronę  komiksu  A4 

z rozmieszczonymi na niej panelami. Różnica polega na tym, że dymki dialogowe znajdujące 

się na planszy są puste. Ten zabieg znajduje wyjaśnienie po zapoznaniu się z przedstawioną 

historią i odczytaniem hasła - „Odnajdź swój głos dzięki Strepsils” 9.

Oprócz treści znajdującej się w środku „dymka” nośnikiem idei reklamowej może być 

również  sam  kształt  chmurki,  przedstawia  on  wówczas  problem,  który  rozwiązać  może 

promowany  produkt.  Na  przykład  reklama  płynu  do  mycia  ust  Listerine,  polega  na 

przedstawieniu metafory produktów, które powodują nieświeży oddech lub osad na zębach – 

czosnku, szklanki kawy, ryby i popielniczki – w postaci komiksowych dymków10. Z innych 

ciekawych przykładów tego typu warto wymienić reklamę niemieckiego butiku erotycznego 

Darkside.Boutique.de11.  Za  pomocą  dymków,  których  kształt  nawiązuje  do  nagich  części 

ludzkiego ciała, firma postanowiła zareklamować komiksy dla dorosłych czytelników. 

Częstym sposobem wykorzystania chmurki dialogowej jest posłużenie się nią w celu 

przedstawienia emocji,  jakie wypowiadane słowa mogą wywołać,  lub też aby zobrazować 

nieświeży  oddech.  Komiksowy  dymek  narysowany jest  wówczas  w  taki  sposób,  że 

symbolicznie pokazuje wpływ wypowiadanych zdań na drugą osobę. Dla przykładu reklama 

gumy Discovery przedstawia komiksową scenkę,  na której  jedna osoba wypowiada słowa 

powitania w kierunku drugiej. Dialogowa chmurka,  pomimo że niesie pozytywny przekaz, 

przebija  rozmówcę na wylot,  co obrazuje nieświeży oddech.  W zetknięciu  ze sloganem - 

Przeciwko słowom, które zabijają reklama działa dużą dawką komizmu i zaskoczenia12. 

Komiksowy dymek stał się rozpoznawalną ikoną współczesnego języka obrazkowego, 

jest  zrozumiały nawet wówczas,  gdy oderwany jest  od rysunku czy tradycyjnego nośnika 

komiksu, jakim jest papier. Posługują się nim również reklamy o charakterze ambientowym 

i wirusowym.  Dzieje się tak,  ponieważ mobilność i  uniwersalność tej  formy promocji  jest 

niewspółmiernie większa od kosztów, jakie generuje. 

Poprzez  różnicowanie  znajdującego  się  w  chmurce  przekazu  czy  umieszczenie 

dialogowej  chmurki  w  różnym  środowisku,  można  osiągnąć  różnorodne  cele  reklamowe. 

Treść  znajdująca  się  w  chmurce  może  nadawać  nowy kontekst  otoczeniu  oraz  wchodzić 

9 http://psymanism.blogspot.com/2007/02/strepsils.html. [Dostęp: 01.06.2010].
10 http://adhunt.blogspot.com/2008/01/listerine.html. [Dostęp: 01.06.2010].
11 http://adsoftheworld.com/media/print/darkside_boutique_bubbles_3?size=_original. [Dostęp: 01.06.2010].

12 http://adsoftheworld.com/media/print/trendy_hola. [Dostęp: 01.06.2010].
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w interakcje  z  konsumentem,  który  poprzez  swoje  zróżnicowanie  społeczno-kulturowe 

również wpływa na znajdującą się w środku treść. 

W  Polsce  przykładem  niestandardowej  kampanii  reklamowej,  która  wykorzystała 

chmurki komiksowe obrazujące myśli przechodzących osób, była kampania produktu „FIX 

Knorr”. Polegała ona na umieszczeniu w środku chmurek talerza, na którym znajdowało się 

opakowanie reklamowanego produktu. Celem reklamy było zasugerowanie, że przechodząca 

pod chmurką osoba rozmyśla nad tym, co przygotować na obiad. Rozwiązaniem problemu 

jest  FIX Knorr,  który w myśl  sloganu reklamowego proponuje „przepis na każdy dzień”. 

Reklamy umieszczone zostały w ruchliwym miejscu – schody w centrum handlowym lub 

w metro, co gwarantowało stałą interakcję reklamy z przechodniami13.

RYS. 3

Kreatywny sposób wykorzystania komiksowych dymków w reklamie. Izraelska organizacja społeczna 

Yeladim, zajmująca się opieką nad dziećmi. Hasło głosi: We need to hear what's between the words. If you  

encounter a kid's sign of distress, don't ignore it. Tell us”

13 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fix-knorr-przepis-na-kazdy-dzien#. [Dostęp: 01.06.2010].
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2.2 Obrazy dźwięków14

Komiks jest medium stricte wizualnym, na przestrzeni lat wypracował jednak zespół 

środków,  które  mają  na  celu  imitować  dźwięk.  Oprócz  omówionych  wcześniej  chmurek 

dialogowych,  taką  rolę  odgrywają  charakterystyczne  onomatopeje  komiksowe.  Pełnią  one 

rolę  efektów  specjalnych,  nadają  wydźwięk  ekstremalnej  sytuacji,  dynamizują  akcję, 

przyciągają uwagę i obrazują siłę natężenia dźwięku. Często występują w formie zbliżonej do 

chmurek  dialogowych,  zazwyczaj  jednak  funkcjonują  samodzielnie,  jako  ikony 

symbolizujące dźwięk. Reklama posługuje się tym motywem komiksowym zazwyczaj po to, 

aby przyciągnąć uwagę konsumenta - ogłosić obniżkę cen czy wyjątkowość oferty - nadać 

„wymiar dźwiękowy” reklamie papierowej lub podkreślić foniczny charakter reklamowego 

produktu lub poruszanego problemu. Motyw ten najczęściej spotkać można w formie, która 

nawiązuje  bezpośrednio  do  jego  pochodzenia  komiksowego,  jednakże  najciekawsze  są 

przykłady, które wykorzystują ten motyw, w nowy, niespotykany zazwyczaj sposób.

Świetnym przykładem reklamowym,  takiego  użycia  komiksowych  onomatopei  jest 

kampania  społeczna  brytyjskiej  organizacji  zajmującej  się bezpieczeństwem pracy – HSE. 

Dotyczy ona zmniejszenia  natężenia  dźwięku w miejscu pracy.  W reklamie  została  użyta 

charakterystyczna ikona komiksowa kojarząca się wybuchem i dużym natężeniem dźwięku. 

Różnica polega na tym, że w środku chmurki nie zostały umieszczone masywne, jak ma to 

miejsce w komiksach, litery imitujące siłę natężenia dźwięku, lecz wpisana drobnym drukiem 

onomatopeja POW. Wywołuje ona u odbiorcy wrażenie cichutkiego dźwięku, a nie potężnego 

wybuch, który sugerowałby rozmiar otaczającej chmurki. W zestawieniu z celem akcji, która 

ma  ograniczyć  natężenie  hałasu,  obraz  zyskuje  czytelny  kontekst,  który  poprzez  zmianę 

znanego schematu silnie wpływa na odbiorcę15.

2.3 Okładka pełna przygody

Żadne inne medium – czy to książka czy kino – nigdy nie było tak silnie i przez tak 

długi okres związane z określonym rodzajem opowieści.  Komiks,  zarówno ze względu na 

14 Porównanie zaczerpnięte z książki J. Szyłaka, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Słowo/ obraz  
terytoria, 2000.
15 http://adsoftheworld.com/media/print/health_and_safety_executive_noise_3?size=_original.  [Dostęp: 
02.06.2010].
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indolencję  jego  twórców,  jak  i  z  przyczyn  od  niego  niezależnych,  był  przez  wiele  lat 

kojarzony  wyłącznie  z  tandetną,  pełną  przesady  i  przejaskrawień  opowiastką  sensacyjną. 

To uwarunkowało  sposób,  w  jaki  projektowane  były  okładki  tego  medium.  Ich  rola 

ograniczała się zwykle do przyciągnięcia uwagi,  zaciekawienia i zaszokowania czytelnika, 

tak,  aby  ten  jak  najszybciej  sięgnął  po  wydawnictwo.  Charakterystyczne,  przesadzone 

słownictwo, krzyczące tytuły i instrumentarium najbardziej niesamowitych potworów działały 

jak magnes na czytelników tego typu publikacji. Silnie zakorzeniona w kulturze ikonografia 

sprawia,  że  tego  typu  obrazy  przeniknęły  również  do  świata  reklamowego,  a  ich  grupą 

docelową nie są wyłącznie dzieci, ale przede wszystkim dorośli konsumenci kojarzący tego 

typu formę graficzną z dzieciństwa.

Jedna  z  kampanii  reklamowych  Forda  Ranger  nawiązuje  swoim  charakterem  do 

przygodowych komiksów akcji - zarówno w warstwie wizualnej, jak i w sposobie organizacji 

typografii.  Na obrazach przedstawiono reklamowany samochód w dzikiej  scenerii  o lekko 

kiczowatym,  komiksowym  stylu.  Slogan  kampanii:  Prawdziwie  męskie  przygody, nosi 

równocześnie  znamiona  tytułu  komiksu,  pojemność  pojazdu  jest  odzwierciedleniem  ceny 

znajdującej się na okładce albumu, a logo firmy Ford, nawiązuje do marki  wydawnictwa, 

które opublikowało komiks16. 

Do  komiksów  z  dreszczykiem  nawiązuje  z  kolei  kampania  opon  Goodyear.  Tutaj 

produkt  nie  jest  reklamowany  bezpośrednio,  pokazana  jest  natomiast,  w  przejaskrawiony 

sposób, konsekwencja nie używania produktu. W tym przypadku wytrzymałych na przebicia 

opon.  Na  plakatach  oglądamy  mężczyznę,  który  wymienia  przebitą  oponę.  W  tle  widać 

charakterystyczne  dla  opowieści  z  dreszczykiem  zbliżające  się  potwory.  Na  każdym 

z plakatów jest to inny stwór: zombie,  potwór z bagien i szalony zabójca z piłą tarczową. 

Nazwa kampanii  -  Tire  Tales,  charakterystyczny  rysunek  oraz  silne  zakorzenione  w tym 

nurcie  komiksowym  elementy  nawiązują  do  popularnych  w  latach  40-tych  i  50-tych 

Opowieści  z  krypty,  wydawanych  przez  specjalizujące  się  w  tego  typu  publikacjach 

wydawnictwo EC Comics17. 

Chociaż  motywowi  superbohatera  w  reklamie,  zostanie  poświęcone  sporo  miejsca 

w późniejszej części pracy, to nie wypada w tym miejscu wspomnieć o kampanii społecznej 

organizacji Homeward zajmującej się zapobieganiem bezdomności. Plakaty jednej z akcji tej 

organizacji nawiązują bezpośrednio do okładek komiksów z gatunku superhero. Ukazani na 

16 http://adsoftheworld.com/media/print/ford_ranger_temple. [Dostęp: 02.06.2010].
17 http://adsoftheworld.com/media/print/goodyear_tires_woodsman. [Dostęp: 02.06.2010].
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nich bezdomni zostali przedstawieni w komiksowy sposób, nadano im charakterystyczne dla 

tego typu opowieści przydomki i cechy, które mają nawiązywać do ich nadprzyrodzonych 

mocy np.  Niewidzialny  Człowiek –  ignorowany przez wszystkich,  którzy przechodzą obok. 

Oryginalne podejście do tematu sprawia, że reklama jest bardzo przekonywująca i, pomimo 

wydawałoby  się  błahej  formy,  silnie  działa  na  odbiorcę.  Jej  przesłanie  -  prawdziwi 

bohaterowie  to  bezdomni,  którzy  muszą  mierzyć  się  z  szarą  codziennością  –  jest  bardzo 

czytelne18. 

       
RYS. 4 /5

Reklama wykorzystująca charakterystyczną okładkę komiksów akcji i gatunku superhero.

Po lewej stronie kampania społeczna organizacji Homeward, po prawej akcja promocyjna National 

Geographic Kids Magazine, wykorzystująca hasło Fakty dziwniejsze niż fikcja.

  2.4 Manga

Ostatnie lata w światowym komiksie należą do japońskiej  mangi. Bije ona rekordy 

popularności  na  całym  świecie.  Nie  dziwi  więc  fakt,  że  niektóre  reklamy  starają  się 

wykorzystać  ten  trend  i  skojarzyć  swoje  produkty  ze  stylem  plastycznym  pochodzącym 

z Kraju Kwitnącej Wiśni.

18 http://adsoftheworld.com/media/print/homeward_the_invisible_man. [Dostęp: 02.06.2010].
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 Najwięcej  reklam,  które  posługują  się  językiem  mangi odnajdziemy  oczywiście 

w kraju jej pochodzenia - Japonii. W ten sposób reklamują się tam zarówno poważne firmy - 

towarzystwa  ubezpieczeniowe,  banki  -  jak  i  organizacje  społeczne,  nakłaniające  do 

odpowiedzialnych zachowań - Centralny Bank Japonii, Ministerstwo Finansów i Edukacji19.

W  kulturze  zachodniej  manga spełnia  w  reklamie  rolę  podobną  do  celebrieties - 

przyciąga uwagę odbiorcy i powoduje, że przenosimy sympatię na reklamowany przez nią 

produkt. Grupę docelową tego typu reklam często stanowi młodzież, reklamowane produkty 

przynależą zazwyczaj do kategorii powiązanych z szeroko rozumianą rozrywką.

 Niektóre z reklam tego typu starają się w kreatywny sposób wykorzystać język mangi 

i  nawiązują  do jakiegoś  charakterystycznego  elementu  tych  japońskich  komiksów.  Takim 

przykładem może być wykorzystanie  mangi do reklamy produktów związanych z narządem 

wzroku  –  okrągłe  duże  oczy  są  znakiem  rozpoznawczym  bohaterów  tychże  komiksów. 

Za przykład może posłużyć reklama tuszu do rzęs Covergirl teens20, który sprawia, że oczy 

wydają się większe oraz soczewek Acuve define21, których główną zaletą jest nadanie oczom 

innego  koloru  oraz  ich  optyczne  powiększenie.  W  obu  przypadkach  plakat  przedstawia 

narysowanego  charakterystyczną  mangową  kreską  bohatera,  który  używa  reklamowanego 

produktu. Jedno z oczu bohatera jest małe, drugie, które weszło w kontakt z reklamowanym 

produktem, jest znacznie powiększone, co obrazuje korzyści z używania artykułu.

Reklama  bazująca  na  motywach  mangi  może  przybrać  formę  drukowaną,  jak 

i animowaną – tzw.  anime. Taki charakter miał właśnie spot reklamowy telefonu Samsung 

w sieci  Mix  Plus22.  Oprócz  rozpoznawalnej  kreski,  zestawu  specyficznych  dla  anime 

sposobów  kadrowania  i  charakterystycznych  efektów  specjalnych,  wykorzystano  w  niej 

również spotykany często motyw fabularny – młodego ucznia, który zostaje obdarzony przez 

swojego  mentora  przedmiotem  posiadającym  magiczne  cechy  (w  tym  przypadku  rolę 

magicznego artefaktu pełnił reklamowany model telefonu). 

19 B.  Koyama-Richard,  Manga  1000  lat  historii,  podrozdział  Manga  w  życiu  codziennym  Japończyków  i 
http://www.ad-manga.us/index.html. [Dostęp: 05.06.2010].
20 http://adsoftheworld.com/media/print/covergirl_teens_anime. [Dostęp: 05.06.2010].
21 http://adsoftheworld.com/media/print/acuvue_define_girl?size=_original. [Dostęp: 05.06.2010].
22 http://anime.com.pl/Reklama_telefonu_w_konwencji_anime,news,read,4973.html. [Dostęp: 05.06.2010].
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RYS. 6

Reklama szybkiej karty zbliżeniowej BZ WBK Bank Zachodni nawiązująca do stylu mangi. Reklamy 

pojawiły się w prasie, na bannerach i formach zewnętrznych.

Bardzo ciekawym przykładem reklamowym, który w kreatywny sposób wykorzystuje 

mangę łącząc  tradycyjne  metody  reklamowe  z  social  marketingiem  i  promocją  marki 

w Internecie była akcja sponsorowana przez markę Adidas - Sky Comics. Jej celem, oprócz 

promocji  firmy,  było  wsparcie  drużyny  narodowej  Japonii  przed  mistrzostwami  Świata 

w piłce nożnej RPA 2010. Na potrzeby akcji znani rysownicy  mangi naszkicowali najpierw 

trzynaście paneli komiksowych o wymiarach 300 m². Całość tworzyła charakterystyczną dla 

azjatyckiego  komiksu  opowieść  sportową,  traktującą  o  potyczce  Japońskiej  drużyny 

narodowej na Mistrzostwach Świata. Następnie na każdą z plansz komiksu, zaproszone do 

udziału w akcji dzieci ( pochodzące ze szkół znajdujących się w miejscowościach, w których 

urodzili się gracze drużyny narodowej), nakładały kolor i wpisywały zagrzewające do boju 

hasła. Po nałożeniu barw, każdy kadr został sfilmowany przy pomocy kamery podczepionej 

do  unoszącego  się  w  powietrzu  balonu.  Z  wysokości,  komiksowy  panel  przypominał 

powierzchnie boiska, a zgromadzone wokół niego dzieci, dopingujących kibiców. Wszystkie 

trzynaście plansz zostało po kolei sfotografowanych i umieszczonych w postaci komiksu na 

stronie internetowej:  http://adidas-skycomic.jp/. Całemu wydarzeniu towarzyszył  stworzony 

na  potrzeby  akcji  film  animowany  utrzymany  w  konwencji  anime -  można  go  również 

obejrzeć na dedykowanej stronie23.

23 http://theinspirationroom.com/daily/2010/adidas-sky-comics/. [Dostęp: 05.06.2010].
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Rozdział III: Formy reklamy wykorzystujące motywy komiksowe

3.1 Od komiksowego rysunku do paska komiksowego

Obrazkowy charakter komiksu sprawia, że doskonale nadaje się on do przełożenia na 

język  reklamy,  która  w  zdecydowanej  większości  pozostaje  komunikatem  wizualnym. 

Rysunki nawiązujące do charakterystycznej komiksowej kreski oraz specyficzna dla komiksu 

typografia zauważalne są w wielu kreacjach reklamowych na całym świecie. 

RYS. 7                                                                      RYS. 8

Przykłady różnych technik plastycznych zastosowanych w reklamie: rys. 7 luksusowe buty Bocage Paris, rys. 8 
Kiwi Kleen toilet cleaner.

W ograniczonym stopniu z języka obrazkowego medium korzystają reklamy oparte 

wyłącznie na charakterystycznym rysunku komiksowym. Nie wykorzystują one elementów 

narracyjnych komiksu – zestawionych obok siebie paneli,  czy chmurek dialogowych. Cała 

siła przekazu tego typu reklam opiera się na rozpoznawalnej kresce, która wprowadza pewien 

umowny  charakter,  wyolbrzymia  lub  upraszcza  przedstawiony  problem.  Ma  za  zadanie 

przyciągnąć  uwagę  odbiorcy,  w  wizualny  sposób  zaprezentować  walory  produktu  lub 
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wytworzyć  pożądany  klimat,  który  odpowiada  charakterowi  marki  czy  grupy  docelowej. 

Odmienne techniki plastyczne, jakimi narysowane są różne gatunki komiksowych opowieści, 

doskonale nadają się do przełożenia na zróżnicowany charakter marek i produktów. Innych 

technik  plastycznych  używa  reklama  oparta  na  humorze,  innych  ta,  która  zachęca  do 

zaangażowania się w określone działania czy do zakupu luksusowych produktów.

Taki  typ  komunikatu  najlepiej  sprawdza się  w reklamie  prasowej,  na  billboardach 

i innych  formach  drukowanych.  Uproszczony  i  atrakcyjny  wizualnie  charakter  reklamy 

pozytywnie  wpływa  na  postrzeganie  marki  przez  odbiorcę  i  pozwala  w  szybki  sposób 

przyswoić komunikat. 

RYS. 9

Reklama voucherów podarunkowych. Akcja skupia się na wybranym kadrze komiksu. Romantyczny obrazek 

nabiera zupełnie nowego znaczenia po zestawieniu go z charakterem produktu i komunikatem narratora.

Bliżej  narracji  komiksowej  stoi  reklama,  która  ubiera  swój  komunikat  w  kadr 

i element słowny będący znakiem ikonicznym. Nałożenie na rysunkową formę obramowań 

kadru, można rozumieć jako celowy zabieg kreatywny, który w pewien sposób wskazuje na 

umowne  granice  reklamowanego  świata.  Równocześnie  sugeruje  opowieść  oraz  początek 
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i koniec. Buduje w wyobraźni odbiorcy określoną sekwencję zdarzeń, której konkretny etap 

jest  mu  właśnie  dane  oglądać.  Stwarza  możliwość  operowania  zbliżeniami  i  odmiennymi 

punktami  widzenia.  Ikoniczna  warstwa  słowna  w postaci  chmurek  wypowiadanych  przez 

bohaterów  pozwala  natomiast  na  przekazanie  określonego  komunikatu  reklamowego. 

Wstawki  narratorskie  umożliwiają  zaś  określenie  czasu  i  miejsca  akcji.  Są  również 

doskonałym  sposobem  na  przedstawienie  wewnętrznych  odczuć  reklamowej  postaci,  lub 

metodą na zbudowanie kontrastu pomiędzy warstwą rysunkową a słowną przekazu. 

Will Eisner – legenda światowego komiksu, jeden z prekursorów opowieści graficznej 

i teoretyk sztuk wizualnych – użył w stosunku do obrazkowego medium terminu sequential  

art24,określając tym samym esencję komiksu. Jego kontynuator Scott McCloud, stwierdził, że 

jeden obraz ustawia scenę, dwa opowiadają historię25. To właśnie ta dokonująca się między 

jednym i drugim kadrem zmiana, jest nośnikiem narracji. Na tej zasadzie wiele reklam buduje 

swój przekaz. Tam gdzie trzeba opowiedzieć pewną historię lub pokazać upływ czasu, a nie 

ma możliwości  posłużenia się ruchomym obrazem, zestawione obok siebie  kadry idealnie 

spełniają  swoją  rolę.  To,  czego  nie  widać  na  reklamowym  obrazie,  chcąc  czy  nie  chcąc 

dopowiada nasza wyobraźnia.  W takim rozumieniu reklamą,  która korzysta  z komiksowej 

estetyki  są nie  tylko,  kadry wypełnione  rysunkowymi  postaciami,  ale  również  kreatywnie 

wykorzystane  zdjęcia  czy  billboardy,  które  zestawione  obok  siebie  tworzą  historię, 

przekazującą określone treści reklamowe. 

RYS.10

24 W. Eisner, Comics and sequential art, Poorhouse Press, 2006.
25 S. McCloud, Understanding Comics, Kitchen Sink Press, 1993.
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Reklama kanału TV 13th Street o profilu horror/thriller. Hasło kanału brzmi: The art of frightening. 

Trzeba przyznać, że w tym przypadku reklamodawca osiągnął swój cel.

Komiks  bierze  swój  początek  z  XIX  wiecznej  satyry  politycznej  i  społecznej. 

Anglojęzyczna nazwa medium powiązana jest właśnie z tym etapem jego historii. Do dziś 

krótkie, zabawne formy komiksowe tzw. „paski” składające się z kilku kadrów stanowią duży 

odsetek  komiksów.  Znaczna  większość  reklam wykorzystujących  jeden  lub  kilka  kadrów 

komiksowych  opiera  się  na  przedstawieniu  prostej,  scenki,  która  w  zabawny  sposób  ma 

prezentować zalety produktu. Humor, zabawa i groteska są nieodłącznymi elementami wielu 

kampanii reklamowych, dlatego właśnie w tej formie wizualnej doskonale się sprawdzają.

Taki  typ  reklamy znajduje różnorakie  zastosowanie.  Może przyjąć  zarówno formę 

jednorazową,  jak  i  cykliczną.  Doskonale  nadaje  się  do  wykorzystania  w  prasie,  jak 

i w środowisku  internetowym  -  np.  w  postaci  banneru,  który  ze  względu  na  specyficzny 

kształt  i  ograniczenia  techniczne,  idealnie  wpisuje  się  w  charakter  paska  komiksowego. 

Bardzo często umieszczany jest również na opakowaniach produktów lub sprzedawany wraz 

z nimi. Krótkie historyjki obrazkowe mogą przyjmować charakter perswazyjny, ale również 

informacyjny,  kolekcjonerski  czy  edukacyjny.  Tematyka  tego  typu  komiksów  zależy  od 

produktu, który sprzedają i grupy docelowej, do której są skierowane. W tego typu reklamach, 

produkt  nie  zawsze  jest  widoczny  bezpośrednio.  Czasami  pojawia  się  wyłącznie 

w rozmowach bohaterów rysunkowych.

Zaletą tego typu reklam jest ich niewielki koszt. Uproszczona, amatorska kreska, którą 

narysowane  są  niektóre  z  nich,  wcale  nie  musi  być  wadą.  Wprost  przeciwnie,  może 

uatrakcyjniać  przekaz,  sprawiać,  że  jest  bardziej  dowcipny  i  naturalny.  Uodporniony  na 

komunikat marketingowy odbiorca bardziej skłonny jest uwierzyć w sprowadzony do kilku 

zabawnych kresek komunikat, niż w widowiskową, patetyczną i rozbuchaną reklamę, która 

zjada własny ogon. Chociaż najczęściej  w ten sposób reklamują się produkty codziennego 

użytku - głównie branża spożywcza,  środki czystości i produkty dla dzieci – to naprawdę 

trudno znaleźć kategorię produktową, która nie korzysta z tej prostej formy przekazu. 

Na  krajowym  rynku  bardzo  popularne  były  kiedyś  gumy  balonowe  „Donald”. 

Komercyjny sukces zawdzięczały nie tyle wyśmienitym walorom smakowym, co dołączonym 

do  nich  historyjkom,  które  przedstawiały  zabawne  przygody  disneyowskiego  bohatera. 

Dziś tym  samym  zabiegiem  marketingowym  posługuje  się  producent,  adresujący  swoje 

produkty do zupełnie innej grupy docelowej - marka Unimil. Do paczek prezerwatyw dołącza 
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krótkie  historyjki  obrazkowe,  przedstawiające  erotyczne  przygody  dwójki  kochanków  – 

Magdy i Radzia26. 

Inną formę reklamy korzystającą z krótkich komiksów stanowią komunikaty oparte na 

uproszczonych  rysunkach  przypominających  piktogramy  i  obrazy  instruktażowe,  jakie 

możemy znaleźć na przykład na instrukcjach składania mebli czy na kamizelce ratunkowej 

w samolocie.  Są  one  na  tyle  wszechobecne  i  szeroko  dostępne  w  naszym  obrazkowym 

społeczeństwie, że nie rozpatrujemy ich raczej w kategoriach komiksu. Tymczasem od strony 

narracyjnej  i  plastycznej,  właśnie  nim  są.  Reklama  wykorzystuje  takie  komunikaty 

w kreatywny sposób. Zazwyczaj stara się znaleźć dla nich zastosowanie do czynności, które 

normalnie nie wymagają instruktażu lub tak układa przekaz, by kontrastowały z produktem 

czy grupą docelową, do której są przeznaczone.  Czasami prezentuje  je w formie rebusów 

i zabawnych gier wizualnych, które nakłaniają odbiorcę do ich rozwiązania.

RYS. 11

Śmieszna historyjka autorstwa Andrzeja Mleczki reklamująca napój Lemon&Nada. Przykład 

„rozpoznawalnej kreski”, zatrudnionej w celach promocyjnych.

3.2 Komiksowe plansze o charakterze reklamowym

Kolejny  typ  reklam  operuje  komunikatem  wizualnym,  który  prezentowany  jest 

odbiorcy w postaci całościowej planszy komiksowej, składającej się z kilku do kilkunastu 

kadrów. Taką formę reklamy możemy podzielić na niezależną kreację reklamową i na komiks 

noszący znamiona reklamy, często przyjmujący charakter cykliczny.

Pierwszy  typ  reklamy,  ze  względu  na  swój  jednorazowy  charakter  ma  silnie 

wyeksponowany cel sprzedażowy. Produkt występuje tu zazwyczaj na pierwszym miejscu, 

jako  główny  bohater  kreacji.  Siła  przekonywania  takiej  reklamy  opiera  się  bądź  to  na 
26 http://picasaweb.google.com/espressodiver/KomiksyREDSNOWDlaUnimila#. [Dostęp: 15.10.2010].
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możliwościach  narracyjnych  komiksu,  bądź  też  na  kreatywnym  sposobie  wykorzystania 

ułożenia, kształtu i wzajemnych połączeń, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi kadrami. 

Komiks posiada tę właściwość, że nie tylko każdy pojedynczy jego kadr opowiada historię, 

ale również ich całościowy układ może komunikować treści - często odmienne od tego, co 

obserwujemy na pojedynczych kadrach. W kreatywny sposób korzysta z tej cechy reklama, 

która traktuje planszę komiksową jako układ graficzny, swego rodzaju formę, w którą wkłada 

przygotowany przekaz.

RYS. 12

Przykład kreatywnego zastosowania planszy komiksowej przez organizację Casa Mae, zajmującą się 

opieką nad dziećmi. Slogan głosi: It's not easy to realize when a pedophile gets into a child's life.

W  przypadku  cyklicznych  plansz  komiksowych  o  charakterze  reklamowym,  siła 

przekazu  leży  głównie  w  warstwie  narracyjnej.  Tego  typu  komiksy  kreują  na  potrzeby 

opowieści własny świat i bogatą gamę bohaterów. Operują humorem i starają się związać 

emocjonalnie  odbiorcę  z  przedstawioną  historią  i  przygodami  bohaterów.  Produkt  jest 

zazwyczaj  elementem  składowym  tego  świata,  a  nie  jego  głównym  podmiotem.  Wątki 

reklamowe podane są zwykle  w zawoalowany sposób.  Mogą pojawiać  się  jako elementy 
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przedstawionego świata  i  fabuły,  być alegorią  zachowań bohaterów, stanowić element  ich 

wizerunku  czy  imienia.  Taka  forma  reklamy,  jest  bardzo  popularna  w  USA,  gdzie 

jednostronicowe komiksy reklamowe dołącza się do gazet i tradycyjnych serii albumowych, 

często wzbogacając je o różnego rodzaju gry, rebusy i zagadki z komiksowymi bohaterami 

w roli głównej. Grupą docelową tego typu publikacji są głównie dzieci. Kolorowe, zabawne 

przygody,  rysunkowych bohaterów są skutecznym sposobem na przyciągnięcie  ich uwagi. 

Treści, które w łatwy sposób mogą zostać odczytane przez dorosłych jako reklama, dla dzieci 

stanowią po prostu kolejny, zabawny komiks. 

W  latach  1999-2000  tego  typu  reklamy  znaleźć  można  było  na  ostatniej  stronie 

specjalnego dodatku do Gazety Wyborczej – „Komiksowo”. Jeden z komiksów - „Przygody 

twistującego  słonia  Twisti”  -  promował  napój  jogurtowy  o  tej  samej  nazwie,  drugi  - 

„W krainie Jojo” - słodycze produkowane przez firmę Goplana. Siła perswazyjna komiksów 

polegała  na  stworzeniu  sympatycznych,  rozpoznawalnych  postaci,  dopracowanym, 

humorystycznym rysunku oraz inteligentnym wpleceniu promowanego produktu w fabułę. 

Autorem pierwszego komiksu, był Tadeusz Baranowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

polskich komiksiarzy27.

3.3  Dłuższe  formy  komiksowe  o  charakterze  reklamowym  -  aspekt 

znanych artystów komiksowych

Tak jak w malarstwie  czy w literaturze,  również  w świecie  komiksu odnajdziemy 

artystów, których dokonania cenione są i rozpoznawalne na całym świecie. Reklama korzysta 

z tego faktu i stara się zaangażować do współpracy uznanych artystów, wierząc, że magia 

nazwiska  i  posiadany  przez  nich  talent,  wpłynie  na  atrakcyjność  przekazu.  Przykłady 

współpracy znanych  artystów  komiksowych  ze  światem reklamy  znajdziemy zarówno  na 

rynkach zagranicznych jak i w Polsce. Zakres kooperacji jest bardzo zróżnicowany, zarówno 

ze względu na formę i objętość reklamy, jak i na medium, które jest jej nośnikiem. 

We Francji w Belgii i we wspomnianej już Japonii, komiks zajmuje bardzo wysoką 

pozycję kulturową i cieszy się dużą popularnością odbiorców. Tamtejszy rynek reklamowy 

bardzo  często  wspomaga  się  talentem  komiksowych  rysowników.  Komiksowe  grafiki 

wykorzystywane są do oprawy wizualnej  produktów – Enki Bilal,  autor surrealistycznych 
27 D.  Gizicki,  Komiks  w  szponach  reklamy,  Magazyn  internetowy  Esencja,  nr.10,  grudzień  2004  - 
http://www.esensja.pl/magazyn/2004/10/iso/09_31.html [Dostęp: 20.06.2010].

26

http://www.esensja.pl/magazyn/2004/10/iso/09_31.html


komiksów  o  treściach  political-fiction tworzył  etykiety  do  luksusowych  marek  win28 - 

promocji  pastylek  miętowych,  reklam  prasowych  sieci  hoteli  czy  katalogów  markowych 

ubrań – wszystkie te przykłady możemy znaleźć w portfolio reklamowym artysty Jean’a – 

Claude Floch’a29, przedstawiciela stylu komiksowego zwanego clear line30.

Z  tej  samej  szkoły  komiksu  wywodzi  się  Ted  Benoit.  Jego  prace  wykorzystała 

w międzynarodowej  kampanii  reklamowej,  jedna  z  największych  firm  konsultingowych 

świata – Capgemini. Kampania była prowadzona w kilku krajach świata, na łamach prasy, na 

billboardach i w Internecie. Przesłanie kampanii komunikował slogan  Together. Free your  

energies. Warstwę  wizualną  stanowiło  osiem  komiksowych  plansz  narysowanych  przez 

Benoit,  a  przedstawiających  w  zabawny  sposób  relację  klient  –  firma.  Każda  z  kreacji 

dotyczyła  innego  sektora  rynku  i  podkreślała  inny  rodzaj  benefitu,  jaki  zyskuje  klient 

współpracując  z  marką.  W oficjalnym  press-realese firma  objaśniała,  że  „rozpoznawalny 

i klarowny  styl  artysty  pozwala  stworzyć  silny,  zrozumiały  przekaz,  który  w  oryginalny 

sposób wyróżnia się na tle zabiegów promocyjnych stosowanych przez konkurencję”31. Jedna 

z  przygotowanych  kreacji  była  wykorzystana  również  w  Polsce  do  oprawy  wizualnej 

prasowych ogłoszeń rekrutacyjnych prowadzonych na naszym rynku. 

Poruszając zagadnienie reklamy komiksowej tworzonej przez znanych artystów warto 

zwrócić  uwagę,  że  nie  zawsze  prace  te  są  podpisywane.  Czasami  nie  życzą  sobie  tego 

reklamowane  firmy  lub  artysta  po  prostu  nie  uznaje  za  stosowne  afiszować  się  z  pracą 

stworzoną  na  potrzeby  reklamy.  Autorstwo  wielu  reklam komiksowych  można  przypisać 

znanym  artystom  wyłącznie  na  podstawie  identyfikacji  ich  charakterystycznego  stylu 

plastycznego.

Zupełnie inaczej ma się sprawa z reklamą samochodu Citroen stworzoną w 1983 r. 

przez wybitnego rysownika komiksowego Jeana Giraud, znanego również pod pseudonimem 

Moebius.  Jest  on  autorem  pełnometrażowego  komiksu  Sur  L’etole,  wydanego  z  okazji 

setnych  urodzin  marki.  Publikacja  ta  będąca  pełnometrażowym  komiksem science-fiction 

28http://bilal.enki.free.fr/details_oeuvre.php3?
nom_oeuvre=etiquettes_vin&quelles_oeuvres=creations&special=2.[Dostęp: 15.07.2010].
29 Większość  prac  reklamowych  artysty  można  odnaleźć  na  blogu  poświęconym  jego  twórczości:  
http://lhommedanslafoule.blogspot.com/search/label/Publicit%C3%A9.
30  Styl ten został zapoczątkowany przez belgijskiego artystę Herge`a, autora rozpoznawalnej na całym świecie  
serii  Tintin.  Jego  znakiem  rozpoznawczym  jest  konsekwentna  konwencjalizacja  komiksowych  obrazków:  
obrysowanie każdego z obrazków konturem, eliminacja światłocieni, redukcja realizmu przedstawienia na rzecz  
jednoznaczności,  zastosowaniu  umownych  kolorów,  nie  służących  oddaniu  prawdziwej  palety  barwnej,  ale  
zróżnicowaniu składników obrazu – cytuję za J.Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Słowo/ obraz 
terytoria, 1999, s. 21. 
31 http://www.uk.capgemini.com/news/pr/PR1581/. [Dostęp: 15.07.2010].
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uchodzi  za  jedno  z  najciekawszych  dzieł  komiksowych  o  charakterze  reklamowym. 

Promowany produkt pojawia się tu jedynie jako tło dla akcji. Akcenty reklamowe stanowią 

ułamek  onirycznej  fabuły  snutej  przez  autora.  Komiks,  sam w sobie  jest  dziełem sztuki, 

a funkcja perswazyjna reklamy polega w tym przypadku na zestawieniu obok siebie dwóch 

ikon  francuskiej  kultury  –  symbolu  motoryzacji  i  jednego  z  najbardziej  wybitnych 

rysowników komiksowych na świecie32.

RYS. 13

Przykład reklamy komiksowej, nawiązującej do stylu rysunkowego charakterystycznego dla 

przedstawiciela nurtu pop-art Roya Lichtensteina. 

Jednym  z  ciekawszych  przykładów  współpracy  znanego  artysty  komiksowego  ze 

światową marką jest reklama przeglądarki internetowej Chrome firmy Google. Jej twórcą jest 

wspominany już wcześniej,  amerykański  artysta  i  teoretyk  komiksu Scott  McCloud,  autor 

pozycji, które zrewolucjonizowały myślenie o komiksie jako dziedzinie sztuki. Wspomniana 

forma  nie  jest  reklamą,  w  tradycyjnym  tego  słowa  znaczeniu.  To  pełny,  prawie 

czterdziestostronicowy komiks  umieszczony  w Internecie  i  zaprezentowany  w tradycyjny 

sposób, bez efektów animowanych czy dźwiękowych, w jakie często są wyposażone reklamy 

32 M. Screech, Master of the ninth art: bandes desinees and Franco-Belgian identity, Liverpool University Press, 
s.168 i D.Giza, op.cit.
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umieszczane w sieci. Jego treść skupia się na zaletach prezentowanej przeglądarki oraz na 

zasadach  jej  działania.  Treść  oparta  została  na  oryginalnych  wypowiedziach  techników 

pracujących przy projekcie. Pomimo zawiłej treści i specyficznego języka, jakim posługują 

się  programiści,  powstał  zrozumiały  dla  każdego  internauty  materiał  promocyjny.  Można 

zapoznać się z nim na stronie internetowej projektu33. Komiks otwierał kampanię promocyjną 

przeglądarki i stanowił jej główny element. Podjęte przez Google działania miały zapewne 

wyróżnić firmę na tle konkurencji,  przyciągnąć uwagę mediów i potwierdzić innowacyjny 

status  korporacji.  Do  tej  pory,  żaden  produkt  o  globalnym  zasięgu  nie  był  reklamowany 

w taki sposób – przynajmniej nie na taką skalę. Nie wydaje się by korporacja, która zmieniła 

sposób, w jaki zdobywamy informację, oparła działania promocyjne na komiksie wyłącznie 

ze względu na sympatię,  jaką darzy obrazkowe medium. W grę wchodził  raczej olbrzymi 

potencjał narracyjny, takiej formy reklamy.

Prace Moebiusa i McClouda, chociaż różne pod względem formy,  prezentowanych 

treści  i  funkcji,  jakie  pełnią,  łączy  wysoki  poziom  artystyczny  i  ciekawie  eksponowany 

komunikat  reklamowy.  Nie zawsze można powiedzieć  to  o pełnometrażowych  komiksach 

tworzonych  na  potrzeby  polskiego  rynku.  Często  rażą  one  banalną  treścią,  drewnianymi 

dialogami i sztucznie eksponowanymi produktami (podobną zależność można zaobserwować, 

porównując  standard  reklamy  typu  poduct  placment w  filmach  zachodnich  i  naszych 

rodzimych produkcjach).

Za  przykład  niech  posłuży  Komiks  prawdziwych  mężczyzn  Kron  stworzony  przez 

scenarzystę Rafała Skarżyckiego i zasłużonych dla polskiej sztuki komiksowej rysowników 

Bogusława Polcha i Przemysława Truścińskiego. Jest to pełnometrażowy album komiksowy, 

którego promocja wsparta była reklamą telewizyjną.  Jego sponsorem był  producent wódki 

Kron. Komiks powstał w 1999 roku, kiedy zabroniona była reklama alkoholi. Jest ciekawym 

przykładem częstych w tamtym czasie form reklamowych, które próbowały obejść ten zakaz 

–  pamiętna  Łódka  Bols  czy  piwo bezalkoholowe,  w którego  reklamie  aktor  sugestywnie 

mrugał do widza. Komiks posiada banalną fabułę, nawiązującą do komiksów akcji. Staje się 

ona  pretekstem  do  promocji  napoju  alkoholowego.  Produkt  nie  pojawia  się  w  komiksie 

oczywiście bezpośrednio. Obecny jest natomiast metaforycznie w warstwie słownej albumu. 

Hasło  przewodnie  albumu  stanowi  slogan  wykrzykiwany  przez  bohaterów  -  „uda  się  na 

100%”, nawiązujący do 40% procentowej zawartości alkoholu. W dialogach często pojawiają 

33 http://www.google.com/googlebooks/chrome/.
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się  zwroty  kojarzone  z  konsumpcją  alkoholu:  „coś  mocniejszego”,  „dać  ognia”,  „czysta 

rozrywka”,  „mocne  wrażenia”  itp34.  Komiks  pozostawia  niesmaczne  wrażenie,  jest 

przykładem  reklamy,  która  nieumiejętnie  buduje  swój  przekaz  i  nie  wykorzystuje  pełni 

bogactwa, jakie oferuje obrazkowe medium.

W latach 90-tych komiksem w Polsce interesowała się niewielka grupka zapaleńców. 

Stąd  też,  jego  wykorzystanie  w  reklamie,  nie  było  zbyt  rozpowszechnione.  Dziś  można 

zauważyć  prawdziwą  modę  na  tego  typu  działania  reklamowe.  Nowe  pokolenie 

konsumentów,  doskonale  zna  i  rozumie  tą  formę.  Oczekuje  komunikatów  kolorowych 

i dostarczających rozrywki, a nie nudnych i przegadanych reklam. Z tego faktu zdają sobie 

sprawę zarówno firmy prywatne, jak i jednostki publiczne, które coraz częściej sięgają po ten 

typ promocji. Wystarczy wspomnieć komiksy o charakterze historyczno-turystycznym, które 

promują  takie  miasta  jak:  Płock  (Tragedyja  Płocka),  Bydgoszcz  (Zaczarowana  Altana), 

Wejherowo  (Dzień  pod  Trójmiastem,  czyli  wycieczka  do  Wejherowa)  czy  Jelenią  Górę 

(Historyczne  podróże  po  Jeleniej  Górze)35.  Komiks  Poszukiwacze  Zaginionego  kwiatu  

paproci,  stanowiący  element  promocyjny  województwa  Świętokrzyskiego36 czy  nową 

strategię  promocyjną  Stalowej  Woli,  która  z  jagodowej  stolicy  Polski,  zmieniła  się  na 

rodzinne miasto Grzegorza Rosińskiego (najbardziej rozpoznawalny na świecie polski artysta 

komiksowy)37.

3.4 Internet i inne formy reklamy komiksowej

Reklama,  w  której  pojawiają  się  motywy  komiksowe  wychodzi  poza  tradycyjne 

papierowe medium, zagarnia dla siebie Internet, telewizję, przestrzeń publiczną i przedmioty 

codziennego  użytku.  Znajdziemy  ją  na  jednorazowych  kubkach,  biletach  miejskich 

katalogach  reklamujących  odzież,  kalendarzach  promocyjnych  firm  czy  kolorowych 

ściennych  muralach  –  taką  formę  promocji  wybrało  na  przykład  Muzeum  Powstania 

Warszawskiego,  na  którego  murach  Papcio  Chmiel,  stworzył  rysunek  przedstawiający 

bohaterów jego komiksu walczących w powstaniu38.

34 D. Giza, op.cit.
35 http://www.rp.pl/artykul/2,337646.html. [Dostęp 25.09.2010].
36 L. Kumański, N. Rybarczyk, Poszukiwacze zaginionego kwiatu paproci, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2009.
37 J. Kałucki, Wakacyjne hity promocji miast i regionów [w] Rzeczpospolita z 16.09.2010 r.
38 http://www.rp.pl/artykul/2,311006.html [Dostęp 15.10.09].
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Opakowanie produktu pełni  ważną rolę  reklamową i  często,  to  właśnie ono, a  nie 

walory smakowe czy niezawodność  artykułu  decydują  o jego zakupie.  Marki,  które  chcą 

komunikować  rozrywkowy  charakter,  oryginalność  i  młodzieżowy,  zadziorny  charakter, 

często sięgają po tego typu oprawę wizualną. Ciekawym przykładem z rynku światowego jest 

napój OK Soda produkowany przez koncern Coca-Cola i dystrybuowany w USA w latach 

1993 -1995. Jego strategia promocyjna miała na celu pozyskanie młodej grupy docelowej, 

która  ze  względu  na  wyznawane  idee  kontrkulturowe  odrzucała  wszelkie  elementy 

systemowe i korporacyjne. Oryginalną kampanię reklamową, w której młodym konsumentom 

udostępniono linię telefoniczną, przez którą mogli bez cenzury wrazić swoją opinię na temat 

napoju,  wspierała  bogata  komunikacja  wizualna  -  animowany  klip  reklamowy,  plakaty 

i niestandardowe  opakowania,  nawiązujące  stylem  do  niezależnego  komiksu 

undergroundowego.  Za  stronę  plastyczną  przedsięwzięcia  odpowiadała  dwójka  znanych 

autorów komiksowych – Charles Burns oraz Daniel Clowes39. 

W Polsce komiksową oprawę wizualną nadało swojemu produktowi na przykład piwo 

o  smaku  Tequilli  –  Desperados.  W tym  przypadku  styl  etykiety  miał  podkreślać  klimat 

wakacyjnego luzu i zabawy.

Ciekawą  i  ciągle  nierozpowszechnioną  na  szeroką  skalę  techniką  reklamową 

stosowaną  za  pomocą  komiksów  jest  product  placement.  Skoro  produkt  można 

w eksponowany sposób umieścić w serialu albo w pełnometrażowym filmie, to dlaczego nie 

zrobić  tego  samego  z  komiksem?  Przecież  niektóre  serie  obrazkowe  stale  przyciągają 

ogromne rzesze fanów. Na ten pomysł  wpadł  właśnie producent  odtwarzacza  audio-video 

firma VEGA Technology, która umieściła swój produkt w komiksie BugCity, opowiadającym 

o  przygodach  zabawnych  mrówek.  W  komiksie  owady  dyskutują  o  właściwościach 

odtwarzacza.  Dialogi  zostały celowo przejaskrawione,  aby zalety produktu silniej  zapadły 

w pamięć40.

39 http://www.readplatform.com/a-ok-cola/. [Dostęp: 03.10.2010].
40 http://media2.pl/reklama-pr/26335-product-placement-w-polskim-komiksie-internetowym.html. [Dostęp: 
03.10.2010].
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RYS. 14

Perfumy Diesel. Przykład limitowanej serii produktu opartej na wizualnej oprawie nawiązującej do znanej serii 

komiksowej z gatunku superhero „Ironman”. Edycja wprowadzona na rynek w związku z promocją filmu 

fabularnego o tym bohaterze. 

W ciekawy sposób z komiksowej estetyki  korzystają reklamy internetowe. W sieci 

znajdziemy  w  zasadzie  wszystkie  formy,  wymienionej  wcześniej  reklamy  -  komiksowy 

rysunek, ikonę, kadr, pasek,  krótką i  długą formę komiksową.  Różnica polega na tym, że 

multimedialny i interaktywny charakter medium pozwala wykorzystać w tego typu reklamach 

efekty animowane i dźwiękowe, a odbiorca komunikatu może reagować na to, co dzieje się na 

ekranie monitora. Właśnie interakcja jest czynnikiem, który decyduje o skuteczności i zasięgu 

tego typu reklamy. 

Interesujący przykład reklamy komiksowej bazującej na kreatywnym wykorzystaniu 

istniejącej już strony internetowej, stworzyła firma Microsoft. Aby nakłonić internautów do 

zakupu legalnego oprogramowania Windows XP witryna portalu O2 została na jeden dzień 

przemieniona w szpaltę komiksu – w serwisie zamieniono czcionki, podłożono czarne tło, 

a poszczególne  newsy  zostały  uszeregowane  w  odrębne  kadry,  przypominające  układ 

komiksowej planszy41.

Z kolei firma Sony promująca 30 urodziny walkmana i dystrybucję nowego modelu, 

stworzyła  od  podstaw  serwis  internetowy,  którego  strona  graficzna  oraz  treści  zostały 

zainspirowane estetyką komiksu. Po wejściu na stronę http://chomiki.bbcg.pl/, internautę wita 

animowany film utrzymany w opisywanej konwencji. Poszczególne zakładki znajdujące się w 

serwisie przedstawiają fragmenty zabawnej historyjki, jej komicznych bohaterów oraz zalety 

reklamowanego  produktu.  Treść  parodiuje  komiksy  z  gatunku  sensacyjno-fantastycznych. 

Główny motyw stanowi historia szalonego profesora, który próbuje wyssać z miasta kolor 

41 http://brzezinski.info/wp-files/big/na_legalu_o2.jpg. [Dostęp: 03.10.2010].
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i dźwięk.  Na  jego  drodze  staje  jednakże  rockowy  zespół,  składający  się  z  zabawnych 

zwierzaków, które uwielbiają słuchać muzykę na wspomnianym walkmanie.

Użycie reklamy komiksowej w Internecie może mieć na celu promocję określonych 

produktów czy usług, ale również samej firmy, która taką reklamę umieszcza. W taki sposób 

swój start  na rynku cyfrowej  reklamy oznajmiła  agencja interaktywna Pride&Glory,  która 

umieściła w sieci czarno-biały komiks nawiązujący stylistyką do serii „Sin City” autorstwa 

Franka  Miller`a.  Prosta  i  dowcipna  historyjka,  podana  w  kilkuplanszowej formie 

przedstawiała zdziwienie osób z branży interaktywnej, zaskoczonych nową konkurencją42. 

W  bardziej  kreatywny  sposób  do  zakomunikowania  bycia  najlepszym  w  branży 

podeszła duńska firma Supersonic, zajmująca się oprawą dźwiękowa dla radia i komunikatów 

wizualnych.  Na  potrzeby  akcji,  firma  stworzyła  kolorowy  komiks  opowiadający  historię 

superbohaterów operujących dźwiękiem. Pierwsze strony komiksu zostały umieszczone na 

stronie  akcji: www.thesupersonics.dk i  wzbogacone  o  intrygujące  efekty  dźwiękowe, 

obrazujące możliwości techniczne studia. Jednocześnie do kilkunastu wpływowych artystów 

i agencji  w  Danii  przesłano  list  opisujący  akcję,  wraz  z  prośbą  o  dorysowanie  dalszych 

przygód bohaterów. Kolejne plansze komiksu otrzymane  od firm,  które zaangażowały się 

w kampanię były sukcesywnie wzbogacane o nowe dźwięki podkładane przez studio. Akcja 

odniosła wielki sukces skutecznie reklamując usługi Supersonics. Podsumowaniem działań 

była publikacja komiksu wraz z dołączoną płytą CD oraz prawie godzinna audycja radiowa, 

oparta na nagranych podczas kampanii dźwiękach43. 

42 http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2009/01/01/start-narysowany/. [Dostęp: 03.10.2010].
43 http://adsoftheworld.com/media/ambient/supersonic_the_supersonics?size=_original [Dostęp:  03.10.2010] 
i http://videosostav.ru/video/b7408df5fd2c71de45a358df24efb4ad/ [Dostęp: 03.10.2010].
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RYS. 15

Mural wykonany przez producenta farb i lakierów firmę Flugger na elewacji jednej z warszawskich 

kamienic. Ciekawy sposób promocji własnej marki w oparciu o wykorzystanie zastanej materii, która po 

zetknięciu z produktem zupełnie odmienia swój wizerunek. Podział powierzchni na kadry, które wchodzą ze 

sobą we wzajemne relacje, czerpie z komiksowej estetyki

Angażowanie do zabawy, dostarczanie niestandardowych wrażeń i przekazanie marki 

w  ręce  użytkowników,  to  coraz  częściej  wykorzystywane  w  marketingu  sposoby  na 

przyciąganie uwagi konsumentów. Komiks, jako medium operujące skrótem, łączące aspekt 

wizualny  i  słowny,  pojemne  i  uniwersalne,  zrozumiałe  dla  użytkownika  portali 

społecznościowych, idealnie wkomponowuje się w obrazkową kulturę Internetu. 

Taki  nietypowy  konkurs,  promujący  markę  zorganizował  producent  prezerwatyw 

Unimil. Polegał on na narysowaniu komiksu o tematyce erotycznej i miłosnej, który potem 

umieszczano  na  stronie  akcji  lub  dołączano  do  paczek  prezerwatyw44.  Interesującym 

przykładem wykorzystania mechanizmów wirusowych w reklamie komiksowej są natomiast 

działania firmy Heyah. Jednym z głównych narzędzi promocyjnych kampanii „No to sru”, 

oprócz animowanej reklamy telewizyjnej i komiksowych pasków prasowych, były działania 

44 http://media2.pl/internet/23173-powstal-erotyczny-e-komiks.html. [Dostęp: 03.10.2010].
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podjęte w Internecie. Na stronie  www.notosru.pl użytkownikom udostępniono interaktywną 

aplikację, dzięki której mogli oni, za pomocą prostych czynności, tworzyć własne komiksy 

wykorzystujące zabawne postacie reklamowe - psa Łinstona i kota Ryśka. Stworzone przez 

siebie  prace  użytkownicy  serwisu  mogli  publikować  w  portalu  Facebook  lub  przesyłać 

znajomym.  Dzięki  temu  komunikat  marki,  w  szybki  sposób  docierał  do  coraz  nowych 

użytkowników. 

Rozdział IV: Komiksowy bohater w reklamie

4.1 Komiksowi celebrieties

Wpływanie  na  emocje  konsumentów  to  jeden  z  podstawowych  zabiegów,  jakimi 

posługuje  się  reklama.  Wyjątkowo  silnie  działającym  bodźcem  jest  oparcie  przekazu 

reklamowego na sławnych osobach. Reklama komiksowa również posługuje się tą metodą. 

Znani bohaterowie historii obrazkowych na różne sposoby wykorzystywani są do promocji 

produktów  i  marek.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  „znajomość  rodzi  atrakcyjność,  sympatię 

a nawet  prawdę”45.  Skoro  więc  określona  postać  jest  rozpoznawalna,  a  koszt  jej 

„zatrudnienia” jest dużo niższy niż pozyskania prawdziwego celebryty, to dlaczego reklama 

nie  miałaby  z  tego  faktu  korzystać.  Warunkiem  koniecznym  jest  oczywiście  pozytywne 

postrzeganie  postaci,  jej  szeroka rozpoznawalność i  odpowiednie dobranie komunikatu  do 

grupy docelowej.

Bohaterowie  polskich  serii  komiksowych,  za  wyjątkiem  kilku  postaci  (Koziołek 

Matołek – wafle Kopernik, Tytus, Romek i A`Tomek – Opel, Kopernik46 oraz Jeż Jerzy – 

próba wykorzystania w reklamie Simplusa47), nie są zbyt często wykorzystywani w reklamie. 

Dużo częściej możemy odnotować na naszym rynku, reklamy, które opierają swój przekaz na 

określonym archetypie bohatera komiksowego i tworzą taką postać od podstaw. Świadczyć to 

może  o  słabej  rozponawalności  polskich  celebrieties komiksowych  i  małej  popularności 

medium ogólnie. W innych częściach świata znajdziemy bowiem wiele przykładów reklam 

wykorzystujących  rozpoznawalnych  bohaterów,  i  wcale  nie  są  to  reklamy  skierowane 

wyłącznie do dzieci, jak mogłoby się wydawać.

45  E. Aronson, A. Pratkanis, Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s.44.
46 D. Giza, op.cit.
47 http://j.o2.pl/wpadka/index.html. [Dostęp: 18.09.2010].

35

http://j.o2.pl/wpadka/index.html
http://www.notosru.pl/


Świat ukazany w reklamie operuje licznymi skrótami i symbolami. Tu wszystko jest 

umowne i przejaskrawione. Jak pisze Ewa Szczęsny w książce „Poetyka  reklamy” „Świat 

przedstawiony w reklamie jako projekcja percepcji – redukuje innych do cech, które chcemy 

w nich dostrzegać, przez które dla nas istnieją. Dlatego postacie ludzkie w reklamie ulegają 

wyraźnej redukcji zwykle do jednej lub dwóch wyraziście zarysowanych cech, które nie są 

jednak  cechami  osobowości,  ale  rolami,  funkcjami,  pomocnikami  w  spełnieniu  pragnień 

odbiorcy” 48.  Komiksowy  bohater  bardzo  silnie  wpisuje  się  w  tak  wykreowany  świat. 

Dokładnie  tak  jak  w  reklamie,  która  dokonuje  substancjalizacji  cech  osobowościowych 

i redukcji  postaci  reklamowej  do  najbardziej  charakterystycznych  cech49,  komiks  bardzo 

często buduje narrację na archetypach postaci i wyolbrzymianiu ich dominujących cech. To, 

czego nie może przekazać słowo, musi opowiedzieć przecież obraz.

Inną zauważalną cechą, która łączy postacie z reklam z bohaterami komiksów jest ich 

pozaczasowość50, czyli umieszczanie ich w wiecznym teraz, które określa ich byt jako trwały 

i  niezmienny.  Wielu  bohaterów komiksów nie dotyka  starość,  wątpliwości  czy przemiana 

cech  charakteru.  Ten  aspekt  widoczny  jest  szczególnie  w  komiksach,  które  mają  formę 

cykliczną i publikowane są od kilkudziesięciu lat – na rodzimym rynku za przykład może 

posłużyć seria „Tytus, Romek i A`Tomek”, która po raz pierwszy pojawiła się w 1957 roku. 

Jej bohaterowie ciągle posiadają ten sam wygląd i wiek. 

Reklama  posługuje  się  komiksowymi  bohaterami  na  kilka  sposobów.  Pierwszym 

z nich  jest  stworzenie  specjalnego  albumu,  czy  krótszej  serii  komiksowej,  ze  znanymi 

postaciami  w roli  głównej.  W takim komiksie  produkt  może odgrywać znaczącą  rolę  lub 

stanowić temat dyskusji komiksowych postaci. Działania takie mogą być połączone również 

z innymi elementami marketingu np. do produktu mogą zostać dołączone figurki bohaterów, 

podkładki,  gry  planszowe  czy  inne  gadżety,  które  odpowiadają  grupie  docelowej  lub 

specyfice  promowanego produktu51.  Druga metoda  polega  natomiast  na stworzeniu  formy 

reklamy,  której  przesłanie  oparte  jest  na postaci  znanego bohatera komiksowego lub jego 

charakterystycznej cesze.

Taka reklama często przybiera formę zestawienia promowanego produktu z wybranym 

bohaterem  reprezentującym  określony  zespół  cech,  wartości  lub  potrzeb.  I  tak  wiecznie 

48 E. Szczęsny, op. cit., s. 137.
49 Tamże s.139.
50 Tamże s. 141.
51Pod  tym  adresem  można  znaleźć  przykład  wykorzystania  postaci  Asterixa,  do  promocji 
cappucino:.http://www.sparehed.com/2008/03/02/ergo-asterix/#more-1796. [Dostęp: 03.VIII.2010].
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nieogolony  Blueberry, bohater  komiksów  westernowych,  reklamuje  krem  do  golenia52, 

postacie  z  komiksu  Tintin,  detektywi  Dupont  et  Dupond amatorzy  cygar  stają  się 

ambasadorami jednej  z luksusowych  marek tego typu53,  a posiadający olbrzymią  nadwagę 

Obeliks zostaje  powiązany  z  klubem  fitness54.  W  interesujący  sposób  taki  motyw  został 

wykorzystany  przez  niemiecką  organizację  chroniącą  prawa  zwierząt  -  Bundesverband 

Tierschutz.  W  jednej  z  kampanii  społecznych,  która  komunikowała  problem  porzucania 

zwierząt  w  trakcie  wyjazdów  na  wakacje,  pojawiły  się  postacie  znane  z  komiksów:  kot 

Garfield,  ptaszek Woodstock -  bohater serii  Fistaszki  oraz  psy Idefiks i  Milou -  kompani 

Asteriksa oraz  Tintina. Każda  z  czterech  reklamowych  kreacji  przypomina  okładkę 

wybranego komiksu. Przedstawiony na niej zwierzęcy bohater został ukazany w sytuacji, jaka 

nigdy nie miała miejsca w rysunkowym świecie danej serii – zwierzak zostaje opuszczony 

przez  właściciela.  W  tym  przykładzie  perswazyjny  charakter  reklamy  opiera  się  na 

zszokowaniu i  zdziwieniu odbiorcy,  przedstawiony świat jest  bowiem inny,  niż ten,  który 

znany jest mu z kart komiksu. Całości dopełnia komunikat słowny, który zwraca uwagę, że 

„taka sytuacja nigdy nie ma miejsca w rysunkowym świecie, ale za to nagminnie pojawia się 

w świecie rzeczywistym55.

52 http://www.sparehed.com/2007/04/02/comics-in-advertising-blueberry/. [Dostęp: 03.VIII.2010].
53 http://www.sparehed.com/wp-content/uploads/2007/01/ad-tintin-agio.jpg. [Dostęp: 03.VIII.2010].
54 http://adsoftheworld.com/media/print/hilton_skyline_fitness_club_o_x. [Dostęp: 03.VIII.2010].
55 http://adsoftheworld.com/media/print/bundesverband_tierschutz_animal_rights_asterix.  [Dostęp: 
03.VIII.2010].
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RYS. 16

Blueberry, bohater komiksu europejskiego, autorstwa Moebiusa. Archetyp kowboja i stanowczego mężczyzny. 

Tu w reklamie pianki do golenia „na twardy zarost”. Widać silne nawiązanie do słynnej postaci Marlboro man’a. 

Niektóre reklamy, nie opierają się wyłącznie na zastanych cechach bohatera czy jego 

ustalonym  w  wyobraźni  odbiorcy  wyglądzie,  lecz  idą  o  krok  dalej.  Budują  przekaz  na 

przełamaniu tego wizerunku, co ma pokazywać wpływ jaki wywarł na postać promowany 

produkt.  Świetnym przykładem takiej  formy jest  kampania  Volkswagena Polo56,  w której 

kilku rozpoznawalnych bohaterów zostaje przedstawionych w lekko odmienionej konwencji 

z „pazurem”.  Na  przykład  marynarz  Popeye,  który  swoją  nieprzeciętną  siłę  zawdzięcza 

szpinakowi, tu zostaje przedstawiony, jako amator ostrych papryczek chilli. Ważną rolę pełni 

warstwa słowna, która wyjaśnia przemianę bohaterów i pozwala zrozumieć zalety produktu – 

„Volkswagen Polo. Just a bit wilder” (Volkswagen Polo. Troszkę bardziej szalony). 

Komiks,  jako forma plastyczna  wytworzył  bogaty język  ikonograficznych  znaków, 

o których  była  mowa  we  wcześniejszych  rozdziałach  opracowania.  Jednym  z  nich  jest 

rozpoznawalny ubiór i symbol, które identyfikują bohatera komiksu nawet wówczas, gdy on 
56 http://adsoftheworld.com/media/print/vw_crosspolo_wilder_popeye?size=_original. [Dostęp: 03.VIII.2010].
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sam nie występuje na obrazie. Jako przykład można wspomnieć chociażby charakterystyczny 

symbol  nietoperza  kojarzony z  Batmanem,  czy czarne  okrągłe uszy -  znak rozpoznawczy 

fizjononomii  Myszki  Mickey. Siła,  tych  symboli  i  wywoływanych  przez  nie  skojarzeń, 

a jednocześnie prosty przekaz, powodują, że reklama mocno nawiązuje do takiej formy.

W  kampanii  płynu  do  płukania  tkanin  marka  Woolite  posłużyła  się  na  przykład 

rozpoznawalnymi ubraniami bohaterów komiksowych, które zostały ukazane, gdy suszą się 

na sznurze do wieszania prania. Każda z trzech reklam promuje płyn do innej odzieży. Biała 

sukienka  Smerfetki  reklamuje  płyn  do  ubrań  białych,  żółta  koszulka  Charlie  Browna 

z Fistaszków promuje płyn do ubrań kolorowych, a czarna koszulka Popeya wskazuje na płyn 

do  ubrań  ciemnych57.  Z  kolei  Comex  Paints,  korporacja  zajmująca  się  sprzedażą  farb, 

powiązała swój produkt z charakterystycznym kolorem niektórych bohaterów komiksowych 

Na  plakatach  bohater  został  ograniczony  wyłącznie  do  kilku  podstawowych  kresek 

przedstawiających  jego  głowę,  resztę  obrazu  stanowi  kolorowa  plama,  która  odpowiada 

barwie  bohatera  i  promowanej  farbie.  Mimo  to,  odbiorca  reklamy  nie  ma  najmniejszych 

problemów, aby stwierdzić, że różowa plansza ukazuje  Różową Panterę, niebieska  Smerfa, 

a pomarańczowa kota Garfielda58.

Duża  elastyczność  komiksu  oraz  jego  stosunkowo  tani,  w  porównaniu  z  reklamą 

filmową,  koszt  powoduje,  że  na  kartach  komiksów  reklamowych  często  pojawiają  się 

prawdziwi celebryci. Najczęściej taki typ reklamy spotkać można w kampaniach społecznych 

lub w reklamie skierowanej do młodzieży i dzieci. Poprzez umieszczenie znanej i cenionej 

przez  odbiorcę  postaci  w  rysunkowym  świecie,  który  doskonale  znany  jest  młodemu 

człowiekowi,  wartości  reprezentowane  przez  ambasadora  zyskują  jeszcze  większą  siłę 

przekonywania.  Natomiast  on  sam  staje  się  bliski  prawdziwym  komiksowym  herosom, 

którzy, reprezentują zazwyczaj silny charakter, niezachwiane zasady moralne i utożsamiani są 

z walką ze złem. W ten sposób, charakterystyczne dla komiksu przerysowanie, które często 

wpływa na miałkość tego typu publikacji, tu wzmacnia przekaz i pozwala odbiorcy silniej 

utożsamić się z cechami reprezentowanymi przez bohatera. Umieszczenie znanego odbiorcy 

z rzeczywistego  świata,  na  przykład  piłkarza  o  międzynarodowej  sławie,  stanowi  swoisty 

reason to belive, dla tego typu przekazu. 

57 http://adsoftheworld.com/media/print/woolite_popeye. [[Dostęp: 06.VIII.2010].
58 http://adsoftheworld.com/media/print/comex_paints_panther_pink. [Dostęp: 03.VIII.2010].
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RYS. 17

Wykorzystanie symbolu Supermana na potrzeby marki Volkswagen. Nic dodać, nic ująć. 

4.2 Latający faceci w rajtuzach – archetyp superbohatera w reklamie

Tak  jak  dymek  komiksowy  jest  najbardziej  rozpoznawalnym  elementem  języka 

komiksowego, tak superbohater stanowi jego najbardziej rozpoznawalną postać i temat. Przez 

długi okres, opowieści z gatunku superhero stanowiły synonim komiksów w ogóle (dla osób 

nieposiadających  rozeznania  w  temacie,  jest  tak  zresztą  do  dziś).  Wspomniane  we 

wcześniejszym  podrozdziale  postacie  komiksowe  nie  zawsze  są  rozpoznawalne  przez 

wszystkich,  tymczasem archetyp  superbohatera,  na stałe  przeniknął  do popkultury i  silnie 

wpływa  na  różne  media.  W  reklamie  odnajdziemy  wiele  przykładów,  wykorzystania 

najbardziej  znanych bohaterów tego typu -  Batmana,  Supermana czy Spider-mana,  jednak 

jeszcze częściej natkniemy się na przekaz, który opiera się na archetypie superbohatera bez 

odwoływania się do konkretnych tytułów. Można postawić tezę, że jest to jeden z najczęściej 

pojawiających się w reklamie motywów komiksowych. Jego popularność bierze się z dużej 
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rozpoznawalności  i  pojemności,  dzięki  której  można  zastosować  go  do  reklamy  różnych 

podmiotów. 

Postać superbohatera, bardzo silnie zakorzeniona jest w naszej kulturze, bierze swój 

początek  z  pierwotnych  mitów i  wierzeń.  Odzwierciedla  nieustanną walkę  dobra ze złem 

i zmagania się z własnymi słabościami.  Reklama, musi przecież budować siłę przekazu na 

tym co rozpoznawalne i zrozumiałe dla odbiorcy. W felietonie objaśniającym rolę komiksów 

w kulturze XX wieku Leslie A. Fiedler, tak pisał o obrazkowych historiach i ich bohaterach: 

„Są naszymi nie całkowicie ujarzmionymi przez maszynę bajkami Grimma, choć Czarny Las 

zamienił się, jak był powinien, w Miasto, Czarownik w Uczonego, a Głupi Hans w Kapitana 

Marvela” 59. Fantastyczny,  czarno-biały świat zamaskowanych bohaterów, w którym dobro 

walczy ze złem,  podobny jest  do przejaskrawionego świata  reklamy,  w którym „zwykły” 

proszek  do  prania,  rywalizuje  z  markowym  produktem,  noszącym  znamiona  mitycznego 

herosa. Ewa Szczęsny zwraca uwagę, że „reklama jest sposobem przejawiania się mitu we 

współczesnym  świecie.  Bohater  reklamowy  powszechnie  obcuje  z  magią.  Funkcję 

magicznych  pomocników  pełnią  tu  reklamowe  przedmioty  [które]  stają  się  sposobem na 

zdobycie upragnionej pracy, zwrócenia na siebie uwagi innych, odniesienia sukcesu w życiu 

prywatnym  i  zawodowym”60.  Oba  światy  łączy  więc  wiele  wspólnych  elementów. 

Przyjrzyjmy  się,  w jaki  sposób reklama narzuca  na  perswazyjny  komunikat  sprzedażowy 

pelerynę superbohatera.

Opowieści  tego  typu,  jak  każdy  inny  gatunek  opowiadania,  wyodrębnił  szereg 

charakterystycznych  elementów.  Reklama  czerpie  z  nich  bezpośrednio  lub  koresponduje 

z nimi na zasadzie przeciwstawności lub parodii.

Każdy superbohater  posiada zestaw określonych umiejętności,  które wyróżniają  go 

spośród zwykłych śmiertelników i pozwalają skutecznie zwalczać zło. Może być to nadludzka 

siła, szybkość czy umiejętność latania. Zestaw mocy posiadanych przez tego typu postacie 

jest praktycznie nieskończony i doskonale nadaje się do przełożenia na cechy lub benefity, 

jakie  oferuje  odbiorcy  reklamowany  przedmiot.  Fantastyczny  bohater  komiksów,  tak  jak 

promowany  produkt,  pomaga  ludziom  podczas  ich  codziennych  czynności,  ratuje  ich 

z opresji, a spotkanie z nim, tak jak relacja z marką, chociaż na chwilę przemienia ich szare 

życie.  Spotkamy również reklamy,  w których bohater  zawdzięcza swoje nadludzkie moce 

59 L.  A.  Fiedler,  Środek  przeciw  krańcom,  s.  125  [w]  Kultura  masowa,  wybór  i  przekład  Cz.  Miłosz,  
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s.125.
60 E. Szczęsny, op.cit., s.152-153.
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używanemu produktowi.  Produkt  stanowi wówczas  swego rodzaju artefakt,  który obdarza 

herosa magicznymi umiejętnościami. Reklama komunikuje wówczas odbiorcy, że posługując 

się promowaną marką, on też może zyskać cechy superbohatera. 

RYS. 18

Jedna z form reklamowych użytych w kampanii brytyjskiej organizacji Crimestoppres. Komunikat ma 

na celu uświadomić odbiorcy, że może pomóc policji w pilnowaniu prawa bez ujawniania swoich danych 

osobowych. 

Ze  względów  na  własne  bezpieczeństwo  i  przed  nadmiernym  zainteresowaniem 

świata,  komiksowy heros  nie  ujawnia  zwykle  swojej  prawdziwej  tożsamości.  Przeważnie 

prowadzi  normalne  życie,  a  dopiero  w  momentach  zagrożenia,  przywdziewa  specjalny 

kostium  skrywający  jego  tożsamość  i  rusza  do  walki  z  zagrażającymi  światu 

niebezpieczeństwem.  Reklamy oparte  na takim motywie  zazwyczaj  promują  produkty lub 

usługi,  które  powiązane  są  w  pewien  sposób  z  tożsamością,  potrzebą  zachowania 

anonimowości lub chęcią odmienienia swojego dotychczasowego życia - przemienienia się 

w „superbohatera”.  Niektóre  z  nich  „ubierają”  wręcz  produkt  w insygnia  superbohatera  - 

np. pelerynę czy maskę, komunikując, że moc produktu równa jest nadludzkim umiejętnością 

herosa komiksowego.

W  niektórych  komiksach  z  tego  gatunku  superbohater  wspomaga  się  pomocą 

wspólnika, swego rodzaju ucznia, którego wdraża w tajniki walki ze złem. Bardzo popularne 

są również opowieści, w których kilku bohaterów posiadających odmienne moce, łączy swe 

siły,  aby  jeszcze  skuteczniej  walczyć  ze  złem.  Przeniesienie  tego  typu  elementów 

komiksowych na grunt reklamy może wskazywać na różnorodność reklamowego produktu 

lub możliwość wyboru, jaki oferuje marka. Każdy superbohater odzwierciedla wówczas inny 
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produkt z portfolio marki, wskazuje na inne jego cechy. W ten sposób reklamują się również 

firmy  reklamujące  zespół  swoich  pracowników,  bądź  też  szukające  do  niego  nowych 

członków. W końcu, któż nie chciałby dołączyć do grupy superbohaterów.

 Istnienie  superherosów  w  komiksowym  świecie  warunkuje  ich  walka  ze  złem, 

niesienie  pomocy innym.  Wraz  z  nadludzkimi  mocami  bohaterów idzie  jednak olbrzymia 

odpowiedzialność.  Zazwyczaj  każdy  superbohater  posiada  swoje  alter  ego  -  „arcyłotra”. 

To on określa wszystko to, czym fantastyczny heros, nie jest. To motywy, które doskonale 

nadają się do promowania zachowań prospołecznych, zarówno skierowanych do dzieci, jak 

i dorosłej grupy odbiorców. Ten typ reklamy, jak żaden inny, potrzebuje przecież wzorca, na 

którym może oprzeć się komunikat. 

RYS. 19

Kampania społeczna amerykańskiej organizacji National Association for Children of Alcoholics 

wykorzystująca wizerunki superbohaterów. Działania mają na celu wsparcie dzieci, których rodzice nie radzą 

sobie z chorobą alkoholową.

Tego typu reklamy, skierowane do młodszej grupy, mają zazwyczaj prosty przekaz – 

„dołącz do nas”,  „zaufaj  nam”,  „pomagaj”,  „ty też możesz  zostać  bohaterem”.  Przesłanie 

wspiera zwykle rozpoznawalny superbohater. Stanowi on swego rodzaju ambasadora danej 

idei, osobę godną zaufania. W krajowej kampanii prospołecznej „Pij mleko będziesz wielki” 
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wykorzystano na przykład postać Supermana61. Taką postać dzieci bardzo chętnie naśladują 

i skłonne są do utożsamiania się z jej ideami. Reklama ma za zadanie wywołać u odbiorcy 

wrażenie, że przez pożądane postępowanie sam staje się po trochu superbohaterem. Skoro ich 

ulubiony heros czyta książki, uprawia sport i szanuje przyrodę to, dlaczego, one nie miałyby 

czynić podobnie. 

Reklama  społeczna  posługująca  się  motywem  superbohatera  skierowana  do 

dojrzalszego  odbiorcy  operuje  bardziej  wyrafinowanym  przekazem.  Często  opiera  się  na 

kontraście,  przerysowaniu  i  wyśmianiu  charakterystycznych  dla  gatunku  superhero 

motywów.  Rzadziej  wykorzystywane  są  w  niej  oryginalne  postacie  z  komiksów,  raczej 

operuje archetypami. 

Ciekawy przykład  tego  typu  kampanii  stanowi  spot  reklamowy  brytyjskiej  Public 

Health Agency, dotyczący nadmiernego spożywania alkoholu. Motyw superbohatera został tu 

użyty  w  konwencji  ostrzeżenia,  przed  nadmierną  wiarą  we  własne  możliwości.  Główną 

postacią  filmu  jest  młody chłopak,  który  na  skutek  nadmiernej  ilości  wypitego  alkoholu, 

przeobraża  się  –  oczywiście  tylko  we  własnej  wyobraźni  –  w  komiksowego  bohatera 

o nadludzkich  mocach.  Zamroczony  alkoholem  rusza  w  pogoń  za  balonem,  który  uciekł 

jednej  z  imprezujących  dziewczyn.  Na  początku  wszystko  idzie  dobrze,  chłopak  niczym 

prawdziwy heros przeskakuje kolejne elementy rusztowania, wzbudzając przy tym zachwyt 

innych uczestników zabawy. Czar pryska, gdy powija mu się noga i spada na twardy bruk 

tracąc  życie62.  Z  kolei  w  spocie  reklamowym  „Lazy  superheroes”  światowej  organizacji 

ekologicznej WWF, widzimy leniwego superbohatera, który zamiast ratować świat objada się 

hot-dogami  i  spokojnie  spaceruje  po  mieście.  W tym  przykładzie  reklama  posługuje  się 

archetypem  komiksowego  bohatera,  aby  przekazać  odbiorcy,  że  wcale  nie  musi  mieć 

nadludzkich mocy, aby ratować planetę.

Stereotypowy,  przerysowany  świat  superbohaterów,  odzianych  w  niewygodne 

lateksowe  kostiumy  stanowi,  nie  lada  pole  do  popisu  dla  wszelkiego  rodzaju  parodii 

i pastiszów.  Niektóre  reklamy  zestawiają  powagę  tego  typu  komiksów  z  ich  naiwnością 

i posługując się humorem budują skuteczny przekaz marketingowy.

W Polsce jedną z pierwszych postaci tego typu był Superhipernescafman, promujący 

kawę Nescafe. Kampania reklamowa skierowana była głównie do studentów, a wspierało ją 

61 http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=4/aid=m44b35170ce51e. [Dostęp: 20.09.2010].
62 http://www.youtube.com/watch?v=7F5o3NSHMoM. [Dostęp: 20.09.2010].
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rozdawnictwo  darmowej  kawy  oraz  drobnych  upominków  w  postaci  teczek  i  kubków. 

Wizerunek postaci opierał się na kliszach przeniesionych z obrazkowego świata. Bohater był 

bardzo przystojny, posiadał nienaganną sylwetkę, ubierał się w obcisły trykot podkreślający 

jego  fizyczne  atrybuty,  potrafił  latać,  a  bronią,  którą  używał  przeciwko  swojemu 

adwersarzowi  –  Megagiganudiarzowi  –  był  automat  strzelający  kawą,  która  szybko 

likwidowała największą broń przeciwnika, rozsiewaną jak wirus nudę63. 

RYS.  20

Reklama filipińskiego baru dla gejów promująca sobotnie występy Drag Queen. Przewrotne połączenie 

twarzy Clarka Kenta (Superman), z kostiumem i tułowiem Wonder Woman idealnie oddaje przekaz reklamy i 

trafia do grupy docelowej.

Innym  ciekawym  przykładem  z  krajowego  rynku  jest  marka  usług  telefonii 

komórkowej firmy Plus skierowana do młodzieży - 36.6. Jej strategia opiera się na zabawnej 

komunikacji,  która  posługuje  się  językiem  młodzieżowym  i  absurdem,  który  neguje 

63 D. Giza, op.cit.
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poukładany,  poważny  świat  dorosłych.  Logo  firmy  stanowi  komiksowa  chmurka,  która 

symbolizuje  proponowane  usługi,  ale  równocześnie  podkreśla  esencję  marki,  jako 

buntowniczki  i  kontestatora zastanego porządku. Znak graficzny firmy został  użyty nawet 

w działaniach ambientowych, które polegały na wyklejeniu komiksową chmurką, miejskiej 

przestrzeni Łodzi. Akcja spotkała się z dużą krytyką mieszkańców miasta, którzy stwierdzili, 

że tego typu działania to zaśmiecanie przestrzeni, a nie, jak chciała firma, tworzenie miejsca 

pod  publiczną  dyskusję.  W  swojej  komunikacji  marka  posługuje  się  kilkoma 

rozpoznawalnymi postaciami, które silnie czerpią z komiksowego anturażu. Przez niektórych 

znienawidzeni,  przez innych uwielbiani.  TurboDymoMan oraz jego dwaj koledzy SuperEs 

i PiszMówDobowy na stałe  weszli  do popkultury i  przeniknęli  do młodzieżowego języka, 

budując jednocześnie silną świadomość marki na rynku.

Bohater  komiksowy,  a  w  szczególności  postać  z  komiksów  z  gatunku  superhero, 

stanowi idealny materiał na brand hero, czyli personifikację esencji marki. W USA postacie 

tego typu szczególnie często promują produkty przeznaczone dla dzieci – ciasteczeka, chipsy 

czy  płatki  śniadaniowe,  na  których  to  paczkach  produktów  prężą  się  zabawne  postacie, 

w kolorowych  kostiumach.  Producenci  wykorzystują  je  również  do  promocji  produktów, 

które wśród milusińskich nie są specjalnie popularne np., szpinaku (dzielny marynarz Popeye) 

czy groszku i kukurydzy (firma Green Gigant, której symbolem jest wielki, zielony stwór)64.

 Zintegrowaną kampanię tego typu przygotowało miasto Łódź, powołując do życia 

postać Kapitana Kultury,  który promuje kandydaturę miasta do miana Europejskiej Stolicy 

Kultury  2016.  W  tym  przypadku  działania  objęły  zaprojektowanie  strony  internetowej  - 

http://www.kapitankultura.pl/ - narysowanie komiksu opowiadającego historię wykreowanej 

postaci, wyprodukowanie gadżetów i maskotek bohatera, zatrudnienie aktora wcielającego się 

w  jego  postać  na  różnych  imprezach  promujących  miasto  w  Polsce  i  za  granicą  oraz 

publikację  form reklamy  drukowanej.  Obrana  kampania  reklamowa  spójna  jest  z  ogólną 

strategią  promocyjną  miasta,  które  od  kilku  lat  pozycjonuje  się  jako  stolica  polskiego 

komiksu.  W tym mieście  organizowana jest  największa i  najbardziej  prestiżowa w Polsce 

impreza fanów komiksu – Międzynarodowy Festiwal Komiksu. 

Potencjał i modę na superbohaterów postanowiła wykorzystać również firma Energa, 

dystrybutor prądu. Swój wizerunek buduje przy pomocy Kapitana ENERGA i hasła „Energa 

bohaterem codzienności”. Kampania osnuta jest wokół serwisu www.bohatercodziennosci.pl, 

64 M. Husain, W. Dotz, Ad Boy. Vintage Advertising with character, Ten Speed Press, 2009.
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który  nakłania  odbiorców  do  interaktywnej  zabawy.  Historia  to  „opowiedziane 

z przymrużeniem  oka  starcie  pozytywnej  energii  z  ciemną  stroną  mocy,  które  swój  finał 

znajduje w elektryzującym pojedynku gitarowym. […] Internauci mogą wcielić się w postać 

Kapitana Energa, modelować jego twarz oraz wysyłać  zaproszenie do odwiedzania strony 

przez znajomych”65.  Ideę powołania do życia  superbohatera wyjaśnia dyrektor  marketingu 

Energa S. A  –„Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony odzwierciedlałoby 

wartości,  jakie  marka  Energa  niesie,  z  drugiej  zaś  -  rodziłoby  pozytywne  skojarzenia, 

pokazując Grupę jako innowacyjną, rozwijającą się w harmonii z najlepszymi, światowymi 

standardami.  Zdecydowaliśmy  się  zatem  powołać  do  życia  superbohatera,  który  - 

niezauważalnie  dla  lokatorów  –  przywraca  w  domu  dobrą  energię  i  zapewnia  rodzinie 

komfort życia”66.

RYS. 21

Bud Man – brand hero piwa Budweiser.

65 http://media.energa.pl/pr/110432/energa-bohaterem-codziennosci?rss=true. [Dostęp: 02.10.2010].
66 Tamże.
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Zakończenie 

Komiks to cierpliwe medium. Przez ponad sto lat swojej historii zbierał nieustanne 

słowa krytyki,  posądzany był o kicz, szerzenie agresji i nienawiści. Jednak nieustannie się 

zmieniał,  doskonalił  warsztat  artystyczny,  poszerzał  zakres  tematów, o których  opowiadał 

i wprowadzał  nowe  środki  wyrazu.  Z  medium  zepchniętego  do  obrony,  zapożyczającego 

i odtwórczego,  przeszedł  do  kontrataku  i  zdobywa  coraz  nowe  przyczółki  kulturowe. 

Dziś jego pozycja jest już ustosunkowana. Jego rozpoznawalny język i bohaterowie stali się 

istotnym  elementem  współczesnej  kultury.  Można  śmiało  stwierdzić,  że  w  naszym  kraju 

medium to przeżywa prawdziwy renesans popularności. Nagle jego potencjał dostrzegli nie 

tylko  odbiorcy,  ale  i  marketerzy,  politycy,  jednostki  samorządowe  i  edukacyjne.  Czy  to 

chwilowa  moda,  czy  też  stałe  zjawisko?  Trudno  dziś  jednoznacznie  odpowiedzieć  na  to 

pytanie.  Reklama,  jak żadne inne medium,  wchłania  jak gąbka wątki  kulturowe,  które są 

aktualnie  popularne  i  rozpoznawalne.  Wszystko,  co  umożliwia  przyciągnięcie  uwagi, 

zaskoczenie,  zaszokowanie  czy  po  prostu  sprawienie  przyjemności,  znajduje  natychmiast 

miejsce w kreacjach reklamowych. Jednak tak szybko, jak reklama „łyka” najbardziej syte 

kąski kulturowe, tak szybko wypluwa je wymięte i strawione. Czy komiks czeka taki sam los? 

Czy  już  niedługo  konsument  będzie  patrzył  na  obrazkowe historyjki  reklamowe  z  takim 

samym pobłażaniem lub wręcz obrzydzeniem, jak na wszędobylskie billboardy? Nie wydaje 

się,  by  taka  sytuacja  szybko  miała  miejsce.  Język  komiksu  jest  zbyt  pojemny,  żeby  nie 

poradził  sobie  z  tą  sytuacją  i  w  krótkim  czasie  wyczerpał  się  i  „wypluł”  z  pomysłów.  

To medium, znacznie głębsze niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Jego potencjał 

pozwala na różnorodne zastosowanie do celów reklamowych. Skoro przetrzymał kilkadziesiąt 

lat  kiczowatych  treści,  bezustannej  krytyki  i  pobłażliwego  traktowania,  to  pewnością 

wytrzyma również kreatywne próby, jakim podda go reklama. 

Niektóre  firmy,  już  dziś  uczyniły  z  niego  swój  znak  rozpoznawczy.  Buntownik, 

innowator, artysta, błazen, odkrywca, mówca – to właśnie takie archetypy marek najczęściej 

komunikują  się  za  pomocą  motywów zaczerpniętych  z  jego języka.  Dzięki  komiksowym 

środkom wyrazu firmy takie jak Heyah, Google, Volkswagen czy Citroen, podkreślają swój 

charakter  i  specyfikę branży,  w której  przyszło im działać.  Umiejętnie  trafiają do potrzeb 

odbiorcy i dostarczają mu form lekkich i przyjemnych, tworząc wokół siebie grono oddanych 

prosumentów. Komiks w łatwy i zrozumiały sposób przekłada zawiły marketingowy żargon 
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na  przystępny  sposób  komunikacji  XXI  wieku.  Dzięki  obrazkowemu  medium  odbiorca 

z chęcią  zapoznaje  się  z  przygotowanym  komunikatem,  bierze  udział  w  reklamowych 

konkursach i przekazuje reklamowe informacje dalej. Atrakcyjny przekaz wizualny, sensacja, 

operowanie  skrótami  i  lekka  forma  przekazu,  to  elementy,  które  doskonale  wpisują  się 

w język  komiksu,  a  wyłącznie  na  takie  treści  reklamowe  są  skłonni  dziś  zwracać  uwagę 

odbiorcy.
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