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PROTllG

La cdteva minute dupi ce am ajuns acasi de la casting, mi-a

sunat telefonul. Mi-am pus o dorinqi timidi: si fie regizorul.

El era.

,Jonoh?"

,,Da..." 6m rdspuns incercdnd sd sun cc Si cum speronqele mele

embionice de o auea o corierdin Jala comerci n-ar fi depins de

decizia lui.

,,Am ue;tibune. Cred cd egti potriuitpentu rcL. Dat ar fi o

chestie.

uoK"'"
,,N-amJolosi uoces to. Ai fi dublot. imi place cum yi-au ie;it

replicile ;i ordli pefect pentru ce ne fiebuie, dar uocea ts e cafi...

piligdiatd."

,,Piligdiotd?' am simyit entuziosmul scwgdndu-se din mine.

,,lJite care-itreabo, DorlhVader u tebui sd fie cel mai

infrico;dtot tip din golaxie. Tu chiar nu e;ti o;ainJico;dtor;'

Nu prea eram in misurl si-l contrazic. CXnd aveam noul

ani, Louis Fox era cu un an mai mare ca mine. El era cel cu came-

ra, cel cu scenariul de Ia Rdzboiul stelelor fotocopiat gi cu mama

dispusl si ne ducl cu magina in nesfrrgitele ciutiri pentru lo-

cul perfect. A fost ideea lui si refacem Rdzboiul stelelor, cadru

cu cadru. Eram un pugti de clasa a III-a cuvocea piqigiiatl'

,pR", om scdncit. ,,Fie,"

in mod previzibil, a durat ceva pAnI ca proiectul si ia avint.

Louis gi cu mine ne-am petrecut primavari studiind cataloage

cu mlgti pe care nu ni le puteam permite, analizind buclii de

plmint care nu intruneau nici micar standardele noastre joase

pentru un de$ert extraterestru gi incercind fIrI succes si o con-

vingem pe sora studioasl a lui Louis s-o joace pe pringesa Leia.



Rizboiul poveStilor

De fapt, timp de 20 de ani, proiectul a fost in a$teptare. Dar
in zoo5, am lansat in final versiunea noastrl de Rrizboiut stele-

lor pe Internet. intr-un an, strinsese peste 20 de milioane de
vizualizdri, fusese proiectat la festivaluri de film din intreaga
lume gi ne adusese o scrisoare admirativi de Ia Lucasfilm. $i,
aga cum igi plinuise dintotdeauna, Louis a ajuns vocea lui Darth
Vader. Doar cI nu pe mine mi dubla, ci un cartof roscovan care
juca rolul lui Dark Lord.

Filmul nostru suferise mutafii considerabile peste ani,
transformindu.se dintr-un film de doui ore care repoveste$-
te un clasic sr de doul ore intr-o reclami de cinci minute la
mincare organici. L-am numit Grocerg Store Wars (Rlzboiul
aprozarelor) gi a avut in distribugie nenumirate poante nereu-
gite: Cuke Skywalker, Chew-broccoli gi, desigur, infamul Darth
Tater. Nu era neaplrat ce aveam in minte, dar era greu si con-
testim rezultatele.

Mi tot ginde amla d,ezamigitorul telefon primit in urma cu zo
de ani, in timp ce patrulam prin camera de hotel incercAnd cu
disperare sI transform prezentarea pe care o pregitisem in ceva
coerent. Urma si vorbesc in faga a 5oo de profesionigti in mar-
keting nerlbdatori si descopere indicii despre cum Store Wors

gi la fel de popularul sIu predeces or The Meotrix, o explorare a

rlului din industria clrnii, avuseseri atit de mult succes. Aceste
scurte parodii erau un mix experimental intre divertisment gi
publicitate gi reugiseri si obgini rezultate explozive pe inter-
net cu un buget foarte mic. Cu togii gtiau ci distribugia gratuita
gi facili a rupt barierele piegei mass-media. Nu mai era nevoie
si cumperi un spot pe rv sau si folosegti un panou publicitar
pentru a ajunge la milioane dd oameni. pe vremea aceea, chiar
inainte de YouTube, toati lumea incerca si-qi dea seama cum
putea face ca un material video si ajunga de la zero la viral in
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6o de secunde. $i noi reugiserim. Creaserim o firdmi de isto-

rie pe internet, de doui ori. $i habar n-aveam cum.

M-am imaginat pe scena galei cu filmele noastre proiecta-

te in spatele meu. La z9 de ani, m-am gindit cd arit exact cum

trebuie pentru rolul unui guru in marketing online. Ca apoi

sI deschid gura gi cuvintele pe care le rostesc si sune exact ca

atunci c6nd aveam opt ani.

,,spoturile noastre funcgioneazl pentru ci sunt amluzafi-

te." Scir1. ,,Functioneazl pentru ci sunt parodii dupi filme

pe care oamenii chiar le plac." Scar1, scirf. ,,Pentru cI nu sunt

prea lungi?"
Mi-am ficut mereu treaba cum am simqit, urmindu-mi ins-

tinctul cltre orice mi incinta la nivel creativ. N-am acordat prea

mare atenqie cerceterii sau procesului sau analizei. Aceasti me-

todi de lucru a funcgionat pentru mine. Louis 9i cu mine con-

struiserim o firmi de succes cu focus pe schimbarea sociall.

Duseserlm la capit chteva proiecte de mare succes care au con-

tribuit la cauze pentru drepturile omului, protecfia mediului 9i

d.ezvoltareaafacerilor cu responsabilitate sociali. Pur gi simplu

nu aveam nici cea mai vagd idee de ce unele dintre proiectele

noastre deveniseri fenomene culturale, in timp ce altele egua-

seri. $i nici nu mi obosisem si incerc si-mi dau seama de ce,

inainte sI accept si vorbesc la acea conferinga. imi urmasem

instincful pini pe marginea prlpastiei.

Mi lovise acel val de regret de care orice persoani creati-

vi pe care o cunosc se lovegte frecvent. Aveam sentimentul ci
sunt un escroc, o maginlrie care produce succes ocazional,

intimplitor gi irepetabil. Ca lucrurile si fie gi mai neplicute'

aveam impresia ca nimerisem pe scena gregiti. Nu mi consi-

derasem niciodati un om de marketing gi nici nu intenqiona-

sem si devin unul. in schimb, mi consideram un tip creativ,

pasionat de idei, idei pe care voiam si le implrtigesc pentru a

face lumea mai buna. inci nu realizasem ca peisajul mediatic



Rlzboiul povestilor

de astizi, mai concurengial ca niciodati in mesaje, ne-a"trans-
format pe tofi in oameni de marketing. Oricine igi doregte si
aibi o influenfi, fie ci asta inseamnl si lupte pentru o cauzi
sociall, si vdndi un produs sau pur gi simplu si schimbe mo-
dul in care oamenii gindesc, nu are de ales decnt si piqeascl
in oiafa globali mass-media gi si-gi aproprieze aceastl noui
gi improbabill titulatura. Mi-am apropriat-o acum, dar atunci,
incl nu mi-o asumasem.

Trebuia si imi gisesc direcgia, rapid.
in starea aceea deplorabila am ceutat pe Google The Mqtrix

gi Rdzboiu[ stelelor, cele doua filme pe care sebazasuccesul meu,
si vid ce au in comun - daci au ceva - sperind si glsesc indicii
despre motivul pentru care erau atat de puternice, incit pini
gi parodiile create la mulgi ani dupi lansarea lor in cinemato-
grafe ar putea capta imaginagia gi influenga acgiunile a milioa-
ne de oameni.

Acea ciutare a schimbat totul. A fost tornada care m-a smuls
din lumea comuniclrii in alb-negru gi m-a aruncat pe tirimul
Technicolor al posibilitigilor nelimitate in inovalie, zdrobind
demonul indoielii de sine pe parcurs.

Am descoperit ci ambele filme au fost scrise, in mod in-
tenfionat, in aga fel incit sI reflecte formule mitologice antice.
Aceste pove$ti sunt doar adaptlri recente ale povegtilor care
persisti in congtiinga umani de milenii.

oK. Am descoperit ceva ce gtiu deja o mullime de oameni.
Faptul ca George Lucas citea lucrarea lui loseph Campbell, un
gigant in domeniul mitologiei comparate, pentru a combate
blocajul scriitorului in timp ce lucra la scenariu, este o infor-
matie binecunoscuti in filmografie. $i ci, in cazulMatrix, pen-
tru fragii Wachowski formula cdlit oriei eroului a lui Campbell a

fost literi de lege. Dar cdt criticii de film, academicienii gi im-
pltimilii pove$tilor erau foarte congtienfi de influenga pe care
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narafiunile bazate pe mit o au asupra construqiei de sens cul-

tural, eu fusesem complet in ceaqa.

Mi-am continuat clutarea pe site-uri ciudate create de fani

sF, cu texte academice gi chiar surse antice din care am ince-

put si in;eleg ceea ce experfii mitului au postulat: oameniiim'

pdrtd;esc poue;ti sd-ti ominteascd unul altuia cine sunt;i cum or fiebui

sd sepoarte. Aceste povegti sunt adinc intipirite in aoN-ul nos-

tru qi indiferent unde ;i cind ne-am niscut, anumite tipuri de

povegti ne influenfeazS. enorm. Cnnd auzim pove$ti bazate pe

aceste arhetipuri ne simgim ca 9i cum ne-am aminti ceva uitat

mai degrabi decit si invlglm ceva nou.

Povegtile care funcgioneazdtind si fie despre eroi reticenqi

sau improbabili (gindigi-vi Ia Dorothy, Frodo sau Rosa Parks),

atragi intr-o expedigie periculoasl a descoperirii de sine. Cind
le auzim, aceste pove$ti ne migci gi ne captiveazdla nivel cong-

tient, dar, de asemenea, ne influengeazlin mod subtil concepgia

despre ceea ce este posibil in viafa reah' pentru ce fiecare dintre

noi este un erou in mitul personal. Aga cum un copil is,i studi-

az|, pirinliipentru a invlga sl-gi negocieze noua lume, adulgii

studiazi mituri pentru a le ghida vieqile complicate.

Mi-am amintit de acea perioadl, la mijlocul anilor 'Bo,

cind Louis gi cu mine simfeam o nevoie atat de profundi de a

invinge partea intunecate a forfei, incit ne-am dedicat complet

recrearii universului Iedi in cu4ile noastre din nordul statului

New York. Am mers cu amintirile s,i mai departe, pini la prima

dati cind am auzit povestea lui Lucy care a pls,it in dulapul fer-

mecat ce ducea cltre linutul tulburat al Narniei gi cum, la 6 ani,

am inleles ci va trebui sa plrisesc ciminul protector al pirin1i-

lor pentru a incerca si fac lumea mai buni. Apoi, ajuns pe repe-

de inainte la sesiunile creative in care ne-am gin ditlaTheMeottix

gi ce metafori perfecti a fost cea pe care am imprumutat-o

din Matrix: era indubitabil adevlrat ci anumite boli sociale *
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in cazul proiectului nostru, fermele industriale - sunt at6t de
oribile, incdt doar o transi culturali. masiva le-ar putea ascunde.

Fiecare dintre aceste povegti este despre ceva mai important
decit un erou invincibil care obqine comoara. Sunt povegti des-
pre schimbare sociala, despre victoria umanitagii in faga tirani-
ei, despre nature versus maginlrii fhri suflet, despre oameni
care readuc etica intr-o societate corupte.

Multe dintre povegtile cu adevlrat relevante, care au mo-
delat cultura, sunt despre un singur lucru: oameni incercind
sa igi atingi maximum de potengial gi luptindu-se pentru o
lume mai buni. DacI testul timpului este judecltorul acestor
lucruri, povegtile bazate pe aceasti formuli aproape ci delin
monopol pe mirelie.

Aparent, ciqiva povestitori au gtiut sau au simgit asta dintot-
deauna, construind branduri de succes, divertisment gi mesaje
politice care explodeazi in mass media s,i devin legendare prin
simpla ingelegere a acestei formule. Practicl o arti care a evo-
luat intr-o contraforfi linis,titi, dar solidi, penrru influengarea
publicului prin frica gi nesiguranll, criticata pracdce ce domi-
ni piaga. Acegti povestitori creeazl practici de marketing care
pot deveni o forgi nepreguiti a binelui. Fari si-mi dau seama,
devenisem unul dintre ei.

in zita aceea la hotel, cu doar cdteva indicii din ceea ce
aveam si descopir ulterior, am putut sl-mi explic succesul mo-
dului meu de a spune povegti. M-am oprit din citit cu senzafia
palpabili ci imi aminteam ceva de mult uitat, dar incredibil de
familiar. Am deschis prezentarea in PowerPoint gi am $ters toa-
te bilbiielile gi explicagiile formulare pe jumitate. Am adlugat
un slide nou cu o pastili rosie pe el, gtiqi voi, genul de pastila
care i s-a oferit lui Neo in Matrix pentru a vedea lumea reali. $i
apoi, pentru publicul din sali, am improvizat o versiune a cre-
zului pe care il propovlduiesc de atunci. Suni cam asa:
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Ttdim intt- o lume care gi- a pierdut legdturile cu mitwile

trodiyionole;iincercdm acum sd descoperim mituri noi, suntefi

oameni;i astafac oomenii ffud mituri.

Aceste mituri ne modeleozd viitorul,.felulin carc trdim, ce

Jocem ;i ce cumpfudm. Ne uor atinge pe toyi. Dar nu uorn ajunge cu

tolii sole scriem. Cei care fac ssta su o puterc incredibila.

$i ocolo unde existo putere, existd ;i lupto penfiu ea. De aceeo,

dincolo de suptafold, dincolo de cees ce pot uedea cei neini,tiali, se

duc rdzboaie. Soldalii sunt demonstronlt Tea Portg ;i campioni

ai acelui ,,ggo/o", octivi;li pentru mediu, creatorii computerelor

;i ai brandurilor de pantofi spott. Aparent se luptd pentru idei

5i uenituri, dar in rcolitate lupto se duce pentru controlul asupro

pove;tilor noosfia Cei msibuni dintre ei, cei carc ne pot conuinge

cd poue;tile lor sunt reale, ii nimicesc pe ceilolli.

Acestl este fizboiul poue;tilor ;i oceasta este inuitalia de a lua

parte lo el. inlelegerea ocestui rdzboi vd poate foce cornunicato'i

moi eficienyi;i consumotori medio msi moderuti.

insd acesta nu este unicul motiu pentru care ureau sd ud

rcqutez. imi dorcsc sd porticipali lo rdzboiul poue;tilor pentru cd

lumea qre neuoie dispercld de soluliiin atdtes domenii: ecoflomio,

societoteo qi mediul sunt daff cdteua exemple. Capacitolea de o

gdndi curajos ;i de a rdspdndi oceste soluyii trdie;te sou moffie cu

obihtatea de o spune pove;ti extaoilinare csre vor inspiro oamenii

sd gdndeascd dferit. Nu este nimic mai urgent.

Cartea pe care urmeazi. sa o citigi descrie pa4ial expedilia

mea pentru a inlelege arhetipurile propriului succes qi pe cele

ale campaniilor iconice de comunicare din ultimele citeva mi-

lenii. M-a provocat si invi! atat din cele mai noi strategii social

media, cAt gi din eforturile media gi trecutul nostru cultural 9i

din marketing. Pe parcurs, prezint formulele gi arhetipurile pe

care le-am descoperit pentru a crea o strategie de povestire care

duce inevitabil la inovalie. Dar formulele sunt folositoare atunci

cXnd mai degrabl stimuleaza decit si sufoce creativitatea si
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