
ňovala skupiny sméjicich se mladých lidi rôznych rás a barev pleti Reklama
vyvolala odmitave reakce V Jihoafncke republice bylo publikovaní téchto
fotografii v časopisech pro bile obyvatelstvo zakazano

O rok pozdéji se objevila kampaň postavená na protikladoch nékterych
zámerne vybraných štátu, jejichž vlajky spolu kontrastovaly na jednotlivých
fotografnch Serie vlajek zámerné razených vedie sebe (Nemecko - Izrael,
Ŕecko - Turecko, Argentína - Velka Británie, USA SSSR) méla podtrhnout
filosofii projektu „občane dvou znesvafenych starú jsou pŕedevšim lide"
Obdobné tomu bylo i ve všech nasledujicich modifíkacich vychoziho sche-
matu, založeného na kontrastu, ktery mél šokem púsobit na dosavadni zvyk-
losti Spojení dvou lidskych jedmcú odlišne barvy pleti, stejné jako spojení
symbolu dvou štátu v te dobé navzájem kontraverznich, vyvolalo četné pole-
miky

V roce 1990 ziskaly benettonské kontrasty, kteréjsou od počatku nemen-
ným zakladem všech kampani firmy, novy fidici slogan „United Colors of
Benetton" Reklama zásadné prestala ukazoval nabizene zboží, napríklad
firmou Benetton stejné oblečené pŕislusniky dvou znepratelenych etník So-
ustfedila se na zobrazení našeho „zničeného" sveta - bolest, krev, hrúzu,
ošklivost a také pnrozenost Je to svet, kde se ptaci topí v rope, z obeti mafie
vyteká krev, človek postiženy AIDS beznádejné zira prázdne elektrické
kreslo čeka a hladové) ici v Africe prosí „Kde je psano že nos reklama musí
informoval jen o modrem nebi zelených loukach a slastných rodinách7'''' tvrdí
tvňrce Toscani Pnkladem fotografii s vysoce symbolickými podtexty je sada
zkumavek s krvi, označená vysačkami se jmeny významných hláv štátu Vy-
jadruje, že všichm lide máji stejnou krev ajsou si rovni \

V temže roce vypukla další kampaň na téma barvy kúže a rasy Dve nahé
deti, jedno černe a druhé bile, si spolu hraji na svych nočmcich V USA zís-
kala tato reklama cenu Andy Avvard of Excellence Jediné v Milané bylo
vylepení plakatú zakazano Tehož roku probéhla i kampaň s ručičkou cerneho
ditete, drziciho se velké bile ruky loscani „Po tehle kampani}sem pochopil
jedno každému čo jeho jest podlé jeho predsudku a interpretaci Apnons-
ticke postoje preikakuji že zeme do zeme existu/i v Paríži v fokiu v Los
Angeles v Johannesburgu v každé kultúre i subkulture podlé výchovy nabo-
zenstvi utkvelých predstav Prostfedmctvim reklám j f e m chtel ves t s ve-
rejnosti dialóg o sile kliše a obecného mmém, jichz je v reklame plno
O pružnosti a svobodé myslení O íoleranci Proč se véthna hdi omezuje na
sve prvotní reakce na rasistické či protirasisticke tabu''" Toscani dale pri-
rovnáva reklamu k filosoficke hre, katalyzátoru citu a k prostoru pro polemi-
ku V teto draze pák pokračoval serú fotografii bila žena a černa žena, asij-
ské dité, pouta spojujici dospelého belocha s černochem - ktery z nich je
zločinec9 Nasledoval plakal se sem drevených panáčkú všech barev, pák
dvojice hornikú pokrytých čcrnym prachem - práce vitézi nad barvou kúže

Koncern roku 1990 začal vycházet časopis Colors, financovaný zrek-
lamniho rozpočtu Benettonu Vydáva se v šesti jazycich v nakladú osm set
tisíc vytiskú Je pŕirozenym krokem k rozšírení dosahu kampani, obohacovaní
benettonské filosofie a rozvijem velkych temat Napríklad ve čtvrtem čísle
pák byla v grafické podobe zobrazená anglická kralovna do černa, pápež Jan
Pavel II jako Asiat a Michael Jackson cely vybéleny a rúžovoučky Toscani
„Vsechny ty obrázky se obraceji k našim predsudkúm a otfasaji jimi
Z predstavy o rasách činí čosi pfedpotopmho a vyzdvihuj i proménhvosl
barev uvnitr tehoz národa ukazuji smišenou lásku konfrontaci nahého lid-
skeho tela bez ohledu na barvujeho kúže "

Ješté než v roce 1991 firma Benetton plné prezentovala svoji nové konci-
povanou kampaň, j iž se stala terčem kritiky a vyvolala protesty Prvm Tosca-
mho provokujici fotografie se objevily krátce pred vypuknutím valky v Perskem
zálivu Snimek mlčenlivych krížu vojenského hfbitova, fada bilych krížu na
zelenem trávniku, mezi kterymi byl i hrob s Dávidovou židovskou hvézdou,
vyvolal odpor široké verejnosti i pfes sve mirove poselstvi „ve valce nem
nikdy jmych vitézú než smrt" Toscani „Ukazoval v reklame hfbitovy zname-
ná využil k prodeji smrt cožje nemorálni cynické tvrdí tisk Pro krasoduchy
je reklama odsouzena kprazdnole" Po opakovanem obviňovaní z využití
smrti a valky k prodeji svetru, pomyslel Toscam na diametrálne odlišnou filo-
sofu Na obrázku pravé narazeného ditéte, ješté nahého, pupečni šnúrou
dosud spojeného s matkou a pokrytého placentou, videl Toscani, uprostred
valky v Perskem zálivu, v tom čase nejistoty a kríze, obrázek nadeje Toscam
,JOomnival jsem se že tentokrat poskytnú necenzurovatelny obrázek Bylo to
jeste horší V sicilskem Palermu nechal starosta plakal strhat Ve meste kde
mafie denné zavraždi človeka byl snad obrázek novorozence provokaci1

Kritiky davaji pŕednost ducatym miminkúm z televízni reklamy ktera netuší,
že prodavaji plenkove kalhotky a pritom pronašeji pnhlouple slogany1" Ang-
licky tisk plakat s novorozencem zavrhl, všechny noviny se vénuji akcim
sdružem na ochranu zviŕat Toscam ,*4nglicane máji radéji psí než deti
Kdybych vyfotografoval misto lidskeho novorozence čerstvé narazené šténé u
vás všech by ten obrázek prošeV^

Ďalším tematem, ktery si firma vzala na mušku, byl boj proti AIDS Benet-
ton bojoval billboardy s množstvim barevnych prezervatívu, které se rovnéž ve
firemnich obchodech rozdávaly Obraz duchovmho v kutné a knéžskem klo-
bouku libajiciho se sjeptiškou vbilem habitu svelkym kfidlatym čepcem mél
symbolizoval prekonane pŕehrady konvenci, čistý lidsky cit a laickou zbožnost
(víz líškové sdélem) Bila blond kudrnatá holčička štylizovaná jako andilek se
objíma s malou černoškou s vlasy zakroucenymi do cúpkú, pnpommajicich
čertovské rúžky Tato fotografie bojuj ici proti rasovým pfedsudkúm, proti
schematičnosti bile a černe, dobra a zla vyvolala velky odpor zejmena v USA
Načatá role toaletmho papiru lakajici k použití, je pák obrazem pfirozeneho
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