
sveta Každé nové reklamní pojetí této odevní firmy, avšak vždy založené na
šoku, mélo díky svemu charakteru lakovou publicitu ve všech sdélovacích mé-
diích, že prakticky nebylo nutno utrácet peníze za prenájmy reklamních plôch.
Toscam , Kupující pavede do obchodu za oblečením pravé sila mých obráz-
ku " Cilem obsáhlé kampane roku 1991 vyvolávaj íci prevažné zdesení a odpor
bylo do roku 1994 dosáhnout ročniho obratu ve výši čtyŕ bihonú hr (tedy zdvoj-
násobil béhem dvou let svou obchodní činnost)

Zatímco reklamní agentúry, mestské rady a ministerské kabinety jsou po-
horšený amoralnoslí a nevkusem, pfijímají lide benettonskou reklamu jako
komunikační prostŕedek, oslovující veŕeinost silnčji než verbálni proslŕedky
ať už mluvené či psané Snad laké proto poslal firme Benetton otec chorvát-
skeho vojaka Marinka Gagry, zastreleného v lokálnim konfliktu v Mostaru,
zkrvavené kalhoty a tričko s viditelným olvorem po strele s praním, aby jme-
no a to, čo zústalo z jeho syna, použila pro mír. ,,/á, Gojko Gagro, otec zem-
felého Marina Gagra narazeného v roce 1963 v Bhzanci, provincii Citluk,
bych chtél aby j meno mého syna a vše, čo po nem zústalo, bvlo použito ve
jménu miru a proti valce " První evropská válka po padesáti letech, ventilují
se staré náboženské a národnostní zášti Srbové masakrují, znásilňuj! a jsou
odhalený desivé „etnické čistky" Evropsky tisk však provétrává manželské
problémy prince Charlese a lady Diany Snad pravé prolo namínl Benetton
svoji další kampaň pravé timto smérem loscam realizoval plakal a časopiso-
vou dvousiranku ve stodeseli zemích svéla Zakrvácene šaty mladého vojaka
predstavovali telo človeka, který je mél na sobč Dira po prúslŕelu byla vidi-
telna, j í vyprchal vojákuv život Také rodina Dávida Kirbyho umirajicího na
AIDS vyslovila souhlas, aby fotografie j ej ich syna byla použila v reklamní
kampani Benettonu jako apelalivní výstraha (fotografie vyvolala širokou
publicitu v soutéži World Press Pholo, kde za m v roce 1991 americká foto-
grafka Therese Frare obdržela cenu mésla Budapešli) Toscam „Plakal, ktery
tehdy podlé kritiky nejvíce šokoval se mi zdá nejsilnéjší, nejpúsobivéjší Je to
opravdová pieta Znám malo tak mtenzivmch obrazu Inštaloval jsem foto-
grafii po celém svete, abych bojoval proti diskriminaci nemocných na AIDS
Bez textu Bez komentáre kterv by /i oslabil či osladil Abych pŕedvedl, že
nemocný múze zesnout obklopen rodinou, v náručí rodičú, aníz je nakazí
Provázejíjej do posledního dechu, neni sám jako pes Pro mé to byl doklad,
že nemocní na AIDS, v íe dobé pokladaní za postižené morem nemusejí nutné
umírat v osaméní, odložení v pokoj ich pro umirající" Dávid Kirby zvolil
píiznal se k nemoci a skutečnosl o svem slávu zverejnil Chlél, aby byla
uznaná práva Ičch, klen' máji AIDS a hdé si prestali zakrýval oči Nápad na
lulo folografn získal Toscani zjislé reportáže že školy v Kalifornii Jeden
školák si na prolest, že se proti AIDS mc nedélá, vyletoval na paži HIV posi-
live Zcela nahý jen s límto letovám'm <el do školy Amenčtí školní dozorci
ho jako praví puritáni zahalili, neskrývali jeho nahotu, ale to tetovaní Reakce

na tento plakal se v jednollivých zemích zásadné lišily V Holandsku a Japon-
sku byly plakály vyvesený v kampani proli AIDS Londýnšlí bojovníci z Act
Up, mezmarodniho združení pro pomoc nemocným, na plakáty nalepovali
telefónni číslo své nepretržité služby Anglický lidový tisk se naopak dožado-
val bojkotu Ženevská ASS, Švýcarska pomoc nemocným AIDS hodnotí
benettonskou reklamu jako nutící adresáta k zamyslení nad problematikou
této smrtelné nemoci Mluvčí ilalské církve monsignore Giuseppe Pasmi ob-
vinil Benetton z mampulace verejností prostŕednictvím drastických obrázku,
melodramatu a slz. Vatikánske noviny Osservalore Romano kritizovali tero-
nsmus prostfednictvím obrazu. To vše bez ohledu na fakt, že italská rene-
sanční malba ukazuje pietu i svétce hynoucí krutou smrtí a symbolem církve
je krvácející ukrižovaný človek

V roce 1992 nasadila firma ješté silnejší kalibr Toscanr „Etika, morálka
nebo treba vkus jsou velmi osobní vynálezy My útočíme na hdská tabu Zde
neplatí zadná pravidla " Vyobrazení umírajícího na AIDS, až do své smrti
doprovázeného otcem, nebo černého vzpŕímené slojícího vojaka se zavesenou
zbraní, klerý za zády svírá místo biče lidskou stehenní kost; či ženy v černém
oplakávající svého syna, pravé zabitého sicílskou mafií - celý život jako by se
rozplynul v louži krve, i ptáka zašpineného naftou, ktery plavé dal - to vše
verejnosti opravdu vyrazilo dech Série snímku šokující svoji drsnou realitou
- nemoci, prírodní kalastrofy, násilí, strach, emigrace se postupné snaží oriento-
val i na problemaliku AIDS a bezpečného sexu

V roce 1993 byl na reklamním poulači zobrazen zcela nahý Lucian Be-
netton se sloganem „chci zpél svoje šaty" Reklama úločila na každého, kdo
si od firmy néco koupil a už to odložil Výsledkem pák bylo získaní 1/2 mil
kg odevu, které využila Švýcarska charita spolu s Červeným kŕížem pro hu-
manitárni účely Ďalším reklamním šokem tohoto roku byla ohromná koláž
56 detailních záberu na mužské a ženské pohlaví, ukazující, že ideály se ve
20 století vytralily Fotograf a reklamní vizionáŕ Toscam tento obraz nazval
„portrétem života nás všech" Kampaň nepnnáší ružovou limonádu prešťast-
ného sveta, kde mcolné problémy spraví žaludeční kapky

Roztrpčení široké verejnosti nad nešetrným obnažovaním problému hd-
slva se v mnohá zemích stupňovalo do otevŕeného odporu Posledními kap-
kami byla kolekce z prelomu roku 1993-94. Detailní zobrazení čásli bŕicha
s ohanbím a vytelovaným napíšem H.I V posilive, slejné jako obdobný nápis
na nahém pozadí, klerému vévodil portrét bývalého amerického prezidenta
Ronalda Reagana vylepšeného skvrnami svédčícími o posledním štádiu ne-
moci AIDS 15 února léhož roku se v tiskú a na reklamních poutačích po
celém svete objevil obraz potíísnéného trička a kalhot, které mél vojak Mari-
no Gagra na sobé ve chvíli, kdy byl zabil

V hstopadu 1994 se módni kampaň se sloganem „Lépe nahá než v kože-
šiné" dištancovala od obliby k drahým kožešinám. Časté jsou rovnéž výpady
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