proti kultu top-modelek Toscani Neuvedomujete t>i že ta idiotská Shiffero7
vaje vyrazem myslení Hitlera Odpovedi na prosby o vyšlý sem jeho estetických požadavku? A všechny tmavovlasé a malé ženy klesaji na mysli
a oddavaji se nechutenstvi jen aby se ji podobaly1 Ale proč společnost trýzni
hdi neurotizuje je modely ktere neexistujú Naučme se prijímal sami s ehe se
všemi nedostatky i klady" Obdiv, s jakým ženy vzhliži k top-modelkám
s vedomím, že nikdy nebudou tak krásne jako ony, nazýva Toscani dokonce
masochismem Toscani pn sve prací pro časopis Elle v letech 1975 až 1993
spolupracuje s Claudn Schifferovou, kterou hodnotí jako velmi nehdskou,
chladnou, asexualm, zároveň však spoŕádanou i inteligentní Toscani ,Je to
krosna nemecká lednička pračka čistý prelud krásne ružolíci An/ky " V Elle
spolupracuje i s Naomi Campbellovou, ktera ho žaluje za pfezdivku Chocolatino
V prosinci roku 1994 šokovala firma katalogem s nabidkou devadesati
deviti darkú pod stromeček, ktera se stala nepokrytým utokem proti omšelym
idealúm konzumní společnosti Nabidka obsahovala nepruslŕeiny norkový
kozích, stejné jako belici krém pro černochy Šokujici darky pod stromeček
obsahovaly vskutku široký sortiment vždyť s penézi Ize koupit všechno
zrak nebo i ledvinu, kdyžji vezmoujinému človeku
Béhem nčkolika let se United Colors of Benetton se svou neobvyklou reklamou presadili v mezmarodnim merítku jako osobitá konfekční značka
V roce 1994 byly podniknutý prťbkumy o popularite značky v celem svete
j meno United Colors of Benetton zvitézilo nad firmou Chanel v žebŕičku
znacek a vstoupilo do pelotónu péti nejznamnéjšich svetových značek
Počatkem roku 1995 byl pro škandálni TV šot vybran pouliční umývač oken
automobilu Zamérem bylo zobrazil obyčejne modely lidi z ulice, ktere mkdo
nevníma a vysmat se móde luxusu a systému modelek Na základe skutečneho
Toscamho zážitku s milánskym taxikaŕem vznikl tri minútový reklamní šot,
ve kterem pán, ndici auto obdivuje Eiffelovku, Vitézny oblouk, Louvre Dior, Hermes, Chanell, Cartier Jeho mikroextáze je prerušená červenou na
knžovatce a do zorného uhlu jeho omezeneho vyhledu vstoupi umývač oken
v tričku United Colors of Benetton, ktery už svym vzezfemm evidentné nepatri do bvropskeho společenstvi Jakysi pnstéhovalec, utečenec pracuj ici na
černo Bleskurýchle mu umyje sklo a jde k okynku žadat minci Pán namisto
zaplačem vyhrkne „A kdo to ksakru je'" Je to človek, ktereho denné vidíme
na ulici, v reklame nikdy Tento reklamní šot se už koncern ledna rozbéhl do
dvaceti šesti zemi sveta „Doufam že kritici povýši meho umývače na úroveň
Claudie Shifferove", triumfuje Toscani Je to začatek cele sene reklamnich
šotu zaméŕenych na „nepfijatelne" lidi, ktere mkdo nechce vidét
Velkoryse pojaté benettonske reklamní kampane probihaji jak v TV, tak
na blllboardech i na stránkach denniho tiskú, a to v mnohá zemich celého
sveta Často a snad i pravem jejejich reklama označovaná za škandálni Čo je

26

a nem škandálni, závisí pfedevším na kulturnich a společenskych zvyklostech
dane zeme Štát od štátu se tedy mira provokativnosti stejné reklamy líši
V Benettonu se však, troufame si tvrdit, nájde néco šokujiciho pro každého
Svymi otevfenymi výpady si firma mimo jme vysloužila velky odpor katolícke cirkve Nejsou však jediní, kdo na cirkev zacilil Reklama provokujici
cirkev je populárni v mnohá zemich V Nemecku napríklad nedávno vyvolal
značne protesty snimek odevní firmy Otto Kern „Poslední večere", kde múze
s podobou Ježiše doprovázi divka oblečená pouze v džinach Rovnéž v Angín
uspel reklamní šot propaguj ici dámske punčochove zboží, ktere si obleka
jeptiška s erotickými podvazky V České republice se počatkem ledna 1995
objevil billboard s nahou divkou privážanou ké kfiži a pomalovanou pestrými
barvami Tuto ostfe diskutovanou reklamu, ktera zpúsobila velke pozdvižem,
propagovala firma 1P Reklama, zabývajici se velkoplošnou reklamou Obraz
vyvolal protesty vznesene k Radé pro reklamu Ta rozhodla, že použitý motív
múze uražet cítení véficich a doporučí la jeho stažem Po roce, 15 ledna 1996
se v Jižmch Čechách na ôsmi blllboardech téze firmy objevila inkriminovaná
divka opét Nová verze plakatu je proti pôvodní lehce pozmenená Kríž je
pŕemalovan tak, aby púsobil jen jako kus trámu Prešlo obraz vyvolal odezvu
Rada stojí za svym stanoviskem, že tato reklama (i v upravene verzí, kríž byl
pŕemalován na trám) porušuje eticky kódex Čo by asi takto ladene reklamy
zpúsobily v katolícke Itálii či Španélsku, múžeme si jen domyslel
Nabizi se otázka, zdá má mit současna reklama nejaké labu Pakliže áno,
lak ta, platici po desetileti, Benetton zcelajisté porušil Jak daleko tvurci ješlé
9
pňjdou, aby vyvolali polfebny efekt Vždyť reklamní všudypfilomnosl núti
k hledani silnejších proslŕedku, tedy Benetton sahl i po šoku Velka jury,
italsky orgán pro cenzúru reklamy, benettonskou reklamu označila za rouhačskou Mezmarodm společnosl bojujici proli AIDS považovalajejich kampaň
za znevažovaní sveho ušili Ve Spojených slalech obrazek pravé narazeného
diléle a fotografie délského andilka s čertem odmitly i časopisy Child, Essence, Elle Španélsko se boufilo proti cirkevmmu polibku, Francii vadil toaletní
papír a osud plakatu s motivem AIDS zde fešil dokonce soud V roce 1994
oznámili némečti učaslnici v obchodní šili firmy, že zakladaji vlastni organizaci, množí se totiž již octh pred krachem Vinu kládli šokujici reklame, ktera
pry desí a odrazuje zákazníky Spolek se dokonce obrátil na soud a začal na
Benettonu vymáhal náhradu vzniklých škôd Počalkem července 1995 potvrdil prvm civilní senal Spolkového soudmho dvora v Karlsruhe rozhodnuli
frankfurtského zemského soudu, že reklamní kampaň Benettonu odporuje
zasadám volne soutéže a že inkriminovane fotografie je zakazano vylepoval
na verejnosti pod pokutou 500 tisíc marek Hlavmm pfedmčtem sporu, byla
již zminéna kachna plovouci v ropné skvrné Motív, ktery byl kratce pred
rozhodnutím soudu ohodnocen v Japonsku cenou za nejlepši reklamu Za
škandálni byl v Nemecku považovan billboard zobrazujici krvi nasaklé Inčko
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