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Motto: Treska nakladie desaťtisíc vajíčok, 

domáca sliepka znesie jedno. 

Treska ale nikdy nekvoká, 

aby nás upozornila na to, čo urobila -

takže treskou opovrhujeme, 

zatiaľčo hlúpu sliepku si vážime. 

Toto iba ilustruje, že sa oplatí robiť si relkamu!1 

A n o n y m 

1 OG1LVY, Dávid. O reklamé. Praha : Management Press. 1996. 217 s. ISBN 80-85943-25-5. s. 172 

5 



ÚVOD 

V oblasti podnikania so silným konkurenčným prostredím ekonomické subjekty v boji 

o zákazníka využívajú všetky dostupné prostriedky. Pre tieto potreby si okrem iného 

prenajímajú priestor v médiách, prípadne financujú výrobu vlastných propagačných 

materiálov. Takáto podpora predaja sa označuje ako reklama. Funkciou reklamy je presvedčiť 

spotrebiteľov o kvalite, výhodnosti, či iných prednostiach určitých produktov a podporiť tým 

ich spotrebu. Finančné prostriedky vynaložené na takúto formu propagácie majú každoročne 

narastajúcu tendenciu, pretože sa očakáva ich návratnosť v podobe zvýšenia obratu. Absencia 

reklamy by na druhej strane predstavovala stratu konkurencieschopnosti v boji o zákazníka, 

čo je dôvodom, že sú spoločnosti ochotné investovať miliardové finančné obnosy práve do 

reklamy. 

V 80-tych rokoch sa v tomto prostredí začal formovať nový prístup k verejnej 

prezentácii. Talianska odevná značka Benetton nadviazala spoluprácu s fotografom Olivierom 

Toscanim, ktorý proklamoval ambíciu povýšiť reklamu na rovnocenný komunikačný kanál. 

Jeho neštandardné postupy a podpora Benettonu dokázali vytvoriť špecifický obrazový jazyk 

poukazujúci na otázky národnostnej a rasovej neznášanlivosti, problematiku AIDS, súdobé 

vojnové konflikty, ekologické a prírodné katastrofy, nútenú separáciu minorít a mnohé iné 

diskutované otázky. 

Oliviero Toscani je vďaka týmto kampaniam považovaný za jedného z prvých mužov 

reklamy deviatej dekády minulého storočia, húževnatého odporcu spoločnosti konzumu, 

kontroverzného aktivistu v boji za ľudské práva, ale aj za talianského obrazového kacíra. Jeho 

osemnásťročná spolupráca s koncernom Benetton priniesla desiatky obvinení z poburovania 

spoločenskej morálky, zneužívania bolesti a utrpenia na komerčné účely, propagácie 

negativity, podpory rasizmu, chladného kalkulu s náladami verejnosti, manipulácie 

spoločenskou mienkou, samoúčelnej provokácie, mesiášstva, pravicového anarchizmu, či 

z extrémizmu a cynizmu... Oliviero Toscani sa počas tohto obdobia stal jednou z kultových 

osobností reklamy, neohrozeným vizionárom, ale aj nenávideným provokátorom. Spoločnosť 

Benetton sa za tento Čas pretransformovala z priemernej talianske odevnej firmy na 

nadnárodný gigant a vytvorila si image osobitej konfekčnej firmy, ktorá od polovice 

devädesiatych rokov patrí do pelotónu piatich svetovo najznámejších značiek. 

Toscaniovsko-benettonovský prístup k reklame vzbudzoval takmer neutíchajúce vlny 

pozitívnych i negatívnych reakcií, podnecoval k diskusiám, ale vyvolával aj reštrikčné kroky 

štátnych inštitúcií. Hlbší pohľad na koncepciu a zámery takéhoto poňatia reklamy je určite 
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dôležitý nielen z pohľadu komerčnej prezentácie, ale aj komunikácie ako takej. Vo svojej 

práci sa zamerám na vysvetlenie pojmu reklama, procesov jej pôsobenia na recipientov 

a efektívnych koncepčných modelov. 

Prostredníctvom vývoja spolupráce Toscaniho a Benettonu by som sa chcel 

prepracovať až k reklamným kampaniam z roku 1992, kedy si značka United Colors of 

Benetton za svoju komunikačnú stratégiu zvolila problematiku reality a aktuálnych súdobých 

udalostí. Je to jediné obdobie ich spolupráce, počas ktorého nebol Toscani autorom fotografií, 

ale využíval reportážne zábery prestížnych fotografických agentúr ako Magnum alebo Sygma. 

Cieľom mojej práce by malo byť zamyslenie sa nad možnosťami a rozsahom informovanosti 

prameniacej z takýchto reklám. 

Jedným z dominantných zdrojov, ktoré by som chcel pri práci využiť sú názory 

a východiská Oliviera Toscaniho formulované v jeho vlastnej knihe Reklama je navoňaná 

zdochlina. Publikácia Davida Ogilviho, jedného z najvýznamnejších teoretikov reklamy, pod 

názvom O reklame by mi mala pomôcť pri porozumení reklamnej problematike. Rád by som 

však tiež využil výsledky najnovších výskumov, ktoré by mali vysvetliť, čo sa dá považovať 

za efektívnu reklamu. 
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REKLAMA JE VEREJNÝM OZNÁMENÍM 

Správa reklamnej povahy má svoje špecifické postavenie v mediálnom 

priestore. Predstavuje svojrázny informačný žáner určený širokému okruhu 

verejnosti. Vo svojej podstate ide o verejné oznámenie, zamerané na motiváciu 

recipientov k určitému modelu chovania, ktorý následne vedie k účinku 

sledovanému zadávateľom reklamy. Jej najčastejšou formou je komerčná 

inzercia, ktorá sa zameriava na ekonomické ciele špecifického subjektu. 

Prenos informácií od výrobcov, predajcov, prípadne poskytovateľov Úvodom o 

služieb k jednotlivým potencionálnym zákazníkom sa uskutočňuje zväčša neklame 

sprostredkovane - prostredníctvom špecializovaných organizácií (reklamných 

agentúr), ktoré pre účely zadávateľa reklamy šírenie takéhoto oznámenia 

objednajú u komunikačného média. Výskyt reklamy je spojený so všetkými 

mediálnymi kanálmi a realizuje sa medzi zadávateľom a médiom za určitú 

formu úhrady. Za komunikačné médiá šíriace reklamu, sa považujú akékoľvek 

prostriedky, umožňujúce reklamu prenášať. Zo zákona sú definované ako 

periodická tlač, neperiodické publikácie, rozhlasové a tlevízne vysielanie, 

audiovizuálna produkcia, počítačové siete, nosiče audiovizuálnych diel, 

plagáty a letáky.2 Od ostatných informácií v komunikačnom prostriedku, ktorý 

nie je primárne koncipovaný ako reklamný nosič (televízne a rozhlasové 

stanice, tlačové tituly, internetové web stránky a podobne), býva reklama jasne 

oddelená vizuálne, akusticky, graficky alebo iným spôsobom. Médium sa 

takto dištancuje od reklamného obsahu a nenesie zaň ani žiadnu právnu 

zodpovednosť. 

Komerčná reklama je spravidla koncipovaná ako krátke upozornenie na Kometčná 

špecifický produkt, jeho výrobcu (poskytovateľa, či sprostredkovateľa), alebo informácia 

predajné miesto. Zadávateľ reklamy chce verejnosť informovať o určitej zameraná na 

novinke na trhu, prípadne opakovane pripomenúť existenciu už zavedeného ovplyvnenie 

tovaru, či služby so zámerom ovplyvniť postoje a spotrebné či nákupné spotrebyteľ-

chovanie eventuálnych zákazníkov. Pretože recipienti reklamného oznámenia s kého 

sú v prípade záujmu zvyknutí bližšie podrobnosti o produktoch dodatočne chovania 

vyhľadať, neočakávajú sa v inzercii vyčerpávajúce informácie, práve naopak, 

Informačné prostriedky považované za komunikačné médiá zákonom č. 138/2002 Sb. 
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všeobecne je skôr rešpektovaná jej krátka informatívna forma. Aby sa však 

predchádzalo zavádzaniu zákazníka nepravdivými informáciami, ktoré sa 

v reklame vyskytnú, bývajú štandardne podmienky takejto súťaže v právnych 

štátoch zákonne ošetrené. 

Posledná zmena právnej úpravy platnej v Českej republike, zaoberajúca sa Zadávateľ, 

reklamou, bola prijatá 15.marca 2002 (Zákon č. 138/2002 Sb.). Zákon v definícii spracovateľ, 

základných pojmov rozlišuje tri subjekty, ktoré sa podieľajú na procese vzniku a šíriteľ 

šírení reklamného oznámenia. Zadávateľom reklamy sa tak rozumie právnická, 

alebo fyzická osoba, ktorá si u druhej právnickej alebo fyzickej osoby objednala 

reklamu, spracovateľom je subjekt, ktorý na objednávku, alebo pre svoje vlastné 

účely reklamu vypracoval a za šírteľa sa pokladá právnická, alebo fyzická osoba, 

ktorá reklamu verejne rozširuje. Ošetruje sa tým právna zodpovednosť za 

prípadný nesúlad so zákonom. Za obsah reklamnej informácie tak nesú 

zodpovednosť spoločne zadávateľ a spracovateľ, šíriteľ sa zodpovedá iba za 

spôsob verejného rozširovania reklamy. 

Reklama podľa zákona č. 138/2002 Zb. nesmie byť v rozpore s dobrými 

mravmi, nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu rasy, pohlavia 

alebo národnosti. Nemôže napádať náboženské alebo národnostné cítenie, 

ohrozovať všeobecne neprijateľným spôsobom mravnosť, znižovať ľudskú 

dôstojnosť, obsahovať prvky pornografie, násilia, alebo prvky využívajúce motív 

strachu. Reklama podľa tejto právej úpravy nemôže napádať politické 

presvedčenie a nedovoľuje sa ani inzercia tovaru, služieb, alebo iných výkonov, 

ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. Reklama rovnako nesmie podporovať 

správanie poškodzujúce zdravie, alebo ohrozujúce bezpečnosť osôb, či majetku. 

Striktne sa tiež zakazuje reklama klamavá3 a reklama založená na podprahovom 

vnímaní, čiže s vplyvom na podvedomie osôb bez ich aktívneho vnímania 

zmyslového podnetu. Zákon nepovoľuje ani verejné oznámenie, pri ktorom j e 

obtiažne rozlíšiť, či sa jedná o reklamu, najmä v prípade, že ako reklama nie je 

1 § 45 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodný zákonník) klamavou reklamou označuje: „šírenie údajov o vlastnom, 

alebo cudzom podniku, jeho výrobkoch, či výkonoch, ktoré sú spôsobilé vyvolať klamnú predstavu a zapríčiniť 

tým vlastnému alebo cudziemu podniku v hospodárskej súťaži prospech na úkor iných súťažiteľov či 

spotrebiteľov." ... „Klamavý je i údaj sám osebe pravdivý, pokiaľ vzhľadom k okolnostiam a súvislostiam, za 

ktoiých bol uskutočnený, môže uviesť k omylu. " 

Zákon č. 

138/2002 

Zb. 

9 



jasne označené (reklama skrytá). Za nezákonné sa ďalej považuje šírenie 

nevyžiadanej reklamy, ak vedie k výdavkom adresáta, prípadne ak ho obťažuje. 

Prostredníctvom tohoto zákona česká legislatívna úprava špeciálne ošetruje aj Mladistí 

inzerciu, zameranú na osoby mladšie ako 18 rokov. Zakazuje podporovanie a 

správania, ohrozujúceho ich zdravie a psychický alebo morálny vývoj, reklamu 

doporučenia ku kúpe akéhokoľvek produktu s využitím ich neskúseností, či 

dôvery a zobrazovanie mladistvých nevhodným spôsobom v nebezpečných 

situáciách. K otázke ich prirodzených autorít akými sú rodičia, prípadne zákonní 

zástupcovia sa vyjadruje jasne a nepovoľuje tak využívanie ich dôvery voči nim 

k propagácii tovaru, či služieb. Rovnako je ilegálne nabádanie neplnoletých osôb 

k prehováraniu iných osôb ku kúpe výrobkov, ktoré sú predmetom reklamy. 

K mladším ako 18 rokov sa zákon vracia aj v pragrafoch venovaných tabakovým 

výrobkom a alkoholu a zakazuje zameriavanie sa na tieto osoby, ich 

znázorňovanie v kontakte s tabakovými výrobkami, prípadne alkoholom, či pri ich 

propagácií využívanie motívov oslovujúcich alebo príťažlivých pre mladistvých. 

Tabakovým výrobkom, alkoholickým nápojom, liečivám, zdravotníckym 

prostriedkom, potravinám, kojeneckej výžive a strelným zbraniam sú ďalej v tejto 

pravej úprave venované špeciálne paragrafy. 

Zodpovednosť za dozor nad dodržiavaním zákona č. 138/2005 Sb. vyplýva Dozorne 

Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie (pre reklamu Šírenú rozhlasovým a organy 

televíznym vysielaním), Štátnemu úradu pre kontrolu liečiv (pre reklamu na 

humánne liečivé prípravky), Ministerstvu zdravotníctva ČR (pre reklamu na 

zdravotnícke prostriedky) a okresnému živnostnenskému úradu v závislosti od 

sídla alebo bydliska osoby zodpovednej za dodržiavanie tohoto zákona. 

ČO JE TO ÚSPEŠNÁ REKLAMA?! 

Ekonomické subjekty vstupujúce do oblasti komerčnej reklamy sa 

pokúšajú prostredníctvom verejnej prezentácie predstaviť nový produkt, prípadne 

službu, eventuálne pripomenúť verejnosti už zabehnutý sortiment na trhu. 

Predpokladom je, že táto investícia pomôže zvýšiť spotrebiteľský záujem 

o propagovaný tovar a tým aj jeho predaj, nákup, či nájom. 

Očakávanie návratnosti podobnej finančnej operácie, však nie je vždy 

zaručené. Ako uvádza vo svojej publikácii Dávid Ogilvy, jeden 
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z najvýznamnejších teoretikov tohoto oboru, je mýtom domnievať sa, že každá 

reklama do určitej miery zvyšuje obrat: ,,Nesprávna reklama môže dokonca znížiť 

predaj výrobku. Počul som, že George Hay Brown, ktorý bol istú dobu šéfom 

marketingových výskumov u Forda, dával inzeráty do každého druhého čísla 

časopisu Readeťs Digest. Na konci roku ľudia, ktorí neboli vystavení tejto 

inzercii, kupovali viacfordov než tí, ktorí sa s ňou stretávali. 

Iný výskum ukázal, že spotreba určitej značky piva bola nižšia medzi 

ľuďmi, ktorí si pamätali jej reklamu, ako medzi tými, ktorí nie. Pivovar minul 

milióny dolárov za reklamu, ktorá znižovala predaj jeho piva. "4 

Posledné štúdie zamerané na výskum účinku reklamného oznámenia Proces 

skúmali dominantné prvky úspešných kampaní. Sústredili sa na otázku, čo robí pôsobenia 

štandardnú reklamu účinnou a prečo na druhej strane iná prepadá. V minulosti reklamy 

dlhé roky v odborných kruhoch rešpektovaná teória o transparentnosti účinku 

reklamy a výhradnosti intelektuálnych procesov pri jej posudzovaní inšpirovala 

Rossera Reevesa, muža pokladaného za jedného z otcov reklamy, k vyhláseniu: 

„Neexistujú žiadne skryté presvedčovacie prostriedky. Reklama pôsobí otvorene, 

nepokryte a neľútostne."5 Výsledky výskumu však nasvedčujú, že to až tak 

jednoduché nie je. Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia totiž 

psychológovia ako Roberl Zajonc, či Róbert Bornstein zistili, že emócie nie sú 

druhotným javom procesu myslenia a primárne teda nepramenia z intelektuálneho 

chápania. Psychológia dokázala, že práve emócie sú pri rozhodovaní určujúce a že 

učenie, ktoré je previazané s emocionálnou pamäťou, môže prebiehať aj 

v momentoch, kedy je pozornosť človeka minimálna. Tým pod vedením 

amerického psychológa a marketingového odborníka, Stewarta Shapira, so 

svojimi závermi zašiel ešte ďalej. Preukázal totiž, že reklama môže byť 

rozhodujúca pri voľbe produktu aj v prípade, že jej spracovanie recipientom je len 

periférne. To v konečnom dôsledku znamená, že „reklama má potenciál ovplyvniť 

budúce nákupné rozhodnutia aj vtedy, keď ju spotrebitelia nespracujú pozorne 

a dokonca aj keď si nespomenú, že reklamu niekedy videli. Na základe tohoto 

zistenia prišiel začiatkom 21. storočia britský reklamný teoretik, Róbert Heath, pre 

4 OG1LVY, Dávid. O reklamé. Praha : Management Press. 1996. 217 s. ISBN 80-85943-25-5. s 9. 

5 main.ihned.cz : Proč má imageová reklama smysl? 

0 mam.ihned.cz : Proč má imageová reklama smysl? 
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spresnenie posudzovania účinnosti reklám s modelom Low-Attention-Processing 

(model pre zpracovanie za nízkej angažovanosti). Tento model nadväzuje na 

predchádzajúce zistenia a upravuje ich špeciálne pre potreby reklamy. Low-

Attention-Processing predpokladá, že prostredníctvom pasívneho a implicitného 

učenia sa vytvárajú a posiľňujú väzby medzi inzerciou a emocionálnymi 

spomienkami v sémantickej pamäti. Účinnosť inzercie sa dostavuje až po jej 

niekoľkonásobnom zhliadnutí, no asociácie s danou značkou v pamäti pretrvávajú 

ešte dlho potom, čo je reklama zabudnutá. 

Najnovší výskum portugalského neurológa Antónia Damasia túto teóriu Emócie 

podporil a preukázal, že emócie a pocity sú okamžite automaticky spracovávané a intelekt 

a ich funkcie sú spojené s inými mentálnymi dráhami ako funkcie analytické. 

Tieto dva druhy procesov sú preto autonómne a ich zdanlivá jednotnosť je 

špecifickou formou vzájomnej interakcie. Rovnaký jav je tak dôvodom, prečo sa 

človek nedokáže prostredníctvom intelektu jednoducho oslobodiť od emócií so 

silným citovým nábojom akými sú láska, nenávisť, strach, či túžba. 

Recipient teda primárne vníma reklamu prostredníctvom svojho Zlirnntie 

emocionálneho zážitku a intelektuálne spracovanie informácie sa dostavuje až 

následne. Pamäť ako aktívna forma myslenia vytvorí medzi emocionálnymi 

a analytickými procesmi vzájomné asociácie a ich odtlačky uloží v sémantickej 

pamäti, kde sa uchovávajú ešte dlho potom, čo sa vytratili z krátkodobej pamäte. 

Vytvára sa tak účinná forma poznania, ktoré prestupuje do explicitnej (vedomej) 

a implicitnej (nevedomej) pamäte zároveň. 

REKLAMA, KTORÁ CHYTÍ ZA SRDCE 

Zámerom reklamy je prostredníctvom kampane vytvoriť požadovaný obraz 

o výrobku, alebo službe a následne sformulovať pozitívny názor na značku. 

Z obsahového hľadiska je možné rozdeliť inzerciu na dva typy, podobne ako to 

urobil Bili Wells, teoretik marketingovej komunikácie. Podľa jeho formulácie 

existujú dva základné modely reklamy - prednášky a dramatické príbehy. 

Forma prednáškovej reklamy predstavuje priamočiari! prezentáciu Reklama 

vlastností a výhod. Je zameraná na intelektuálne ovplyvnenie názoru spotrebiteľa ako 

pomocou logicky odôvodniteľných faktov. Modelom dramatického príbehu sa na prednáška 
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druhej strane označuje kampaň, ktorej nosnou myšlienkou je emocionálne nabitý 

motív (statický vizuálny obraz), prípadne komický alebo citovo závažnejší 

príbeh (v televíznej a rozhlasovej inzercii). 

Práve druhá z týchto foriem reklamy oveľa silnejšie pracuje s efektom Reklama 

zápisu do emocionálnej pamäte a následného analytického vyhodnotenia ako 

sprostredkovanej informácie. Hoci sa oba modely reklamy vyskytujú vo príbeh 

všetkých informačných prostriedkoch, najzjavnejšou a pre priblíženie 

najjednoduchšou je oblasť televízie. Reklamní špecialisti, John Kastenholz sa 

spoločne s Chuckom Youngom, sústredili na televíznu reklamu a sformulovali 

štyri základné koncepcie účinnej inzercie vužívajúce prvok silného 

emocionálneho momentu. 

Pre vyjadrenie kvalitatívnych zmien diváckych pocitov počas Tok 

odvíjajúceho sa spotu využili Kastenholz s Youngom veličinu označenú ako emócií 

Flow of Emotion (tok emócií). Flow of Emotion je premenná, ktorá sa 

zameriava na hodnoty emócií efektívne využitých reklamou. Okrem iného 

pomáha definovať vzťah medzi emóciami, mierou motivácie a účinnosťou 

komunikácie. Nesmie však byť zamieňaná s pozornosťou, ktorú dokáže reklama 

vyvolať. Ako uvádzajú autori tejto teórie, je ľahké predstaviť si reklamný šot, 

ktorý vynikne a upúta, no zároveň nebude mať žiadny efekt pri motivácii 

k nákupu. 

Pri samotnej definícii účinných reklamných koncepcií vychádzali Štyri 

Kastenholz s Youngom z predpokladu, že spot je vo svojej podstate modely 

organizovaná emócia. Jej zámerom je vyvolať požadované citové rozpoloženie a efektívnej 

následne ho využiť takým spôsobom, aby pôsobenie predmetu reklamy bolo čo reklamnej 

najefektívnejšie. Svoj model preto rozšírili o správne načasovanie momentu, koncepcie 

v ktorom sa obajvuje značka, či produkt a získava tak zásluhy na premene 

emocionálneho rozpoloženia. Reklamy s efektívnymi výsledkami podľa ich 

modelu teda usmerňujú tok pocitov štyrmi spôsobmi: 

1. Emočný zvrat - predstavuje fázový prechod od počiatočného negatívneho stavu ku 

konečnému pozitívnemu stavu. Typické sú silné negatívne emócie v úvode, ktoré sa 

následne pred záverom reklamného spotu dramaticky transformujú do silných 

pozitívnych pocitov. Emočným zvratom sa označuje moment, kedy dochádza 

k uvoľneniu tohoto napätia. (Praktickým príkladom sú šoty sledujúce líniu problém -

riešenie, značka sa v tomto prípade obajvuje tesne pred emočným zvratom a získava 
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zásluhu na tom, že bola príčinou kladnej zmeny.) 

2. Pozitívny prechod - koncepcia tohoto typu v sebe rovnako zakomponováva náhly 

prechod k pozitívnym emóciám, rozdiel však spočíva v tom, že ide o skok 

z pozitívneho stavu nižšej úrovne do pozitívneho stavu vyššej úrovne. (Exemplárnym 

príkladom takéhoto typu inzercie sú reklamy využívajúce moment náhleho odhalenia, 

alebo poznania, že predmetom príbehu je čosi iné, ako divák predpokladal. Značka sa 

opäť obajvuje v kľúčovom momente, kedy dochádza ku skoku v emočných stavoch 

diváka a je tak príčinou jeho príjemného zážitku. Na rozdiel od prvej modelovej 

situácie zostáva však predmet inzercie väčšinou štatistom.) 

3. Upevňovanie - táto forma koncepcie je založená na plynulom posune na krivke 

smerom k zvyšujúcej sa úrovni pozitívnych emócií, ktoré vrcholia v závere spotu. 

(Pre ľahšiu predstavu ide o vtipné reklamy so silným vizuálny prvkom. Pri tomto type 

reklám je predmet inzercie latentným prvokom, postupne budujúcim príbeh a 

v závere je ocenený za všetky zásluhy počas spotu.) 

4. Posilnené emócie - štvrtá koncepcia charakterizuje typy reklamných šotov, ktoré 

vykazujú štandardne vysokú a stabilnú hladinu pozitívnych stavov. (Reklamy 

využívajúce takýto model obsahujú výrazný hudobný podklad a sú typické rýchlym 

strihom. Značka v poslednej koncepcii predstavuje evidentnú silu vytvárajúcu celú 

štruktúru spotu a využitím svojich produktov sľubuje reálny zážitok sprostredkovaný 

reklamou.) 

Tieto štyri koncepcie sú základnými modelmi, ktoré sa dajú v rámci zámeru 

autora obmieňať a kombinovať. Na základe svojich empirických výskumov však 

Kastenholz a Young pripomenuli, že obmedzená dĺžka reklamného spotu vo 

väčšine prípadov podmieňuje výskyt jasných príkladov jedného zo štyroch 

modelov. 

A NA ZÁVER FREKVENCIA 

Keďže úspešná reklamná kampaň, prezentujúca komerčný produkt, j e 

založená aj na princípe opakovane sa objavujúcej ponuky, väčšina recipientov, 

ktorá sa pravidelne stretáva s určitým médiom (tlačový titul, rozhlasová, alebo 

televízna stanica, prípadne grafické obrazové pútače), pozná značnú časť z týchto 
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ponúk. Krajiny s fungujúcim reklamným trhom navyše vytvárajú akýsi pretlak 

v danej oblasti a v súťaži o zákazníka neraz zahlcujú mediálny priestor. 

Potenciálny nakupujúci sa tým stáva voči reklame rezistentný a pre jej výrobcov 

preto nastáva problém účinnosti komerčne nastavených informácií. Aby sa 

predišlo neefektívnej investícii v oblasti reklamy, je nevyhnutné eventuálneho 

zákazníka upútať a zasiahnuť ho spôsobom, ktorý by v konečnom dôsledku 

viedol ku kúpe prezentovaného produktu. 

Okrem správne formulovaného reklamného oznámenia preto musí Tri kroky 

v ďalšej fáze prísť aj efektívne plánovanie jeho preznetácie. Staršia teória (Low k ovplyvneniu 

Involvement Theory) Herberta E. Krugmana hovorí, že k ovplyvneniu spotrebiteľa 

spotrebiteľa zamýšľaným spôsobom vedú tri kroky. Prvé stretnutie s reklamou 

priláka pozornosť - recipient si kladie otázku: čo je to? - druhé pridá reklame 

relevantnosť - recipient sa zamýšla: ako budem reagovať? - a tretí kontakt vedie 

k rozhodnutiu. Podľa Krugmana každé ďalšie stretnutie s danou inzerciou 

posilňuje účinok tretieho kroku v tomto procese. Pokiaľ však prichádza po 

dlhšej dobe, je účinok opäť rovnaký ako pri novom stretnutí a následnosť troch 

reklamných zásahov sa opakuje. Frekvencia plánovaná podľa tejto teórie 

vychádza z koncepcie, že potenciálny spotrebiteľ sa musí s reklamou stretnúť 

pred nákupom minimálne trikrát. 

Neskoršie výskumy, na ktorých je založený model Recency Planning, Recency 

však dokázali, že predchádzajúce tvrdenie má význam iba v súvislosti s novými Planning 

produktami. Spotreba už zavadeného tovaru má totiž v závislosti od reklamy 

vždy klesajúcu tendenciu a väčšina kampaní predstavuje motív, s ktorým sa 

zákazník niekedy stretol. Tento model počíta so spotrebiteľskou znalosťou 

image značky či tovaru a predpokladá, že zmena kampane nepočíta so zmenou 

pozície na trhu. Recency Planning sa tak sústreďuje na maximalizácii efektu 

prvého kontaktu s reklamou takým spôsobom, aby medzi jej zhliadnutím 

a potenciálnym nákupom bol čo možno najkratší časový odstup. 

Väčšina odborníkov v súčasnosti však rešpektuje akúsi syntézu oboch 

teórií. Počas počiatočných fáz, ktoré sú dôležité na vytvorenie asociácií pri 

zavádzaní nových značiek, prípadne akceptáciu zmien pri transformácii pozície 

na trhu, je preto nevyhnutné udržiavať vysokú frekvenciu novej kampane. Po 

prekonaní úvodných prahových hodnôt ale dochádza k zníženiu frekvencie danej 
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reklamy a jej funkcia sa mení z ovplyvňovacej na pripomínaciu. 

Reklama si zachováva svoju pripomínajúcu funkciu aj po obmene 

audiovizuálnych spotov, či obrazových pútačov až dovtedy, kým nedôjde k 

výraznej zmene produktu alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov. 

Je špecifickou formou komunikácie, jej spätnou väzbou je nárast zisku Reklama 

z predaja, je j vlastnosťou periodicita, jej schopnosťou vzbudiť pozornosť, jej 

motiváciou presvedčiť k spotrebe, jej predpokladom súlad so zákonom, jej 

znakom vysoké náklady a jej poľom pôsobnosti je celá spoločnosť... 
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UNITED COLORS OF BENETTON 

Najčastejšou formou reklamy je podpora predaja prostredníctvom 

platenej prezentácie v komunikačných prostriedkoch. Jej koncepcia je 

založená na predstavení a propagácii sortimentu prostredníctvom vyzdvihnutia 

určitého špecifického aspektu tovaru, prípadne budovaní pozitívneho imageu 

značky vďaka emocionálnym asociáciám predkladaným v reklame. 

Posledné dve desaťročia minulého storočia ale do priestoru reklamy 

priniesli nový jav. Istá talianska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou 

konfekcie, vstúpila do súťaže o spotrebiteľa s odlišným modelom inzercie. 

Odstránila z kampaní predmet svojej činnosti a predložila verejnosti reklamu 

postavenú na nabúravaní základných propagačných postupov. 

Spolupráca odevnej značky Benetton s talianskym fotografom Oliviero 

01 ivierom Toscanim predstavuje jeden z medzníkov modernej reklamy. Ich Toscani 

spoločnou ambíciou bolo vytvorenie pohľadu na reklamu ako na seriózny 

informačný kanál. Vychádzali z presvedčenia, že možnosti inzercie neboli 

dovtedy v tomto smere docenené. Toscani sa ako ideový tvorca 

benetonovských reklám odmietal prispôsobiť konvenčnému prístupu 

k verejnej prezentácii a s podporou značky Benetton sa odhodlal k hľadaniu 

nového výrazového prejavu. 

Pristúpil k reklame ako ku svojbytnému informačnému prostriedku žaloba 

s ďalekosiahlym dosahom. Uvedomil si, že inzercia prestúpila spoločnosťou a reklanty 

reklama sa stala najľudovejším médiom. Chápal ju ako rovnocenný 

komunikačný kanál a nestotožnil sa s predstavou jej výhradného komerčného 

využitia. Toscani sa svojím postojom takto pokúsil prezentovať jednoznačné 

gesto odmietnutia súdobej reklamy. Vyčítal jej hlúposť, lživosť a spoločenskú 

neužitočnosť, kritizoval degradáciu tvorivého myslenia v tejto obalsti, 

devalváciu jazyka a vzájomné konkurenčné vykrádanie myšlienok. 

Negatívne vnímal súdobú éru konzumnej spoločnosti, v ktorej význam Reklama je 

a vplyv reklamy systematicky narastá. Hodnoty „inzertnej mašinérie" sa podľa ekvivalentom 

Toscaniho postupne stali takmer rovnocennou konkurenciou morálky, nemajú mor(ilky 

však ambície prelamovať staré a vžité modely. Reklama skôr posúva hranice 
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pôvodných hodnôt - zdanlivo na ne nadväzuje, v skutočnosti ich však 

parafrázuje a bagatelizuje, čím ich význam naberá nové rozmery. Toscani 

považoval reklamný priemysel za soťistikovanú zbraň konzumnej spoločnosti 

a súčasne za jednu z jej najdôležitejších hybných síl. Na jednej strane vytvára 

očakávania a pocit potreby, na strane druhej ponúka takmer nevyčerpateľný 

sortiment liekov na tieto spotrebiteľské neduhy. Inzercia ako zbraň účinkuje 

niekoľkými spôsobmi naraz. Objavuje sa opakovane a neprestajne, obnovuje 

staré a neúčinné metódy novými, pramení zvnútra samotnej spoločnosti, a 

preto je prijímaná bez väčšieho odporu. Jej efektivita je založená na zdanlivej 

neškodnosti a vžitom omyle postmoderného Človeka o kraľovaní slobodnej 

vôle a zdravého rozumu. Vysoká dostupnosť a obrovská rozmanitosť 

spotrebného tovaru podľa talianskeho fotografa spoločne vytvárajú u 

jednotlivca pocit vlastnej voľby a nezávislosti od špecifického výrobcu a 

produktu. Takmer nevyčerpateľný objem informácií mu tiež dovoľuje 

predpokladať dostatočný prehľad a umocňuje dojem slobody. Podľa 

Toscaniho v skutočnosti však vzniká efekt prehltenia banálnymi informáciami 

a akákoľvek orientácia sa stáva z tohoto dôvodu takmer nemožnou. Kvantita 

ponuky vo všetkých oblastiach konzumu spotrebiteľa tlačí do pozície 

nevyhnutného výberu, čím v ňom vytvára, prípadne ďalej upevňuje spotrebnú 

závislosť. Jednotlivec má plnú slobodu vo výbere produktu, tovaru, či služby, 

na strane druhej mu ale reklama neponecháva priestor pre primárnu otázku 

kúpy, či nekúpy. Spotrebiteľ sa tak očitá v atmosfére akéhosi povinného 

slobodného výberu. 

Toscani ale odmietol takéto mrhanie komunikačným potenciálom. Jeho Mrhanie 

ambície smerovali proti konvenčnému prúdu: „Reklama je určená pre komunikačným 

verejnosť. Mala by byť pouličným umením, zdobiť naše mestá a vytvárať ich potenciálom 

atmosféru. Mohla by sa stať hravou, fantazijnou, či provokatívnou časťou 

tlače. Mohla by využiť všetky oblasti tvorivé a imaginatívne, dokumentaristiku 

a reportáž, iróniu i provokáciu. Mohla by informovať o všetkých problémoch, 

slúžiť veľkým humanitárnym záležitostiam, zoznamovať s umelcami, 

popularizovať veľké objavy, vzdelávať verejnosť byť užitočná, avantgardná. 

Toľké plytvanie! "J 

5 TOSCANI, Oliviero. Reklamaje navončná zdechlina. Praha : Nakladatelství Slovan. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
38 
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OLIVIERO TOSCANI - narodil sa v roku 1942 v Miláne. Vzdelanie v oblasti fotografie 

získal na curyšskej Škole úžitkového umenia v rokoch 1961 - 1965. Po ukončení štúdia sa 

venoval dokumentárnej fotografii, od ktorej sa postupne prepracoval k oblasti módy. 

Do spolupráce s firmami Esprit, Chanel, Valentino, alebo Fiorucci priniesol vďaka tomu 

prvok bezprostrednej módnej fotografie s dokumentárnym nádychom. Jeho zábery sa 

objavovali v časopisoch ako Elle, Vogue, Harpeťs Bazaar, Esquire, Stern. Donna, či Moda. 

V roku 1983 súhlasil so spoluprácou s odevnou spoločnosťou Benetton, ktorú opustil takmer 

po osemnástich rokoch. 

Počas tohoto obdobia sa podielal na vytvorení projektu Fabrica, ktorý predstavuje 

centrum výskumu komunikácie, financované spoločnosťou Benetton Group. V práci pre 

centrum Fabrica Toscani pokračuje aj po ukončení reklamnej tvorby pre Benetton. 

THE BENETTON GROUP - odevná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1965 ako malý 

rodinný podnik, v súčasnosti predstavuje koncern s obratom približne 1,7 miliardy euro 

ročne. Zastúpenie v 120 krajinách sveta zabezpečuje sieť 5000 predajných miest. Ročná 

produkcia spoločnosti zahŕňa 110 miliónov výrobkov rozdelených do štyroch značiek -

ležérnej United Colors of Benetton, módne zameranej Sisley, neformálnej Playlife 

a extravagantné orientovanej Killer Loop. Zisk Benetton Group z obchodu s konfekciou j e 

zastúpený 77% značkou United Colors ofBenetton, 20% z výnosov predstavuje predaj Sisley 

a 3% sa na obrate spoločne podieľajú odnože Playlife a Killer Loop. 

Benetton Group sa okrem predaja odevov zaoberá aj aktivitami v kultúrnej a sociálnej 

oblasti. Spolčnosť rovnako podporuje športové aktivity a podieľa sa na financovaní 

niekoľkých klubov v oblasti volejbalu, basketbalu a rugby. Donedávna vlastnila aj tím 

formuly 1, no po sérii neúspešných ročníkov pôsobenia v tejto súťaži, sa odhodlala k jeho 

predaju. 

V oblasti výskumu komunikácie Benetton Group financuje centrum nazvané Fabrica, 

v ktorom sú sústredení študenti z celého sveta. Koncepcia FabricI/Y je zameraná na kultúrnu 

a národnostnú diverzitu s cieľom vytvorenia univerzálneho spôsobu komunikácie. Aktivity 

FabricI/Y zastrešujú oblasť vizuálnej komunikácie, designu, fotografie, videa, hudobnej 

produkcie a experimentálneho písomného prejavu. Jedným z pracovných výstupov FabricI/Y 

je časopis Colors, označený ako časopis o zvyšku sveta. Tento magazín je distribuovaný do 

40 krajín. 
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V spoločnosti Benetton Group si rodina Benettonových udržiava majoritný podiel 

v podobe 67% prostredníctvom korporácie Edizione Holding, kde má plné zastúpenie. 

ZAČÍNA SA TVRDÁ PRÁCA... 

Keď v roku 1982 odkúpila spoločnosť Benetton polovicu účastníctva 

odevnej firmy Fiorucci, s ktorou v tom období Oliviero Toscani spolupracoval, 

jej majiteľ, Elio Fiorucci, predsatvil Lucianovi Benettonovi tohto talianského 

fotografa. Lucciano Benetton, jeden z vlastníkov rovnomennej spolčnosti. 

onedlho oslovil Toscaniho s ponukou vytvoriť koncepciu reklamných kampaní 

pre jeho spoločnosť. Benettonova podpora a Toscaniho netradičné pracovné 

postupy sa tak v nasledujúcich dvoch desaťročiach podielali na kontroverzných 

reklamách, ktoré vyvolávali búrlivé diskusie, súdne procesy a reštrikčné kroky 

štátnych orgánov. 

Oliviero Toscani sa k prvým momentom vzťahu s Lucianom Benetton 

neskôr vo svojej knihe Reklama je navoňaná zdochlina vyjadril takto: „Vtedy 

som ešte nevedel, že sa stretnem s tak otvorenou a odvážnou dušou. Vždy ma 

podporil. Som hrdý na to, že som použil peniaze jeho firmy, bagateľ v porovnaní 

s rovnocenne veľkými spoločnosťami, aby som sa pokúsil nájsť nový spôsob, ako 

ľudí osloviť."6 

Samotná spolupráca Toscaniho so značkou konfekcie Benetton sa začala ^i 'zka 

na sklonku roku 1983. Luciano Benetton, marketingový riaditeľ spoločnosti, sa spolupraca 

na už známeho talianskeho fotografa obrátil s požiadavkou o vytvorenie prvých Benettona 

firemných kampaní. Odpočiatku rešpektoval Toscaniho tvorivé nápady a ideové 5 Toscattim 

línie, ktoré mu v spoločnosti pomáhal presadzovať. Sám bol nadšený ambíciou 

vytoriť originálny reklamný štýl, a preto Toscaniho podporoval a ochraňoval 

pred útokmi marketingových a finančných oddelení firmy. Dôkazom ich úzkej 

spolupráce je aj fakt, že Toscani vždy konzultoval nové idey priamo 

s Benettonom. O Toscaniho širokých právomociach a voľnej ruke pri reklamnej 

prezentácii firmy svedčí výrok Lucciana Benettona: „Oliviero, nemôžeš sa 

nechávať ovplyvniť riaditeľmi predaja, musíš pracovať podľa svojho inštinktu 

6 TOSCANI, Oliviero. Reklamaje navončná zdechlina. Praha : Nakladatelstvi Slovart. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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a tvorivých schopností. Ak by si ich poslúchal, povedia ti zajtra ľudia 

z market ingu, kam máš umiestniť fotoaparát, že čierni sú moc čierni a bieli zas 

moc bieli. Musíš robiť to, čomu veríš, nesmieš poslúchať ani mňa!"1 

V prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia predstavovala Rodinná 

spoločnosť Benetton menší a nevýrazný taliansky odevný podnik, ktorý sa firma 

prezentoval ako značka lepšej konfekcie. Jeho charakter predurčoval rodinný Benetton 

pôvod firmy, na ktorej čele stála štvorica súrodencov Benettonových. 

(Lucciano Benetton, najstarší z tohoto kvarteta, viedol marketingové 

oddelenie, Gulliana Benettonová sa zaoberala oddelením designu a návrhu, 

funkcia Gilberta Benettona spočívala v zodpovednosti za chod sektoru 

administratívy a finančných záležitostí a Carlo Benetton bol riaditeľom 

výroby.) 

Spoločnosť Benetton onedlho po nadviazaní spolupráce sToscanim Prvé 

začala meniť firemnú politiku a j e j image luxusnej značky sa postupne transformácie 

pretváral. V roku 1984 prišiel na trh Benetton so sloganom Všetky farby sveta, firemnej 

Prezentoval tak snahu definovať pojmy Benetton a farby ako rovnocenné a politiky 

komplementárne. Firma sa však nezamerala iba na propagáciu svojej 

konfekcie pre mladého zákazníka, ale podľa vlastných slov sa tiež pokúsila 

sledovať líniu zotierania rozdielov medzi ľuďmi rôznych etník a kultúr. 

Využitím motívu rovnprávnosti a rovnocennosti rás jednoduchým 

symbolickým spôsobom prepojila svoje prvé humanistické posolstvo 

s prezentovaným výrobkom. Týmito kampaňami spoločnosť Benetton 

odštartovala nové smerovanie a postupne sa začala prepracovávať k neskoršej 

podobe svojich reklám. 

Nasledujúce roky priniesli podobne ladené kampane a na obrazových 

pútačoch sa postupne vystriedali symboly otepľovania vzťahov v bipolárnom 

svete rozdelenom železnou oponou (obraz dvoch černošských detí v geste 

bozku na líce, ozdobených sovietskou a americkou vlajkou vo vlasoch z roku 

1985), idea zabudnutia na nevraživosť medzi štátmi (séria dvojíc 

reprezentujúcich jednotlivé krajiny ako Argentína - Británia, Izrael -

Nemecko, Irak - Irán, či Izrael - arabské štáty z roku 1986), alebo motív 

miešania kultúr a ich legiend, ktorý niesol slogan Spojené superhviezdy 

7 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navonéná zdechlina. Praha : Nakladatelství Slovart. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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Benettonu (súbor fotografií zobrazujúcich spoločne Adama a Evu. Johanku 

z Arcu a Marilyn Monroe, či Leonarda da Vinciho a Júlia Cézara z roku 1988). 

Vroku 1988 sa pod zančkou Benettonu obajavili ešte dve pozoruhodné 

kampane. Jednu z nich symbolizoval slogan Spojení priatelia Benettonu a na 

bilboardoch sa objavovali dvojice detí prezlečených za zvieratá, ktoré sú 

prirodzenými nepriateľmi (vlk a jahňa, mačka a pes a podobne). Ďalšou 

kampaňou z roku 1988 bol plagát s prepletenými rukami černošskej 

a belošskej ženy, ktoré spoločne zvierali Parfém sveta symbolizujúci 

rovnocennú podstatu ľudí všetkých rás. 

Spoločnosť Benetton sa takýmto spôsobom začala postupne zapisovať 

do povedomia verejnosti, jej popularita rástla a rovnako sa rozrastala aj jej sieť 

predajní vo svete. Oliviero Toscani svojimi kampaňami v osemdesiatych 

rokoch dokázal upútať pozornosť zákazníkov a presviedčal tak Luciana 

Benettona, že ich spolupráca bola správnym krokom. Toscaniho zámer dať 

reklame nový rozmer a povýšiť ju na svojbytný mediálny kanál ako sám neraz 

prezentoval, na svoj plný rozvoj ešte len Čakal. 

UNITED COLORS OF BENETTON 

Skutočne toscaniovsko-benettonovská kampaň sa objavila až s rokom Toscani 
1989. Oliviero Toscani sa opäť inšpiroval protirasistickým motívom, no O p H S z í/ 

tentokrát jeho kampaň mierila trochu vyššie ako tie ostatné. Opustil priestor 

jemnej symboliky, ktorú boli jej recipienti schopní a najmä ochotní prijímať s y m b o i i l i U 

bez akejkoľvek výhrady. Šťastné a veselé tváre, s akými sa dovtedy 

v reklamách stretávali odrazu zmizli. Problémy doby už nemali podobu hravej 

nadsázky, kedy bol divák na bilboardoch konfrontovaný s usmievavými 

portrétmi a vtipnou symbolikou. 

Odevná spoločnosť už pod značkou United Colors of Benetton ponúkla 

tentokrát verejnosti reklamu akoby iného kalibru. Na typickom, kompozične 

jednoduchom plagáte sa obajavil záber černošskej ženy kojacej nahé biele 

dieťa. Výrazovo tvrdý obraz tvoril neosobný fotografický výrez, zobrazujúci 

iba chrbtom otočené dieťa sajúce materinské mlieko a ženskú hruď 
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s odhaleným prsníkom. Toscani sa týmto spôsobom vzdal akéhokoľvek 

tradičného identifikačného znaku a ústretových gest nasmerovaných 

k divákovi. Recipient práve naopak ruší intímnosť chvíle medzi ženou 

a dieťaťom. Akoby prišiel do miestnosti nevhod, no nemôže sa otočiť a zo 

situácie vycúvať, pretože Toscani ho práve v tomto momente zastavil spúšťou 

svojho fotoaparátu. 

Pomyselná tvrdosť až agresivita tohto záberu však nespočíva len v jeho 

kompozícii, ale aj vo využití protikladnej farebnej kombinácie. Odhalené telo 

čiernej ženy križuje výrazná horizontálna biela „línia" dieťaťa a celá 

kompozícia je doplnená o krvavo červený sveter, ktorý žene splýva na 

ramenách. Farby plagátu sú základné a dravé, kontrast svetlého a tmavého 

ľudského tela n i e j e zmiernený využitím tretej uvoľňujúcej farby obrazu. Skôr 

naopak, Toscani prostredníctvom agresívnej červenej ešte zdôrazňuje energiu 

fotografie a umocňuje tým dopad na diváka. 

Benettonovská kampaň navyše neobsahuje žiaden slogan, pretože Nové logo 

spojenie United Colors of Benetton v tomto prípade už predstavuje firemné Benettonu 

logo, ktorého tvorcom je rovnako Oliviero Toscani. Grafické spracovanie do 

miniatúrneho zeleného obdĺžnika a biely názov značky sa tak stávajú 

poznávacím znamením aj pre nasledujúce Toscaniho kampane. Pretože logo je 

jedným zo základných prvkov prezentácie značky, Benetton touto 

transformáciou významne spojil svoju snahu o pretvorenie image-u s novým 

názvom. 

Pri tvorbe loga vo všeobecnosti hrajú najvýznamnešiu rolu dva momenty - farba a tvar. 

Štúdie už v minulosti dokázali, že farba loga je menej podstatná ako tvar. A hoci farba pomáha 

pri procese rozpoznania značky, jej správna identifikácia na nej nezávisí. Existujú dôkazy, že 

spotrebitelia spoznajú logo aj v rôznych farebných kombináciách či v čiernobielej podobe. 

Kľúčovou úlohou je preto vytvoriť dostatočne výraznú a ľahko zapamätateľnú štruktúru, ktorej 

identifikácia pre spotrebiteľa neskôr nebude predstavovať problém. Toscani sa ale nespoľahol 

na abstraktný tvar, ako to býva vo väčšine prípadov. Ťažisko postavil skôr na verbálnom 

posolstve, ktoré je v logu United Colors of Benetton zakomponované. Grafický zelený 

obdĺžnik, do ktorého je názov značky zasadený, predstavuje len deliacu líniu medzi 

informáciou obrazovou a slovnou. 
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Fotografia kojacej ženy okamžite zapôsobila ako rozbuška. Zdvihla sa 

vlna ovácií, ktorá vyústila do ocenení Lion d'Or na festivale v Cannes 

a kampaň rovnako získala 16. Grand Prix za najlepší plagát. Súčasne sa 

objavili aj kritické hlasy a napríklad v USA „ju menšinové černošské 

organizácie pokladali za rasistickú. Podľa nich plagát predkladal staré 

koloniulistické klišé bieleho dieťaťa a čiernej opatrovateľky. Zaujímavé je, že 

politickí teoretici nedokážu uvažovať mimo staré myšlienkové schémy 

a praktizujú rasizmus naruby," dodáva Toscani a pokračuje: „V Juhoafrickej 

republike, krajine apartheidu, bol plagát, s bielym dieťaťom a čiernou ženou 

reklamnými agentúrami bojkotovaný. Príliš protirasistický! " v 

SPOJENÉ ROZDIELY POD VLAJKOU BENETTONU 

V snahe rozvíjať komunikačné možnosti stredne veľkej konfekčnej 

značky, akou bola v 80-tych rokoch spoločnosť Benetton, sa smerovanie jej 

reklamných kampaní po nadviazaní spolupráce s Toscanim, zameralo na 

postupnú transformáciu image firmy. Taliansky fotograf ako jej ideologický 

líder považoval tento trend za nevyhnutný krok a nepostrádateľnú štartovaciu 

pozíciu pre pripravovaný rozvoj benettonovských reklám v nasledujúcich 

rokoch. Jeho ambície nesmerovali len k vytvoreniu špecifického reklamného 

prejavu. Cieľom firmy pod vedením tandemu Oliviero Toscani a Luciano 

Benetton bolo totiž povýšenie prezentácie značky na samostatnú formu 

komunikácie. Svojbytný informačný žáner, ktorý by stál na pomedzí public 

relation a spravodajstva. 

Prvé obdobie ich spolupráce, ktoré by sa dalo časovo uzavrieť Benetton 

prelomom rokov 1991 až 1992 sa zameralo na okruh odlišností a rozdielov, poclľa 

Definovaním tejto sféry ako primárnej oblasti záujmu Benettonu, spoločnosť Toscanilio 

plynulo sledovala už skôr vytýčené smerovanie svojich kampaní. 

Prostredníctvom Toscaniho sa jej však podarilo rozbehnúť líniu jednoznačnej 

provokácie a neopakovateľného prejavu. Táto etapa toscaniovsko-

benettonovských reklám je spojená so zmenou značky spoločnosti, jej loga 

a súčasne sloganu. Toscani v tomto období firemnú politiku ešte len 

8 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navonéná zdechlina. Praha : Nakladatelství Slovart. 19%. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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pripravoval a rovnako v náznakoch priblížil neskoršiu podobu kampaní, ktoré 

už nesú prívlastok komunikačné, nie reklamné. 

Z obsahového hľadiska sa tieto kampane pohrávali s problematikou Problematika 

spoločenských tabu, rasových a náboženských konfliktov, či dlhoročnej odlišností 

národnostnej rivality. Snahou však nebolo poukázať na odlišnosť ako 

neprekonateľný problém, pretože Toscaniho reklamy sa zameriavali na iný 

významný moment. Ťažisko ich odkazu totiž stálo na nevyhnutnosti 

vzájomnej koexistencie, na prvku spoločnej a kvalitatívne rovnakej podstaty 

„ľudskej rasy". Spájaním rozdielov vo svojich kampaniach sa Benetton 

pokúsil zmeniť pohľad verejnosti a negovať tak predstavu odlišnosti ako 

momentu, ktorý musí zákonite oddeľovať a nie spájať. V tejto prvej fáze 

spolupráce bolo pre talianskeho fotografa prvoradé hlavne humánne 

východisko benettonovských reklám, kde vedúcu úlohu zohrala idea 

prezentácie rôznorodosti, prostredníctvom ktorej poukazoval na bohatstvo 

akejsi globálnej postmodernej spoločnosti. Jej variabilita a diverzita je 

príležitosťou k definovaniu jednotlivosti ako stavebnej jednotky celku. 

Odkazom prvotných kampaní tak bolo heslo spájania prostredníctvom 

rozdielov a ľudských individualít, spájania pod jednou vlajkou United Colors 

of Benetton. 
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REALITA V REKLAME 

V priamej náväznosti na prvotné obdobie Toscaniho spolupráce s United Radikali-

Colors of Benetton sa tesne po prelome 90-tych rokov začala meniť a radikalizovať zácia 

aj firemná politika spoločnosti. Hoci sa Benetton ešte nevzdal tematiky odlišností Toscanilio 

ako svojej nosnej komunikačnej stratégie, začali sa v jeho kampaniach objavovať prejavu 

prvky, ktoré boli predzvesťou zmien v Toscaniho zameraní. Na prelome desťročí sa 

čoraz častejšie vyskytovali provokatívne motívy a Toscaniho fotografický jazyk sa 

postupne stával otvorenejším a ostrejším. Po skúsenostiach z predošlých rokov 

rástla jeho sebadôvera a rovnako mohol kalkulovať so silnejšou podporou svojho 

mecenáša, Luciana Benettona, pre ktorého bol nastolený trend síce odvážnym 

krokom, no ekonomické výsledky firmy jednoznačne dokazovali správnosť tohoto 

smerovania. 

V atmosfére protirasistických a humanistických obrazov sa na jar roku 1991 

objavila fotografia, ktorá neznamenala len odklon od ateliérnych záberov, ale 

predznamenávala aj novú stratégiu firmy United Colors of Benetton. 

SMRŤ A ZRODENIE 

Pripravovaný útok Spojených štátov amerických na Irak a napätie spôsobené 

touto zložitou politickou situáciou zásadne ovplyvnili euforické obdobie začiatku 

poslednej dekády 20-teho storočia. Podobne ako niektoré iné politické problémy, 

ktorým sa Oliviero Toscani venoval už skôr, aj očakávanie vojenského zákroku 

USA na jar 1991 vyvolalo reakciu v podobe kampane zastrešenej spoločnosťou 

United Colors of Benetton. 

V období, kedy bola firma Benetton spájaná prevažne s protirasistickou 

problematikou, prišiel Toscani s obrazom vojenského cintorína padlých v druhej cintorín 

svetovej vojne. Fotografia, zachytávajúca rad bielych krížov na zelenom trávniku, Chemin 

predstavovala jeden z prvých záberov, kedy taliansky fotograf opustil biele sterilné ( ] e s 

pozadie ateliéru a použil skutočné prostredie cintorína Chemin des Dames neďaleko Dames 

Paríža. Rovnako sa prostredníctvom tejto kampane dotkol konkrétneho konfliktu 

v reálnom čase, 
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čo bolo vo výraznom kontraste s nadčasovými problémami, ktoré dovtedy tvorili 

ťažisko benettonovských reklám. 

Posolstvo fotografie vojenského cintorína bolo významovo jasné, obraz Zabudnutý 

totiž predstavoval Toscanilio pripomienku faktu, že každý konflikt sprevádza hrdinovia 

jediný víťaz - smrť a jej výsledkom sú zástupy hrobov. Kompozičné riešenie 

tohto záberu len zvýrazňovalo autorov zámer. Rady bielych krížov na fotografii 

zanikajú v spleti ich nespočetného množstva a dominantná centrálna línia je tak 

jedinou badateľnou priamkou v obraze. Atmosféra plagátu je kľudná a tichá, nič 

na nej neruší večný odpočinok padlých. Divák však v žiadnom prípade 

nenadobúda pocit monumentálnosti, teplé a mäkké podvečerné osvetlenie skôr 

umocňuje dojem číreho konštatovania - zástupy krížov, Dávidova hviezda, dlhý 

zoznam mien, zabudnutí hrdinovia... 

V tejto kampani však autor vkročil na tenký ľad v podobe prelamovania 

tabu smrti a jeho fotografia vyvolala ostrú vlnu nevôle: „ Vtedy sa poprvýkrál 

objavili argumenty o nutnej naivite reklamy. Nemá hovoriť o vojne, mieri, smrti, 

v tom sú všetci zajedno! Ukazovať v reklame cintoríny znamená využiť k predaju 

smrť, čo je nemorálne, cynické. Pre krasoduchov je reklama odsúdená 

kprázdnote. Reklama nesmie byť realistickým a polemickým médiom. Chápem, 

že môj cintorín rozčúlil. Keď sa odchádza do vojny, vopred si rezervujeme 

miesto na cintoríne, rovnako ako si prenajímame letný byt. Taká vec sa v čase 

vojny nemá pripomínať"' 

Obraz vojenského cintorína spôsobil veľký rozruch nielen na domácej 

talianskej pôde, ale rozprúdil ostrú diskusiu po celom svete. Mnohé periodiká 

odmietli publikovať túto reklamu a Oliviero Toscani preto v nasledujúcej 

kampani zvolil odlišný prístup. Pokračoval v novonastolenom trende 

realistických obrazov a spoločnosť Benetton na jeseň zverejnila nový plagát pod 

názvom Zrodenie. 

Taliansky fotograf v snahe vytvoriť obraz, ktorý by kontrastoval Novorodenec 

s predchádzajúcou pesimizmom vyžarujúcou kampaňou, predstavil fotografiu poburuje 

novorodenca ešte stále pokrytého placentou a spojeného s matkou pupočnou 

šnúrou. Táto reklama však vyvolala ešte väčšie pobúrenie ako záber vojenského 

cintorína a nielenže bol odmietaný tlačou, musel byť dokonca odstránený 

9 TOSCANI, Oliviero. Reklamaje navončná zdechlina. Praha: Nakladatelství Slovart. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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v Taliansku, Veľkej Británii, írsku, Francúzsku a Spojených štátoch. 

Spoločnosť United Colors of Benetton v roku 1991 pripravila ešte 

niekoľko iných kampaní, ktoré rozprúdili vášnivé diskusie (medzi inými sa 

v tomto roku začala venovať otázke bezpečného sexu a ochrany pred pohlavnými 

chorobami prostredníctvom plagátu s farebnými prezervatívmi), no práve dvojica 

fotografií s realistickým podtextom predznamenala záujem Oliviera Toscaniho 

o súdobé dianie. A hoci kampaň s vojenským cintorínom nepodávala priamu 

informáciu o aktuálnych udalostiach v Perzskom zálive a nedá sa teda o nej 

hovoriť ako o spravodajskej, tento trend predstavoval budúcu komunikačnú 

stratégiu spoločnosti. Toscani pochopil, že dochádzalo k postupnému presýteniu 

a akémusi bagatelizovaniu problematiky odlišností v benettonovských reklamách, 

a preto bolo hľadanie nového smerovania nevyhnutným krokom v snahe zamedziť 

strate záujmu recipientov o komunikačné kampane firmy. Síce sa Toscani ešte 

mnohokrát vrátil k tématike odlišností, nasledujúce obdobie už patrilo 

problematike aktuálnych udalostí v reklame United Colors of Benetton. 

JEDEN OBRAZ POVIE VIAC AKO TISÍC SLOV 

Snaha Oliviera Toscani o hľadanie špecifického výrazového prejavu Realita 

v reklame, o j e j priblíženie k realite a povýšenie na rovnocenný komunikačný v reklame 

kanál vyvrcholila v roku 1992. V spolupráci s najprestížnejšími fotografickými 

agentúrami sveta vytvorila spoločnosť Benetton novú kampaň, ktorej ťažisko 

predstavovali spravodajské fotografie, objavujúce sa už skôr v médiách. Ich 

autormi boli profesionálni reportéri a obrazy dokumentovali aktuálne udalosti 

celého sveta. Použitie takéhoto materiálu na komerčné účely nemalo v histórii 

reklamy obdobu: „ Reklama po prvýkrát využila svoj priestor veľký až niekoľko 

štvorcových metrov, aby verejnosti predstavila súčasnosť v ostrých obrazoch, 

ktorých úderná sila tisíckrát prevyšuje všetky novinové reportáže. Na ulici. Pre 

všetkých. "I0 

Po obvineniach firmy z cynizmu, zneužívania smrti a utrpenia, či 

samoúčelnej provokácie v predchádzajúcich reklamách, sa Oliviero Toscani a 

Luciano Benetton rozhodli vo februári 1992, ešte pred spustením novej kampane, 

10 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navončnázdechlina. Praha : Nakladatels.ví Slovan. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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usporiadať sériu tlačových konferencií, kde prezentovali svoje postoje a zámery. 

V snahe zabrániť desinterpretácii novej firemnej politiky a v očakávaní ostrej vlny 

nevôle počas jedného mesiaca precestovali New York, Miláno, Paríž, Londýn, 

Amsterdam, Frankfurt, Viedeň, Curych. Neapol, Madrid, Budapešť, Prahu. 

Varšavu a Tokio. 

FOTOGRAFICKÉ SPRAVODAJSTVO - predstavuje vizuálnu formu spravodajskej 

informácie; približuje aktuálnu či neznámu skutočnosť širšej verejnosti prostredníctvom 

obrazu. Má schopnosť zachytiť účastníkov udalosti, udalosť samotnú a súčasne aj jej priebeh. 

Dokáže tiež napovedať, kde sa príbeh odohral, jeho obmedzenia však spočívajú 

v nezodpovedaní dôvodu a bližšieho časového zaradenia. Kompenzáciou k týmto 

nedostatkom je preto sprievodný textový materiál. V širšom chápaní sa fotografickému 

spravodajstvu dá tiež rozumieť ako možnosti dokumentovať realitu prostredníctvom 

žurnalistický hodnotného príbehu zachyteného fotografickým aparátom. 

Fotografické spravodajstvo vzniká prevažne na objednávku masových médií 

z potreby pokryť aktuálnu udalosť obrazovým materiálom. Jeho základom je reálny príbeh, 

hmotný námet, ktorý je zachytený prostredníctvom fotografickej techniky, čím takéto 

spravodajstvo získava významný atribút autentickosti a názornosti. Nevyhnutnými 

podmienkami profesionálnych spravodajských fotografií sú isté technické a kompozičné 

nároky, ktoré divákovi zabezpečujú zrozumiteľnosť a ľahké pochopenie zachyteného 

momentu. Výhodou obrazového spravodajstva v porovnaní sinými formami prenosu 

informácií j e značná univerzálnosť a schopnosť presahu kultúrnych a jazykových obmedzení. 

Pri výbere obrazov pre kampane predstavené v roku 1992 Oliviero Toscani 

využil fotografie prestížnych agentúr ako Magnum, Sygma, Globe Photos, JB 

Pictures, Odyssey Images, Black Star, či zábery publikované v časopise Live. 

Reklamné plochy na uliciach a stránkach periodík tak prostredníctvom skutočných 

udalostí poukazovali na rozmanité problémy od imigrácie, cez detskú prácu až po 

ekológiu. 

Sezónu jar - leto 1992 značka United Colors of Benetton otvorila Problematika 

fotografiou Theresy Frare, zobrazujúcou posledné momenty pacienta umierajúceho AIDS, 

na AIDS v kruhu najbližšej rodiny. Obraz, ktorý bol už v novembri 1990 

publikovaný v časopise Life a dokonca získal ocenenie na World Press Photo 
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v nasledujúcom roku, už na úvod pobúril novinárov a verejenosť. 

Okamžite však nasledovali ďalšie snímky, medzi ktorými bola aj dvojica Afriky, 

záberov Pcttricka Róberta, spolupracujúceho s agentúrou Sygma. Jeden z nich 

predstavoval fotografický detail rúk afrického vojaka zvierajúceho za chrbtom 

ľudskú stehennú kosť a druhý tvoril obraz nákladného kontainera preplneného 

utečencami, rovnako z afrického prostredia. 

Spoločnosť Benneton prezentovala tiež snímku Franca Zecchina z agentúry podsvetia, 

Magnum, na ktorej trúchliaca žena oplakáva telo muža zavraždeného mafiou. 

Rovnaký podtext mala aj fotografia Gian Luigi Belliniho z Globe Photos, ktorý' 

zachytil automobil v plameňoch v jednom z talianskych miest. 

Jedinou agentúrnou snímkou bez autora bol záber z 18. augusta 1991, kedy imigrácie, 

sa pri brehoch Talianska objavila poškodená nákladná loď s albánskymi emigrantmi 

utekajúcimi za vidinou kvalitnejšieho života. 

Podobne ako Patrick Róbert, aj práca Števa McCurryho z agentúry Magnum ekológie, 

mala dvojnásobné zastúpenie v kampaniach Benettonu. Prvá z tejto dvojice 

fotografií zobrazovala tragikomický výjav počas záplav v Indii a druhou sa autor 

dotkol problematiky ekologických katastrôf, keď sa na plagátoch v sezóne jeseň -

zima 1992 objavil detail vtáka plávajúceho na ropnej škvrne počas vojny 

v Perzskom zálive. Podobnej ekologickej tématike sa venoval aj Gustavo Gilabert 

z J B Pictures, od ktorého si Toscani vybral fotografiu stáda prasiat spásajúcich 

odpadky na smetisku. 

Ikonou chudoby sa pre Benetton stalo malé nahé dievčatko zvierajúce chudoby, 

ošumelú bábiku. Tento zarážajúci výjav pre Black Star zachytila Šimona Cali 

Cucuzza. Otázke chudoby a detskej práce tretieho sveta sa kampane roku 1992 

zaoberali ešte raz prostredníctvom fotografie J. P. Laffonta z agentúry Sygma. 

Snímka v tomto prípade zobrazovala dvojicu len niekoľko ročných chlapcov 

pracujúcich pri výrobe ťažkých hlinených tehál. 

Problematika minoritnej skupiny albínov v populácii istého afrického kmeňa odlišnosti, 

oslovila Toscaniho vo fotografii Yves Gellie z Odyssey Images a rovnako ju zaradil 

do svojej realistickej kampane. 

Rok 1992 sa pre Benetton a Toscaniho uzavrel provokatívnou fotografiou ľudských 

elektrického kresla Lucindy Devlin, ktorá vyvolávala otázky nad trestom smrti práv 

a dodržiavaním základných ľudských práv. 
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SPRAVODJSTVO ALEBO REKLAMA 

Fotografie, ktoré Oliviero Toscani vybral spomedzi vyše 2000 

agentúrnych záberov do realistickej kampane v roku 1992, neboli primárne 

reklamnými snímkami. Ich jazyk je dokumentárny - špecifický autorský estetický 

výraz je potlačený v prospech čitateľnosti obrazu. Ich kompozičné postupy sú 

prehľadné a jasné a snímky spĺňajú tiež vysoké technické nároky. V spravodajstve 

sa však neobjavili samostatne, tak ako boli využité v kampani Benettonu, ale 

sprevádzal ich rovnocenný verbálny doprovod, ktorý zamedzoval desinterpretácii. 

Sprievodné slovo pomáhalo identifikovať udalosť, zaradiť ju do kontextu 

súvislostí a rovnako slúžilo na objasnenie a doplnenie samotného obrazu. 

„ Každá spravodajská fotografia musí byť vybavená popis kom. ľopisok je text 

k fotografii, ktorý vysvetľuje a dopĺňa to, čo sa fotografickým obrazom nedá vyjadriť. Pri 

spravodajskej fotografii je popisok nevyhnutný, pretože identifikuje zobrazené osoby a ich 

vzťahy, vysvetľuje príčiny a dôsledky zachytených udalostí, upozorňuje na to, čo je možné pri 

prezeraní snímku prehliadnuť. Zrozumiteľne informuje o tom, kto je na snímku, kedy, kde 

a s kým, za akých okolností, prípadne prečo."" 

Jediným sprievodným textom benettonovskej realistickej kampane však Problém 

bolo len logo spoločnosti, ktoré divákovi nepodalo žiadnu z týchto informácii, dešifrovania 

Recipienti zostal v dešifrovaní fotografie sami a obrazy tak stratili svoju obrazu 

plnohodnotnú informatívnu funkciu. Nebolo v nich možné identifikovať 

konkrétny priestor, v ktorom sa udalosť odohrala, o ich aktuálnosti sa mohli len 

domnievať a rovnako pre nich zostali nezodpovedané príčiny zobrazených 

skutočností. 

Samotný výber fotografií tiež nepodliehal kategóriám objektivity, alebo Svet podľa 

vyváženosti, ale ovplyvnil ho subjektívny a emocionálny postoj Toscaniho. Súbor Toscaniho 

fotografií z roku 1992 je akýmsi súkromným pohľadom na súdobú spoločnosť 

a rovnako tiež snahou o definovanie zásadných problémov ako ich videl taliansky 

fotograf. Nedá sa preto predpokladať, že by táto komunikačná kampaň Benettonu 

mala ambíciu zlepšiť informovanosť verejnosti o určitých spoločenských otázkach. 

Plagáty, ako ich koncipoval Toscani, nemajú dostatočný priestor na podanie 

" O S V A L D O V Á , Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Praha : Nakladatclstvi Karolínam. 2001. 156 s. ISBN 80-246-

0248-2. s. 94 
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akokoľvek zostručnenej informácie a ich funkcia sa preto redukuje na číre 

konštatovania a poukázanie na udalosť. 

Na druhej strane. Oliviero Toscani nie je novinárom, ktorý by mal potrebu Výzva 

prinášať vyčerpávajúce podrobnosti o konfliktoch v Afrike, prípadne problematike A dialógu 

talianskeho podsvetia. Jeho zámerom je skôr pootvoriť oči verejnosti, ktorá stráca 

v spleti informačných médií orientáciu a súčasne neprejavuje vlastný záujem 

o zmenu tohto stavu. 

Kampaň reoprtáží z roku 1992 predstavuje akýsi súbor headlinov, s ktorými 

sa verejnosť mohla stretnúť priamo na uliciach. Je však na nej. či má záujem ďalej 

rozvíjať komunikáciu a začať diskutovať o predložených problémoch, alebo bude 

pred Toscanim zatvárať oči a ignorovať hodenú rukavicu Benettonu. 

LEGITÍMNY DOKUMENT SVOJEJ DOBY 

Vd'aka spoločnosti United Colors Of Benetton, ktorá na komerčné účely 

svojej prezentácie využila reportážne fotografie, sa v reklamnom priestore tento 

špecifický druh kampane objavil po prvýkrát. Predmetom diskusie, ktorá sa okolo 

fotografií neskôr rozprúdila však neboli samotné obrazy a ich obsah, ale oprávnenie 

marketingového využitia násilia, utrpenia a katastrôf. Benetton bol obvinený zo 

zneužívania spoločenských problémov k predaju svojej konfekcie, z nemorálneho 

obchodovania s bolesťou a smrťou. 

Sporná otázka legitimity pre Toscaniho ale nikdy nepredstavovala problém. Otázka 

Už od začiatku spolupráce s Benettonom v 80-tych rokoch totiž nastolil trend legitimity 

postupného odkláňania sa od klasickej verejnej prezentácie. Plagáty čoraz 

zriedkavejšie zobrazovali výrobky spoločnosti a ani obsahovo nekorešpondovali s 

činnosťou firmy. Funkcia reklamy pre Benetton sa tak zmenila a nepredstavovala 

priamu podporu predaja. V 90-tych rokoch sa navyše spoločnosť už definitívne 

vzdala reklamného odkazu v tradičnej podobe a divákom predstavovala len svoje 

logo a ideologické posolstvá firmy. Toscani sa sám tiež neraz vyjadril, že svetre 

Benettonu sa predávajú samé. Jeho zámer však spočíva v sledovaní línie dialógu, 

vyvolaného prostredníctvom reklamných kampaní. 

Rovnako ako v predchádzajúcich reklamách aj v sérii reportážnych 

fotografií sa hájil hľadaní nového, sviežajšieho a najmä efektívnejšieho využitia 

rozsiahleho priestoru, určeného reklame. Poukazoval na informačnú, vzdelávaciu 
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a výchovnú funkciu svojich kampaní. Zdôrazňoval otvorené diskusie inšpirované 

jednotlivými obrazmi. 

Najvýznamnejším prvkom, ktorý Toscanimu a United Colors of Benetton Šok 

priniesol popularitu a vyvolal záujem médií, však z objektívneho hladiska nebola z reality 

snaha o komunikáciu alebo hladanie nového uchopenia reklamy, ale moment šoku 

a redikalizácie ich výrazového prejavu. Kampane z roku 1992 sa navyše vzdali 

akejkoľvek symboliky, ktorá bola v predchádzajúcej tvorbe jedným zo základných 

prvkov a pustili sa do otvoreného útoku. Šok z benettonovských reklám a hlavne 

z realistického okruhu bol spôsobený faktom, ktorý autor komunikačnej stratégie 

sám mnohokrát kritizoval. Reklamu považoval za akúsi formu sterilného 

a klimatizovaného mediálneho prostredia, ktorá sa svojou funkciou blíži skôr 

zábave, než serióznemu informačnému kanálu, hoci z nej paradoxne istý druh 

informovanosti pramení. Ten má však výrazne obmedzený charakter. Vo 

všeobecnosti navyše platí, že reklama ako forma zábavy je dlhodobo vžité 

a akceptované klišé, ktorého prelamovanie zakaždým vyvolá odpor. 

Oliviero Toscani si tento fakt musel sám dobre uvedomovať, a preto je Marketing 

otázne, ktorý zo zámerov bol v tvorbe komunikačných kampaní Benettonu alebo 

dominantný. Firemná politika spoločnosti, pod ktorú sa jednoznačne poslanie? 

a nezmazateľne podpísal, bola určite vynikajúcim marketingovým krokom v snahe 

premeniť menšiu odevnú spoločnosť na celosvetový gigant. A hoci by bola takáto 

forma marketingovej stratégie primárnym dôvodom pre tvorbu benettonovských 

reklám, Toscani v spolupráci s talianskou odevnou značkou využil aj iné 

východisko. „Nikdy som neznášal škatuľky, reklamné fotky sem, reportáže tam, 

móda tamto atd. také triedenie zabraňuje myslieť. Všetky fotografie nás informujú, 

pôsobia na nás, podnecujú k premýšľaniu. Až sa zo zeme stane vykopávka, bádatelia 

nebudú robiť rozdiely medzi reklamnou fotografiou, vojnovou reportážou 

a portrétom. Každá fotka bude dokument. Nechajme zbytočných nálepiek! Reklamná 

fotografia dnes hynie na bezvýznamnosť a všednosť, pretože stále chce robiť 

reklamu -." 2 

12 TOSCANI. Oliviero. Reklama je navonéná zdechlina. Praha : Naklada.elství Slovan. 1996. 176 s. ISBN 80-85871-82-3. s. 
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ZÁVER 

Oliviro Toscani sa v spolupráci s United Colors of Benetton po roku 1992 vzdal 

reportážnej koncepcie svojich kampaní. Vrátil sa k symbolickému obrazovému prejavu 

predchádzajúceho obdobia a rovnako oživil niektoré z minulých projektov. Okrem 

problematiky rás a odlišností venoval zvýšenú pozornosť hrozbe AIDS a v neskorších 

kampaniach výrazne inklinovať k sociálnej a humanitárnej problematike. Svoju spoluprácu 

s odevnou značkou Benetton ukončil po sérii obrazov z roku 2000 venovaných americkým 

väzňom, čakajúcim na výkon najvyššieho trestu. 

Komunikačné kampane z roku 1992 sa síce nedajú považovať za alternatívu 

k spravodajstvu, no takáto koncepcia reklamy je unikátna. Hoci z nej pramení len minimálna 

miera informovanosti, pretože neponúka žiadne vodítka na dešifrovanie zobrazenej udalosti, 

jej emocionálny náboj neponecháva diváka chladným, pretože na neho pôsobí 

prostredníctvom momentu šoku. Núti ho teda na reklamu reagovať, Či sa mu to páči, alebo 

nie. Stretnutie s dramatickými obrazmi v novinách alebo iných informačných prostriedkoch 

nevyvoláva v recipientovi natoľko silné pocity zraniteľnosti, ako keď sa s podobným výjavom 

stretne uprostred vlastnej ulice. Benettonovská fotografia divákov zastihla odzbrojených tým, 

že im neponechala čas ani priestor, aby sa pripravili na konfrontáciu s násilným či 

katastrofami vopred. A hoci neprispela k zlepšeniu informovanosti o zobrazených 

problémoch, donútila recipientov premýšľať, čím významne aspoň na okamih prelomila pocit 

nezáujmu a ľahostajnosti. 

34 



SUMMARY 

Advertisement is a form of public announcement released in communication medias 

for certain compensation. It is the paid promotion of products on purpose of supporting 

bussiness. The greatest problem for advertising creators is to attract public attention and 

persuade potential customers for consumption. 

But to attract attention is not a problem for all of them. In the first half of 80s 

Benetton, the Italian clothing company, started to cooperate with controversial photographer 

Oliviero Toscani. His goal was to create specific form of pictorial language. Toscani 

criticised advertisement, he was not happy with using the field just for exanimate repeating 

already seen or heard. He accused emloyees of agencies of stealing ideas, lieing and being 

useless. He wanted to change advertising to useful and equal competitor for seriuos 

communication medias. 

Oliviero Toscani started to work with Benetton in 1983. Since the first moment he 

was keeping advicing Benetton management to change their mind and transform company of 

luxury clothes to fresh young fashion concern. As soon as this process began, Toscani started 

with transformation of Benetton policy, as well. He created the new communication strategy 

based on uniting differences to show the absurdity of the impossibility of co-existence. 

Benetton campaigns covering the cycle of difference contained images representing religious, 

political, race and other conflicts. 

In 1991 Oliviero Toscani came with the completly different picture. During the Gulf 

War the photography of world war cemetery appeared among the images of 1991 campaign. 

It was the biginning of new Tosacani's strategy in Benetton advertising. In 1992 Benetton 

presented realistic campaign of agency photos shot by professional photojournalists. The 

language of Toscani turned radical and powerful, even though he was not the author of 

images. Photographies of this cycle couldn't help people to understant covered global 

problems but they were so shocking that they forced everzone to think. And that was what he 

was cocerned about. 
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102000 d-42 

www.benetton.com 
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