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Mode med
m e n i n g (e r)
Det italienske tøjfirma Benetton er kendt for at bruge moden til at sætte en ny og uventet dagsorden. ELLE har talt med
Alessandro Benetton om nye mærkesager og S/S 2013-kampagnen, som bl.a. tæller den transkønnede model Lea T.
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Pave Benedikt XVI, der kysser den muslimske imam Ahmed Mo- etnicitet, som jeg stadig mener er et højaktuelt emne, er et af de
hamed el-Tayeb, en sort hingst, der bedækker en hvid hoppe, tre helt store emner i den vestlige verden ungdomsarbejdsløshed,
menneskehjerter med påskriften: white, black, yellow. Jo, vi husker som er en forfærdelig form for social udelukkelse. Det er et kæmpe
dem – de politiske og til tider provokerende Benetton-reklamer, paradoks – den vel nok mest veluddannede generation i historien
der minder os om, at verden ikke er sort og hvid, og at alle er ens – bliver hver dag berøvet muligheden for at udleve deres eget pouanset hudfarve. Det italienske tøjfirma har for længst gjort farver tentiale. Det er ikke bare et problem for de unge, men også for de
til et symbol på etnisk mangfoldighed, men i S/S 2013-kampag- ældre, fordi fremtiden bygger på ungdommen. Derfor har vores
nen, som tæller den transkønnede model Lea T, den sudanesiske institutionelle kampagne Unemployee of the Year en særlig plads i
topmodel Alek Wek, den etbenede model Mario Galla, it-pigen mit hjerte. Her opfordrede vi unge mennesker over hele verden til
Charlotte Free, Ingrid Bergmans barnebarn, model Elettra Wie- at deltage i en online-konkurrence, hvor formålet var at præsentedemann, modellerne Hanaa Ben Abdesslem og Dudley O’Shau- re projekter, som vores Unhate Foundation efterfølgende støttede.
For første gang talte vi ikke bare om et samfundsproblem
ghnessy, mesterkokken Matías Perdomo samt Charlie
– vi forsøgte faktisk at overføre vores kommunikation til
Chaplins barnebarn, model og skuespiller Kiera ChaPSST …
konkret handling.”
plin, har mangfoldighed fået en ekstra dimension: “Med
Køb limited
Benettons mål er tydeligvis at tage del
kampagnen vil vi gerne vise, hvordan farver i bogstaveligste forstand er en metafor for mangfoldighed, men edition-T-shirten i samfundsdebatten og bidrage til et
fair samfund, men kan mode overhovedet være deogså at vores tilgang til mangfoldighed handler om mere
fra S/S 2013.
mokratisk?
Tager man Benetton-brillerne på, kunne man
end etnicitet. Modellernes livshistorie, værdier, hudfarve
Overskuddet går
fristes til at svare ja, men Alessandro, der jo repræsenteog professionelle karriere er alle elementer, som belyser
ubeskåret til
rer farvernes verden, er ikke så sort-hvid: “Måske ikke
mangfoldighed i alle dens aspekter,” siger Alessandro
aktiviteter i
helt. Der vil altid være brands, som er meget eksklusive
Benetton, formand for Benetton-gruppen og anden generation i familie-dynastiet.
Benettons Unhate og dermed forbeholdt de få. Jeg mener dog, at Benetton
har spillet en rolle i modens demokratisering. Vi var fakDet er første gang, Benetton har valgt
Foundation.
tisk et af de første tøjfirmaer, der formåede at kombinere
at bygge en hel produktkampagne op
kvalitet og demokratiske priser.”
om kendte ansigter, og de er valgt ud fra at være
multietniske. Som Alessandro siger: ”Fælles for dem alle er, at de Tilbage står så kun det store forkromede spørgsmål: Hvad vil Beadskiller sig ved de valg, de har truffet i livet, og dermed repræ- netton gøre for fortsat at blive hørt i en verden, hvor alle virksomsenterer en mangfoldighed, der rækker ud over etnicitet.” Tran- heder råber i munden på hinanden, og hvad er firmaets fremtidige
skønnede Lea T (født som Leandro Cerezo) må uden tvivl siges at kampagnestrategi? “Jeg kan i hvert fald sige, at vi fortsat vil have
tilhøre denne kategori. I marts 2012 fik hun en kønsskifteopera- en tosporet tilgang til vores kampagner. På den ene side vil der
tion, der definitivt gjorde hende til kvinde, og hun er lige nu en af være mode-kampagnerne som vores S/S 2013, hvor vi kan tale om
de mest hypede modeller i modeverdenen (i 2010 var hun ansigt vores grundværdier som kvalitet og farve. På den anden side vil
for Givenchy, og i 2011 kunne man se hende på forsiden af brasili- der være de institutionelle kampagner som Unhate og Unemploansk ELLE og på Love Magazine i et hedt kys med Kate Moss …). yee of the Year, hvor vi kan berøre sociale og aktuelle temaer, give
Benettons tidligere kampagner fremstod dog langt mere kontro- vores mening til kende og dermed skabe debat. Jeg kan ikke rigtigt
versielle end den nye. Har vi ikke flere tabuer, som skal nedbry- løfte sløret for mere lige nu, men spørgsmålet vil uden tvivl snart
des? “Alle perioder har sine tabuer, sine svage elementer. Foruden blive besvaret …”

