
uando Fedele Toscani, o pri-
meiro fotorrepórter do jornal
Corriere delia Sem, retratava
em suas páginas os costumes

da Itália da década de 30, não imagi-
nava que a sua obsessão pela imagem
seria compartilhada plenamente pelo
filho, Oliviero. Diante de sua indiscu-
tível veia criativa, considerá-lo ape-
nas um fotógrafo pode parecer ofen-
sivo. No entanto, é exatamente assim
que ele se autodefine, rejeitando qual-
quer rótulo que o associe a um comu-
nicador puro ou a um gênio incom-
preendido. "Guru da comunicação,
eu? Mas o que isso significa? Um ser
com anéis no nariz?", ironiza.

Quando o assunto é Toscani, a opi-
nião pública se divide: esnobe incor-
rigível para alguns, libertário brilhan-
te para outros. De qualquer maneira,
é impossível negar que Toscani con-
quistou uma carreira invejável e que
os seus trabalhos o tranformaram em
um verdadeiro ícone da fotografia pu-
blicitária italiana.

Oliviero nasceu em Milão, mas for-
mou-se em fotografia e gráfica na Kuns-
tgewerbeschule, com sede na Suíça. Co-
laborador de famosas revistas de moda
e criador de sofisticadas campanhas de
comunicação para grandes grupos in-
dustriais e instituções de peso, como
a ONU, Toscani começou a ser conhe-
cido mundialmente a partir de 1982.
Naquele ano assumiu a direção das
campanhas publicitárias para o grupo
Benetton e a marca United Colors of
Benetton. São de sua autoria os polê-
micos anúncios protagonizados por
uma freira e um padre em um beijo ci-
nematográfico e também as fotos que
retratam condenados à morte em pe-
nitenciárias americanas.

A audaciosa parceria com a empresa
de Ponzano (Veneza) durou até o ano
2000. Contudo, as severas críticas con-
tra as reflexões ou delírios conceituais
que caracterizaram os seus projetos pa-
ra o grupo Benetton não incentivaram



Toscani a privilegiar temas mornos ou
menos agressivos. Muito pelo contrário.

No ramo publicitário, uma de suas
últimas campanhas foi aquela ideali-
zada para uma grife italiana de roupas
masculinas. Diversos outdoors com
um casal de homossexuais em cenas
picantes chocaram não só a ala mais
conservadora do país mas também o
Instituto Italiano de Autodisciplina de
Propaganda (IAP), que chegou a su-
gerir a gradual substituição dos pai-
néis publicitários.

Mais do que qualquer outro fotógra-
fo, Toscani conjuga perfeitamente a fór-
mula do amor e ódio. Coleciona desa-
fetos, não sabe lidar muito bem com
elogios mas não deixa de levantar a
bandeira dos temas sociais.

Desde o último dia 10 de abril, o Par-
lamento Europeu, em Bruxelas, é sede
de uma nova mostra assinada por Oli-
viero Toscani. Intitulada Proibido Pen-
sar - Os rostos da repressão em Cuba,
o evento reúne imagens dos 75 ativis-

tas cubanos condenados à prisão em
2003 sob a acusação de traição e cons-
piração política. Nesta entrevista exclu-
siva à Forbes Brasil, Toscani comenta
não só o regime de Havana e a amizade
com Fidel Castro mas também faz uma
retrospectiva de sua carreira e uma ava-
liação muito pessoal do setor publici-
tário italiano. Apesar de afirmar que em
sua casa não há televisores, Toscani de-
monstra-se sempre aberto ao diálogo
com a imprensa. De seu estúdio foto-
gráfico em Casale Marittimo, na pro-
víncia de Pisa (Toscana), Oliviero mos-
tra por que a sua visão do mundo é mui-
to mais ampla e objetiva do que aquela
de qualquer lente fotográfica.

Inicialmente, digo-lhe que gostaria
de saber o porquê de uma mostra so-
bre os prisioneiros políticos cubanos
em uma Europa na qual uma parte da
esquerda ainda vê com afeto aquele
país, considerado a última fortaleza
do socialismo real. "Tenho relações
com o país há muito tempo, mas an-

tes de mais nada defendo os direitos
humanos", responde.

Oliviero conta que visitou Cuba di-
versas vezes e que uma viagem marcan-
te a Havana foi aquela que realizou em
1993, em companhia de Luciano Benet-
ton, na tentativa de inaugurar uma loja
do grupo na ilha. Ambos eram hóspedes
de Castro, e para agradecer Toscani lhe
presenteou com uma bicicleta.

Não é uma novidade que o fotógra-
fo italiano seja muito atento às mensa-
gens subliminares que os objetos comu-
nicam. Nesse caso, pergunto-lhe se a bi-
cicleta dada ao presidente cubano tinha
um significado específico. "Disse a Cas-
tro que ela serviria para retornar às
montanhas e para recomeçar a revolu-
ção — revela —, mas também comen-
tei que gostaria de tê-lo como diretor da
minha escola de comunicação, já que a
arte precisa do espírito revolucionário."

É possível que o termo revolução se-
ja aquele que melhor traduza o trabalho
de Toscani; aquele que trasformou suas



fotografias em imagens mais eloqüen-
tes do que qualquer slogan ou exercício
de retórica. Em sua opinião, o sucesso
de suas campanhas é o resultado da ca-
pacidade de utilizar uma linguagem for-
te. "A publicidade busca o consenso e
cria mediocridade, mas isso não me in-
teressa; prefiro não fugir à responsabili-
dade de mostrar a realidade, mesmo sa-
bendo que às vezes ela incomoda."

Ele afirma que a sua preferência
por temas fortes e por imagens cruas,
peremptórias, nasce não só de seu in-
teresse por questões sociais mas da
obrigação de respeitar o principal ob-
jetivo da arte, ou se-
ja, retratar a condi-
ção humana.

Desafiar as regras
e os interesses da
comunicação pura-
mente comercial não
é uma tarefa para
qualquer um. Um
spot, um outdoor ou
uma propaganda é
sempre o reflexo de
uma política empre-
sarial. Assim, per-
gunto a Toscani se
existe uma fronteira
entre a necessidade
de conciliar sua liber-
dade criativa e aque-
la de respeitar as exi-
gências do próprio
cliente. "Na verdade
acho que esse seja um
falso problema, por-
que a arte sempre foi
um instrumento a serviço do poder",
avalia; "basta lembrar que Michelange-
lo realizou diversas obras para os papas."

Para Toscani, a arte tradicional co-
mo a pintura ou a escultura foi subs-
tituída pela comunicação moderna,
que conquistou o status de arte. "Os
ataques do 11 de Setembro represen-
tam o evento artístico mais impor-
tante dos últimos tempos", sentencia.

Oliviero também não mede as pala-
vras para opinar sobre os profissionais
que administram o setor de comunica-
ção de grandes empresas italianas. "São
pessoas ignorantes, com a presunção de
saber aquilo que os outros desejam e ne-
nhuma sensibilidade estética", afirma.
"São profissionais que agem com o ra-
ciocínio e que têm pouca fantasia."

Ele, no entanto, tem sua própria recei-
ta para lidar com o mercado da comu-
nicação. Diz que não se considera um
empreendedor de si mesmo, mas que
enriqueceu e tornou internacionalmen-
te famosas todas as empresas com as

quais trabalhou. "Não sou contra o lucro,
e minha regra é enriquecer o cliente pa-
ra conquistar liberdade de movimento."

E, sobre o conceito de liberdade cria-
tiva, entram em discussão os longos anos
de trabalho para o grupo Benetton. Oli-
viero acredita que a empresa ainda des-
fruta a imagem que a marca conquistou
com as campanhas por ele realizadas.
"Na verdade eles não entendiam o que

eu estava fazendo, só entendiam que mi-
nhas propostas funcionavam."

Ao tocar nesse tema a impressão é
aquela de remexer um passado com sa-
bor agridoce. O fotógrafo italiano con-
sidera sem sentido as críticas que dizem
que o seu trabalho aumenta o reconhe-
cimento das marcas mas reduzem a
aceitação dos produtos."No caso da Be-
netton, por exemplo, o problema era que
a qualidade de seus produtos não esta-
va à altura da imagem que a marca de-
tinha no mercado." Ele conta que o seu
divórcio com a empresa foi inevitável
em razão de seu"provincianismo". Tam-

bém conta que,
desde que deixou
a Fabrica, há mais
de sete anos, a fa-
mosa escola de ar-
te e comunicação,
transformou-se
em "uma pequena
agência publicitá-
ria de quarta cate-
goria". Hoje ele di-
rige um projeto
chamado Ster-
paia, uma espécie
de oficina de arte
e comunicação lo-
calizada em Pisa.

Militante con-
victo de tantas
causas, como o
racismo, a AIDS e
a homossexuali-
dade, nas últimas

eleições legislativas
de 2006 Toscani

candidatou-se à Câmara dos deputa-
dos pela Rosa nel Pugno, formação po-
lítica de inspiração radical-socialista
criada em 2005. Suas propostas para a
Itália? "Na verdade não me candidatei
para ser eleito, mas só para demons-
trar a minha identidade ideológica."
Porque, mesmo sendo um personagem
que dispensa apresentações, Toscani
surpreende sempre. i
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