Anexa 3

Studiu de caz

Reclamele care utilizează un cowboy fumând Marlboro au apărut în 1954. Pană atunci se
considera că țigările cu filtru sunt doar pentru femei, fapt pentru care producătorii au conceput ideea de
bărbat dur, cowboy-ul, care nu se jenează de astfel de ţigarete. De-a lungul timpului, rolul cowboy-ului a
fost jucat de mai mulţi actori.
Actorul american, Eric Lawson, a fost angajat să apară într-o serie de reclame care s-au bucurat
de mult succes între anii 1978 şi 1981. Reclama îl arată pe Lawson în rolul unui cowboy care îşi face
meseria într-un teritoriu aspru şi se bucură de aroma unei ţigări în momentele de relaxare.
Înainte de a apărea în reclamele la ţigările Marlboro, Eric Lawson a fost distribuit în seriale de
televiziune precum "Baretta" şi "Străzile din San Francisco". Din filmografia sa mai fac parte roluri în
serialele "Îngerii lui Charlie", ''Dynasty" şi "Baywatch".
Fumător încă de la vârsta de 14 ani, Eric Lawson a apărut mai târziu într-o reclamă antifumat
care îl parodia pe cowboy-ul din reclama la Marlboro, precum şi în emisiunea "Entertainment Tonight",
de pe CBS, pentru a vorbi despre efectele negative ale fumatului. Cu toate că actorul a fost diagnosticat
cu boală pulmonară, acesta continuat să fumeze, agravandu-și starea de sănătate. S-a stins din viata în
ianuarie 2014 în locuinta sa din San Luis Obispo, din cauza insuficienței respiratorii, care a fost
provocată de o afectiune de care suferea de mai mult timp, respectiv boala pulmonara obstructivă
cronică (BPOC).
Mai multi actori care au aparut în reclamele la țigările Marlboro au murit de-a lungul timpului.
Printre aceștia se numără David Millar, care a decedat din cauza unui emfizem pulmonar in 1987, și
David McLean, care a fost răpus de cancerul la plamâni în 1995.
Eric Lawson a regretat atât faptul că a fumat, cât şi că a făcut reclamă la ţigări, știa că ţigările îi
fac rău dar nu a putut renunța.A lăsat în urmă o soţie, şase copii, 18 nepoţi şi 11 strănepoţi.
Surse:
http://jurnalul.ro/stiri/externe/actor-reclama-marlboro-cancer-pulmonar-659927.html
http://www.gandul.info/stiri/eric-lawson-imaginea-marlboro-in-anii-70-a-murit-din-cauza-fumatului11971001?fb_comment_id=194386107436241_333170#f2dcb1af686fccc
http://www.ziare.com/stiri/morti/actorul-care-era-imaginea-marlboro-in-anii-70-a-murit-din-cauzafumatului-1279661
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