
Door Bas Kist
Het bedrijf Lionsgate, de produ-
cent van de populaire tv-serie
Mad Men, is in de Verenigde Sta-
ten voor de rechter gesleept door
ex-fotomodel Gita Hall May. Vol-
gens de 79-jarige May maakt Li-
onsgate inbreuk op haar rechten
door in de intro van Mad Men een
foto van haar te tonen. May eist
schadevergoeding en stopzetting
van het gebruik van haar foto.

In de intro van Mad Men is te
zien hoe een zakenman naar be-
neden valt langs gevels en gebou-
wen uit de jaren vijftig. Daarbij
worden ook advertenties en bill-
boards uit die jaren getoond, niet
alleen van bekende merken als
Pan Am, Heinz, Zippo, IBM en
Smirnoff, maar ook een reclame
voor de haarspray Revlon. Voor
deze laatste advertentie poseerde
May ruim veertig jaar geleden.
May is in de intro net iets meer
dan een seconde in beeld.

May stelt dat zij nooit toestem-
ming heeft gegeven om deze foto
uit de advertentie ‘te plukken’ en
hem vervolgens commercieel te
gebruiken in de aftiteling van
een tv-serie.

„De makers van deze serie

Ex-model sleept makers van
tv-serie Mad Men voor de rechter

Boven: still uit de intro van tv-se-
rie Mad Men met May op de ach-
tergrond. Onder: Revlon-reclame
uit de jaren vijftig met May.

hoopten er miljoenen mee te ver-
dienen. Het werden miljarden”,
aldus de advocaten van May. Dat
ook de intro met de foto van het
ex-fotomodel een bijdrage heeft
geleverd aan het succes van deze
geldmachine, blijkt volgens de
advocaten uit het feit dat de serie
een Emmy Award heeft gekregen
voor een ‘Outstanding Main Title
Design’.

Lionsgate is echter niet bereid
het ex-model ook maar een centi-
meter tegemoet te komen. Vorige
maand diende het bedrijf zijn
verweer in bij de rechtbank van
Los Angeles. De producent be-
roept zich op zijn vrijheid van
meningsuiting .

Met het gebruik van deze ja-
renvijftigadvertentie te midden
van ruim veertig andere adver-
tenties uit dezelfde tijd zegt Li-
onsgate uitdrukking te willen ge-
ven aan de sfeer van de serie Mad
Men. Ook het feit dat de foto van
May slechts een seconde in beeld
is en bovendien enigszins is be-
werkt, maakt dat dit gebruik is
toegestaan onder het Ameri-
kaanse recht, aldus Lionsgate.

Het is niet bekend wanneer de
rechter uitspraak doet.


