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ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ
ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ

КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ Е МАРТА СТЮАРТ

REAL FACTORY

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ
текст Жана Нинова снимки David Bailey

Култовият британски фотограф Дейвид Бейли - същият, който
Микеланджело Антониони използва като прототип на главния
герой в култовия си филм „Фотоувеличение”, засне десет удивителни жени в поредната кампания срещу рака на гърдата.
Поводът - десет години от създаването на британската
фондация за борба с ужасната болест. Фотосесията цели
да разбуди общественото мнение и най-вече да провокира
нежния пол да не забравя за профилактичните прегледи.
Топмоделите Хелена Кристенсeн, Клаудия Шифър, Джери
Хол, Ева Херцигова, Ясмин ле Бон, Ерин О’Конър, Лора Бейли,
Лили Кол, Джасмин Гинес и Либърти Рос застанаха пред
обектива на Бейли в тишъртка с логото на кампанията, за
да подкрепят благородната кауза. Тишъртките с цветния
символ на кампанията Fashion Targets Breast Cancer се
продават онлайн на адрес www.fashiontargets.org.uk. Само
срещу десет долара всеки може доброволно да подкрепи
инициативата. Германският топ модел Клаудия Шифър

2

mediaboxx

# 001 септември 2006

подкрепя кампанията за пръв път през 1996 г. и признава, че се
чувства поласкана от поканата за участие и в юбилейното
издание на инициативата. „Смятам, че постижението на
жените е невероятно. Благодарение на тази кампания се
събраха много средства, с които са възможни все повече
тестове, експерименти и образователни програми!”, добавя
Клаудия.
Ясмин ле Бон и Ева Херцигова се включват в инициативата
също за втори път, след като през 1998 г. двете моделки
украсиха календар на асоциацията. „Участието ми в този
проект означава много, защото доказа, че и с малко пари
могат да се направят много важни и животоспасителни
проекти. Купуването на един тишърт означава, че всеки
един от нас доброволно подкрепя кауза, с която спасява
поне един човешки живот!”, признава Ясмин - съпругата на
вокала на британската група Duran Duran Саймън ле Бон.
Най-прочувствено е откровението на бившата съпруга на

Мик Джагър – Джери Хол. Семейството й е засегнато от
жестоката болест. „Близначката ми Тери беше отчаяна,
когато лекарят й постави диагноза рак на гърдата. Заедно
поведохме една битка, в която се уверих колко важна е
подкрепата на останалите хора. От особено значение е
жените да знаят, че трябва много често сами до проверяват
дали в зоната на гърдите им са се появили подозрителни
образувания!” Броят на засегнатите от болестта жени
нараства всяка година с около 41 хиляди. Заплахата
провокира звездния отбор на Дейвид Бейли да отправи своя
жизненоважен апел: „Купувайте тези тишъртки, защото с тях
спасявате един човешки живот!”
Създадена преди десет години от американския дизайнер
Ралф Лоурън, асоциацията подкрепя болници, центрове и
образователни програми. Досега са събрани над 6.5 милиона
британски лири, а кампания 2006 е финансирана и от
Marks&Spencer, Nissan и River Island.
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ДЕБНЕЩАТА ФОТОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ
ЗАБРАВИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРОДАДЕШ ЕДИН ПРОДУКТ
текст Жоро Тошев снимки Павел Червенков
Той е снимал едни от най-известните рекламни кампании през последните пет години
у нас. Няма значение дали работи за Vivatel
или M-tel. Край него винаги са по-добрите
стилисти и модели, защото той знае какво
преследва.
Павел Червенков е завършил фотография в НАТФИЗ. Снима за големите български списания,
работи за удоволствие. Често може да бъде
открит на “неговото място” в столичния
“Клуб 703”, обича да решава кръстословици,
да говори разпалено и да пуши. Да мълчи. Павел
е човек, който носи атмосфера със себе си.
И тя може да бъде открита във всяка негова
фотография.
Как се изкуши от фотографията?
Случайно. В училище имаше кръжок и един приятел каза: Дай да се запишем! Май не е лошо.
Коя беше първата ти снимка?
Не си спомням. Помня първата изкопирана
снимка или по-точно трепета при появяването на скритото изображение във ваната с
проявителя. Никога няма да го забравя и никога
няма да се повтори, страхувам се. Иначе
първата смислена снимка, която направих,
беше портрет на баща ми през 1997 г. Тогава
открих, че във фотографията издебването е
по-важно от самото снимане.
Разликата между модна, рекламна и репортажна фотография?
Никога не съм се замислял, но ми се струва, че
фотографията в модата по презумпция създава идеализирани образи, докато в рекламата
функцията й е по-скоро илюстративна. Може
и да греша. Границите са твърде размити.
Репортажът си е просто метод на снимане.
Какво според теб е важно при работата в
рекламната индустрия?
Търпението. Както и въобще в живота.
Фотографският жанр, в който се чувстваш
най-свободен?
Портрет. Нямам представа защо.
Ако трябва в една снимка да запечаташ
личния си миг на удовлетворение, какво ще
включва тази фотография?
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Отново ще бъде портрет. Правил съм го многократно и продължавам, но е твърде лично, за
да навлизам в подробности.
Личностите и авторите, които са повлияли
или продължават да влияят върху твоята
работа?
Ейвидън, Тарковски, Бах и няколко близки приятели. В този ред.
Цвят или черно-бяло?
Сладко или солено?
Фотографията, която най-трудно си направил?
Всички са трудни сами по себе си. Фотографията е прекалено зависима от твърде много
фактори.
Какво те вдъхновява, за да снимаш?
Замразяването на времето. Само фотографията може да си го позволи. И киното. Отчасти.
Кога фотографията може да стане скучна?
За зрителя - по всяко време. За фотографа
- когато се превърне само в зрител.
Според теб кое е най-важно за една фотография, която продава даден продукт?
Да не забравя, че се опитва да продаде дадения продукт, може би?
Рекламната кампания, в която си участвал с
удоволствие?
Участвам ли, винаги е с удоволствие. Ако не
съм мотивиран, просто не участвам.
Добър или известен предпочиташ да бъдеш?
Доста коварен въпрос. Не съм сигурен, че добър е алтернатива на известен. Бих искал да
бъда добър човек преди всичко.
Как избираш моделите си?
Не ги избирам. Просто се срещаме. При тези
срещи или запазваме по нещо един от друг,
или не. Ние сме просто хора и общуваме като
такива. Камерата няма значение.
Най-важното, за да стане една снимка?
Да не е твърде тъмно.
Светлината за теб е...
...жизненоважна, виж по-горе.
Последният ти проект?
Експеримент върху себе си с работно заглавие: Павел, или за свободното време.
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ЖЕНА ОГЛАВИ
БЪЛГАРСКИЯ MAX
ВАНЯ НИКОЛОВА ЗАМЕНИ
ТЕЛЕВИЗИЯТА СЪС СПИСАНИЕ
Димитър Чипев фотография MAX
Журналистът Ваня Николова е избрана за главен редактор на световноизвестното италианско списание MAX, което ще се появи на
български език в края на годината. Тя е одобрена от издателите QM - България, и RCS Periodici
- Италия, сред голяма конкуренция.
Ваня е първата жена, главен редактор на MAX,
в света. Списанието има репутацията на
едно от най-авторитетните и най-тиражните издания с преобладаваща мъжка аудитория. В Италия излиза в 156 000 копия месечно с
над 1 100 000 читатели.
В България списание MAX ще има повече лайфстайл профил, обединяващ най-доброто от
MAX, MAX mix и MAX moda. Това са договорили
издателите от QM - България, с RCS Periodici Италия. Това е второто италианско списание
след успеха на Bravacasa, което Rizzoli пуска на
пазара у нас съвместно с издателство QM.
MAX България ще бъде насочено към активната
читателска аудитория на възраст от 25 до 45
години. “Концепцията е да правим списание за
хората с идеи, вкус и пари. Държим на елегантното съчетаване на забавни и сериозни
четива, качествена визия и коментари”, каза
главният редактор на MAX България Ваня Николова.
Ваня Николова е била сценарист на тв предаването “Сблъсък” по bTV. Доскоро беше продуцент на “Тройка по никое време” по TV7.
За българския MAX работи екип от утвърдени
журналисти, редактори, сценаристи. Списанието ще кани автори от водещи български
медии да пишат по теми, върху които работят от години. Свои кореспонденти българската версия на MAX вече има в Париж, Лондон,
Ню Йорк, Москва и Мадрид.
За редактор мода е поканен известният
дизайнер и преподавател по мода Веселин
Йорданов, създател на колекции за Capasca и
Rollmann.
Българските читатели ще имат възможността да получат и оригинала на световноизвестния календар на MAX. На страниците му са
триумфирали топ моделите Синди Крофърд и
Ева Херцигова, а снимките са на фотографи
като Хелмут Нютон, Марко Главиано и Джанпаоло Барбиери.
Сред отличителните белези на MAX е уникалният микс от лайфстайл теми – спорт, мода,
автомобили, аксесоари и козметика, нощен
живот, новини, музика и кино.
МАХ България ще излиза в 20 000 тираж и корична цена 5 лв.

Собственикът на MAX - RCS
MediaGroup, има повече от
едновековна история. Издателството е основано през
1876 г. от Angelo Rizzoli. Днес
холдингът RCS MediaGroup
се състои от няколко компании - RCS Quotidiani (ежедневна преса), RCS Periodici
(месечни издания), RCS Libri
(книги), RCS Pubblicitа (реклама), RCS Diffusione (разпространение) и RCS Broadcast
(радио- и телевизионно разпръскване) – всички в сферата на медиите и комуникациите. Освен MAX сред
изданията, собственост на
RCS MediaGroup, придобили
световна популярност, са
най-четените вестници в
Италия - Corriere della Sera
и La Gazzetta dello Sport, El
Mundo, както и списанията:
Amica, Bravacasa, Anna, Io,
Oggi, L’Europeo и др. Corriere
della Sera и La Gazzetta dello
Sport – двата най-успешни
италиански всекидневника - заедно с техните
приложения достигат до
6 милиона читатели всеки
ден. Улицата, на която се
намира сградата на RCS
MediaGroup, носи името на
основателя на медийната
група Анджело Рицоли.

ФАФИ В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА И ВЪРХУ ИЗОСТАВЕНИТЕ ВАГОНИ ПО ФРЕНСКИТЕ ГАРИ
текст Жана Нинова снимки Colette

Какво прави една Лолита в света на графити артистите?
- специална колекция за Adidas Adicolor
- авторска селекция за певицата Кълис
- между другото рисува улиците по всички краища на света и представя
новата си изложба в „Колет”, Париж
Познавачите на уличните графити артисти наричат пренаселения с предизвикателни и пищни Лолити свят на Фафи – „фафинерия”. Родената в Тулуза
авангардна графити икона е само на 30 години и вече се слави като една от
най-добрите в жанра. Ето защо точно култовият галерия-магазин „Колет” в
Париж организира новата изложба на френската артистка Go To Your Room.
Отличителният знак на героите на Фафи е бонбоненият розов цвят, пищните форми и закачливи усмивки. Това са съвременни Лолити, които искат само
да се забавляват, сякаш са героини в едноименното парче на Сидни Лопър.
Подобно на тях и Фафи успя с атрактивна нежна атака да превземе откровено мъжката сцена в уличния графити свят през 90-те години. Любимото място
за рисуване на Фафи са изоставените вагони по френските гари, стените
в метростанциите, както и съблекалните на градските стадиони. Всички я
разпознават по запазената й марка – миньончета с пищни форми, розови бузки
и кукленски устнички, свити в провокираща усмивка ала Уилма Флинтстоун.
Универсалният език, който говорят обитателките във фафинерията, е причината Фафи да е една от любимите графити артисти не само в родната си
Франция, но и в Япония, Англия, САЩ и Канада. Уникалният й стил провокира две
от специализираните издания да я представят подобаващо - Girls rock и Love
& Fafiness. По покана на Sony и „Колет” Фафи създава специален продукт, който
се продава в Париж. Тази година се появи и колекцията на Adidas Adicolor, в
която Фафи участва. Графити артистката работи по специална колекция за
певицата Кълис, която тази година вади нов албум и на концертите, включени
в тур листа си, ще се представя с тишъртки с любимите фафинетки.
За повече от света на Фафи на www.colette.fr.
Ако сте в Париж, не пропускайте изложбата й на адрес Colette,
213 rue Saint-Honorе, Paris
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ПОВЕЧЕ ХАРАКТЕР

текст Жана Нинова снимки Drago&Rado
Варненският лейбъл Drago&Rado пак изненада с найсемплата и добре премислена рекламна кампания Vipusk
2006. Детайлно можеш да я проследиш на www.vipusk2006.info.
Екипът определено не си губи времето в сложни препратки.
Направо залага капан за сетивата и добрата ориентация на
клиенти и почитатели на марката. Цялостната концепция на
кампанията може да послужи за сценарий на добре заплетен
екшън с елементи на комедиен трилър, в който нищо не е
такова, каквото е. Ала в същото време е точно това, което
се вижда. Ако вече сте се оплели достатъчно в артистичния
пачуърк, ето малко насоки към разгадаването му. Отваряте
страницата Vipusk 2006 и се впускате в отключването на
кодовете. Ако сте сред най-заклетите киномани, още на
фотографията на една купонясваща двойка ще се усъмните,
че нищо не е такова, каквото изглежда. Дизайнерът на лейбъла
и мозъкът зад всички артистични проекти Емилиан Събев не
случайно избира т.нар. репортажна снимка от Google. Но...
На нея всъщост са хванати в крачка британските актьори
Том Стъридж и Луси Пънч – по-свежите звезди в брилянтната
комедия на Ищван Сабо „Да бъдеш Джулия”.
Единствените персонажи, които са на мястото, на
което трябва да бъдат, и при това са с истинската си
идентичност, са „Депеш Мод”. Те присъстват в пъзела
„заради най-силната ни доза евросамочувствие: те включиха
BG в маршрута си това лято!”.
Следва представянето на колекцията – повече характер,
отколкото fashion – дръзко, смело и с подчертан горчив вкус
на сладка ирония. Както и артистична задявка с „колекцията
като тапет” - висока резолюция на няколко кадъра, които
феновете на марката могат да си свалят на компютъра,
защото е „по-добрата алтернатива на палмите или
снимката от миналото лято”. Безспорно.
Но най-хубавото е запазено за края – тоталното размиване
на идентичностите на фотографа и модела, в която става
ясно, че не е толкова важно кой кой е, а за какво се бори. Както
се казваше в един култов филм, когато умирал някой висш
благородник в древния Рим, задавали само един въпрос: Имаше
ли покойният някаква страст?! Официално фотографът на
рекламната кампания е Дарен Маас, а моделът е Тео. Ето
кратката им презентация (официална):
Дарен е клиент и приятел на Drago&Rado. Работи в Лондон
и другаде. Наложи му се да снима в един студен варненски
следобед. Има твърдото намерение да си купи малка къща на
юг край Варна.
Тео е на 19, 181 см и е момче от квартала. Интересува се от
музика, компютри и е почти наясно какво иска да прави.
Както се казва, всяка прилика с лица и събития е случайна.
Но ако някой ги разпознае, да се обади в най-близкия магазин
на Drago&Rado, за да му кажат кои са Тео и Дарен и какви са
техните пристрастия – към къщите на юг във Варна, морето
и как блести чистият ум на Събев.

ПРОЧЕТИ ВИЗИЯТА
СПИСАНИЕ FLY - ЕДИНИЧНА ЦЕНА 1500 ДОЛАРА!
ДЖОН МАЛКОВИЧ И КАРЛ ЛАГЕРФЕЛД – АВТОРИ В ХИПЕРМОДЕРНО АМЕРИКАНСКО СПИСАНИЕ
текст Жана Нинова снимки архив

14 фешън филма, 6 интервюта и документални продукции и 9
музикални видеоклипа съдържа нулевият брой на новото американско арт лайфстайл дигитално списание Fly. Премиерата му
уж е планирана за началото на септември. Обаче. Три месеца
преди официалната презентация на изданието лимитираният
тираж от 2500 броя е разпродаден за броени часове при цена
на единичен брой от 45 долара. Ценната продукция, наречена FLY’s Zero Issue, е със специална концепция. За премиерата
на новото списание авторският екип кани Раян Макгинес да
представи свой проект на корицата, което още повече вдига
интереса към изданието. Според авторите си Fly е първото
по рода си издание, което може да се похвали не само с оригинален текст, но и с уникална визия.
Доказателството за качеството на изданието е фактът, че
само два месеца след тоталната предварителна продажба
брой на списанието се предлага в eBay на стойност 1500 долара. Екип от над 150 автори – фотографи, филмови режисьори, дизайнери, музиканти, артисти, стилисти, редактори и
звукови техници, участват в създаването на уникалния визуален и текстови продукт. Достатъчно е само споменаването
на някои от постоянните автори в изданието, за да стане
ясно, че отсега нататък Fly ще предлага един уникален поглед
върху истински модерните събития, явления и хора. За селекцията гарантират Алекс Кейли, Джон Малкович, Карл Лагерфелд, Рувен Афанадор, Ширин Нешат, Санте д’Орацио, Ванина
Соренти, Калвин Клайн, Марк Джейкъбс, Зак Посен, Филип Глас,
Себастиен, Гогол Бордело и V2.
Издателят на списанието Нима Абаси е категоричен, че първият брой, който ще се появи през септември, ще достигне
тираж от над 60 хиляди екземпляра.
Повече информация за Fly на www.insidefly.com.
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НОЩЕН
ПРОЕКТ

След “Белият негър”, “неХана” и пиесите
“Дзен Порно”, “Криза” и Lovebox живеещата
в САЩ писателка Милена Фучеджиева ни
представя своя “Нощен проект”. Книгата е
съставена от авторски текстове и фотографии. Всичко, което ни представя Милена,
е истинско, преживяно и вълнуващо. Както
казва в предговора към книгата Любев Диловсин “Това е книга за фокусните състояния на
сърцето. Отстрани фокусирането изглежда
лесно. Особено във времето на автоматичните фокуси. Но яснотата за себе си и
нещата, точното фокусирано състояние се
постига чрез непрекъснато въртене и усукване на нервите и сетивата.”
Премиерата на книгата е в Созопол на “Аполония”. Издателството е “Алтера”.

ПОДЦЕНЯВАМЕ ЛИ ЗРИТЕЛЯ?
ДИЗАЙНЕРЪТ ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЗА ИМИДЖА В ТЕЛЕВИЗИЯТА
Интервю на Димитър Чипев снимки личен архив
Веселин Йорданов е човекът, създал и наложил марките Rollmann и Capasca на българския пазар.
Той е завършил Училището за мода в Париж и Казабланка. Работил е за прочутата модна къща
“Гре” и “Лойд Клайн” във Франция. Преподава мода в Монреал и Художествената академия в
София.
Как оценявате стила на обличане на тв водещите у нас?
- Стилът е нещо много индивидуално. Той е това, което ни отделя и в
същото време обединява. Стилът показва нашата персоналност. Ако
той е умел, посланието минава и сме успели да бъдем по-убедителни.
Въпросът е: Какъв е стилът на нашите телевизии и адекватни ли са
техните водещи? Според мен те все още се лутат. Никоя медия, с
малки изключения bTV, не е изградила стил, но стил в пълния смисъл на
думата. Адекватни предавания, добра шапка, добро осветление,
адекватни декор и водещи. Всички телевизионни канали у нас са длъжници на публиката си в това отношение. Понякога те доста подценяват зрителя, предлагайки продукт с визия и съдържание от ерата на
социализма.
От какво зависят адекватният имидж и поведението на тв лицата?
- От това дали на самата телевизия й е ясно какъв иска да е нейният
стил и към каква аудитория се стреми. Достатъчно е да превключиш
на руските канали и всичко ти става ясно. У нас по отношение на
телевизиите сме като една провинция. Хората, които правят предаванията, и всички около тях са като дръзновени пионерчета. Във всяка
програма излиза индивидуалността на водещия. Ако той я има, нещата са значително по-лесни и наистина те стават, но ако я няма...
Факт е, че у нас през последните години се появяват добри водещи и е
редно всички да работим за изграждането на техния цялостен имидж.
Вашите съвети към стилисти и режисьори за имиджа на тв лицата?
- На никого не искам да давам съвети. Аз казвам нещата такива,
каквито ги виждам, и такива, каквито трябва да бъдат. Всеки сам си
прави изводи. Стилистите трябва да помнят винаги, че работят за
една медия, за едно предаване и за един водещ. И своя личен стил и
вкус трябва да го оставят настрана. Първото и основно нещо е да
има комуникация и уважение от двете страни. Стилистът трябва да
чуе водещия как той се чувства и да направи евентуалния компромис.
Водещият трябва да разбере, че стилистите са професионалисти,
които работят за изграждане на неговия имидж, и трябва да им се
довери, защото те поддържат стила на компанията.
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Какво е определящо за имиджа на тв водещ?
- Стилът е комплекс от неща. Външният вид е много важен - как се
облича водещият, прическа, грим, аксесоари. Важен е начинът на поведение пред камера и т.н. За мен обаче определящо е какво се случва с
водещия извън студиото. Тв водещият никога не трябва да забравя, че
е публична фигура и трябва да се държи като такава. Това страшно
много задължава. Не е достатъчно да седиш добре пред камера. Много
е важно, когато си купуваш доматите например, да вдъхваш същото
доверие у хората, а не да се държиш като звезда.
Какво бихте посъветвали хората, които застават пред тв камери?
- Когато си подписал договор за водещ новините например, ти вече
трябва да се адаптираш към този начин на живот. Това става част
от теб и трябва да се разбере, че стилът е нещо, което еволюира
и се развива. Един човек, който е интелигентен, винаги ще приеме и
развие стила, който отговаря на професията му. Това само може да
му помогне. Публичността е и отговорност.
Има ли универсални рецепти за това как да изглеждаме по-адекватно
на малкия екран?
- Доверете се на истинските професионалисти!
Как различните предавания влияят на поведението и стила на тв лицата?
- За мен френските и руските тв канали са адекватни и професионални. Тук бих посочил едно лице, което харесвам - Клер Шазал, водещата
на новините по ТF1 има безупречен стил. Уилям, водещият на сутрешния блок на TF2, също е адекватен, актуален, безупречен. Посочените
от мен двама френски водещи имат това ниво и извън екрана. Няма
да коментирам колко добри са декорът, осветлението, движението
на камерата. Все пак сме XXI век и трябва да сме добре информирани
каква е тенденцията в тв ефира.
Вашите български тв фаворити като стил?
- Харесвам Ани Цолова, Милена Филчева, Венелин Петков от bTV и Ники
Кънчев от Нова телевизия.
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КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ
Е МАРТА СТЮАРТ
текст Бисера Богданова

“Страхотно е да си си вкъщи...” Това са най-типичните думи,
които могат да бъдат чути от устата на Марта Стюарт.
Жената - идол на американската домакиня, превърнала се в
марка на успеха и в икона на американския дом от средната
класа. И всичко щеше да е окей, ако тези думи не бяха отправени от прочутата телевизионна водеща към пристигащите в дома й журналисти точно след... нейното излизане от
затвора.
WTF is Марта Стюарт?!
Този въпрос илюстрира един от множеството парадокси,
свързани с марката, която представлява една от най-известните жени в САЩ. Ако пуснете в google името й, ще видите
срещу него изречения от “Коя по дяволите е Марта Стюарт”
до “Една от най-влиятелните личности на Америка”. Следва
поредица от крайности в най-различни посоки – всички събрани в нейния собствен живот. От “лайфстайл гуру” (разбирай
американски лайфстайл), ”домашна дива”, ”най-известната
домакиня на Америка” и, разбира се, ”сбъднатата американска мечта” до характерни особености като първата жена,
брокер в Америка, собственик и изпълнителен директор на
медиен конгломерат, милионерка, получила присъда за углавно престъпление. Не става въпрос за една добре замислена
героиня от риалити шоу. Истината е, че самата Марта
Стюарт живее в риалити шоу. Защото животът й, откъдето и да го погледнеш, все е шоу – всичко, което се случва
в него, тя успява да превърне в пари. Ама наистина всичко.
При това от ранна детска възраст. Още като сади цветя
и храстчета с баща си и украсява коледни сладки с майка
си в голямото си семейство от средната класа, живеещо в
индустриалната зона на Ню Джърси, Марта Стюарт сякаш се подготвя за големия удар в живота си. Защото след
известно време тя ще сади същите тези цветя и ще прави
същите тези сладки пред милиони зрители, а в банковите й
сметки ще валят стотици хиляди долари. Ще изнася лекции за
домакинството срещу петцифрени суми. Ще издава списание
с огромен тираж на същата тема, а цялата й дейност ще
е подплатена със суперпечеливш мърчъндайзинг в стил – ако
пуснеш чешмата в образцовата си кухня, ще потече Марта
Стюарт. И всичко това, след като вече е била фотомодел, за
да може да плаща образованието си, след като е стегнала
и декорирала сама заедно с мъжа си къщата, в която живее
и която вероятно е посетил чрез тв камерите всеки американец под слънцето от 1993 г. насам. Между другото, да не
забравяме да споменем и факта, че през 1967 г. г-жа Стюарт
става една от първите жени, брокери в Америка, като е едва
на 26. Макар че този смел и доста успешен опит за времето
си след няколко десетилетия й изиграва лоша шега. След като
прави големия си удар, като създава печелившата си компания
и през 1999 г. я пуска на Нюйоркската фондова борса с неверо-

ятен финансов успех, Марта Стюарт не устоява на изкушението да изхитри системата. Същата тази американска
система, която я превръща в бранд, медийна звезда и кралица
на лайфстайла (да не забравяме - американския лайфстайл).
След като се възползва от поверителна вътрешна информация, Марта Стюарт продава незаконно свои акции от една
фармацевтична компания малко преди тяхното падане, за
да избегне загуба от 45 хиляди долара. По-лошото идва обаче
след като се опитва да прикрие действията си и въпросната
американска система й вдига мерника. Защото какво по-хубаво от това да накажеш един от богопомазаните любимци на
обществото и политиката – доста е възпитателно. Заради възпрепятстване на разследването Марта Стюарт си
спечелва пет месеца съвсем истински затвор. И съвсем наистина излежава присъдата си. Разбира се, не стига дотам
да излъчва предавания от затвора или да декорира килията
си, но със сигурност успява да превърне в дивиденти това,
което й се случва. За кратко време се проточват огромни
виртуални и реални опашки от фенове, които й засвидетелстват признанието и любовта си. В личния й сайт marthatalks.
com още по време на процеса са регистрирани 34 милиона
посещения и са получени над 170 хиляди имейла. И ако за много
от американците тази част от биографията й може да си
остане просто едно черно петно, за други тя може да се
окаже доказателство за нейната пълнокръвност и човешка
природа, в които човек искрено можеше да се усъмни, имайки
предвид абсолютната прилика на публичния й образ с героините от филма ”Степфордските съпруги” - някак си твърде
перфектна, за да е истина.
”Перфектният” бранд
В основата си марката е провокативна сила, която поражда
емпатия или ненавист. Е, за Марта Стюарт едно е сигурно
- хората или я обичат, или я мразят. За нея казват също, че тя
е жената, която американците обичат да мразят. Но независимо дали й се възхищават или я критикуват, Марта Стюарт
определено знае как да накара хората да говорят за нея. И
това й носи много пари. Името й отдавна се спряга като
нарицателно. Факт е, че тя е повлияла върху начина, по който
американците се хранят, забавляват и подреждат къщите и
градините си повече от когото и да било в тяхната история.
Не е ясно дали е имала точно такава идея, когато започва
първия си самостоятелен бизнес преди трийсет години
– една обикновена фирма за кетъринг. Едно е сигурно обаче
– Марта Стюарт много добре знае какво прави и изобщо не
си поплюва. През 1997 г. дейността й придобива такъв мащаб,
че води до създаването на Martha Stewart Living Omnimedia
– конгломерат, който се простира в радио, телевизия, преса,
електронен каталог и дори уебсайт - Martha Stewart.com, доста актуален за времето си. Да накараш милионна аудитория

да те последва, да те харесва и да се нуждае от теб не е
малка работа, макар че историята дава много противоречиви примери в тази посока. Но и самата Марта Стюарт си
е доста противоречива. “Тя води битка с боговете!”, коментира Salon. “Бори се с природата, с човека, с живота и със
смъртта и въпреки това намира време да си посади нарцисите.” Но всъщност въпросните нарциси са нейната запазена
територия. За двайсетина години Марта Стюарт налага
безапелационно истински монопол върху домашния живот в
Америка. Амбицията й е неумолима, а енергията й е неизчерпаема. Самата тя споделя, че спи по 3-4 часа в денонощието.
В същото време за един час на тв екрана успява да спретне
без проблем, да кажем, екзотична рибена чорба, като й остане време и да доизкусури столовете във всекидневната и да
преобърне матраците. Е, никак не е чудно, че доста домакини
я мразят. Изглежда сякаш и да й вържат едната ръка, пак ще
може да пече, да чисти и да засуче един венец от хибискус
преди закуска. Не е трудно да се досетим и коя е любимата й
дума. Естествено, “перфектно” – перфектният пай, перфектното парти, перфектната антика... И, разбира се, маниакалното й отношение към детайла. Което някак си естествено
прелива в страстното й желание да контролира. Точно с
тази цел Марта Стюарт основава и компанията си и изнася
на раменете си всичко, ама всичко в нея. Еднолично удря и
камбанката за отваряне на Нюйоркската фондовата борса
в деня, в който компанията й е обявена за публична, а самата
тя става милиардерка. Въпреки това обаче не спира да иска.
Докато прави споменатата незаконна сделка с акции ден
преди падането на цената им, което й навлича съдебното
преследване. Марта Стюарт е жената, която прави перфектните сватби, а има един от най-грозните публични разводи
в съвременна Америка. Тя се разделя с мъжа си Анди Стюарт
в същия ден, в който излиза не нещо друго, а бестселърът й
“Сватба”. Животът й е образец за подражание съвсем допреди да излежи цели пет месеца в затвора.
В сериала участваха...
Различните роли, които играе Марта Стюарт, и противоречивите емоции, които предизвиква, изглеждат на пръв поглед
объркващи като рецепта за печено сърнешко със сос от нар,
но типично в неин стил съвсем не са случайни, пише Salon.
Факт е, че на личността й пасват идеално клишета оксиморони като “съседката отсреща”, “момичето от корицата”,
“акула”, “рейнджър”, “месия” и все пак “човек”. I’ll be back! (“Ще
се върна!”) също звучи като изтъркана фраза от американски
екшън... Но при Марта Стюарт тази реплика може съвсем
спокойно да бъде истина. Както повечето невероятни неща в
живота й. Все пак прословутата й сдържаност и желязното й
присъствие, заради които не е никак трудно да бъде асоциирана с Терминатор, не могат да се пренебрегнат току-така.

Представете си я само как изглежда, когато се появява заедно с Бъста Раймс на наградите на МТV и огромният татуиран
рапър се оказва доста по-смутен до нея. И как не проронва
една сълза при влизането си в затвора например. И как спокойно черпи журналистите с кафе и понички, след като излиза от
него. Дали ще има проблем “да се върне”?

MARTHEFACTS
* Марта Стюарт е родена през 1941 г. в семейство на полски
емигранти от средната класа в градчето Джърси.
* Омъжва се на двайсет години и има една дъщеря. През 1967 г.
става брокер на фондовата борса.
* През 1976 прави първата си фирма за кетъринг заедно с
приятелка от колежа. Малко след това отваря и собствен
магазин.
* През 1982 издава първата си книга Entertaining, която става
бестселър и се продава и до днес. След нея пуска на пазара
видеокасети, компактдискове с музика за вечеря, извънредни
тв предавания и дузини книги за ордьоври, пайове, сватби,
Коледа, градинарство и възстановяване на стари къщи.
* Става говорител на веригата K-Mart срещу 5 милиона долара. Една нейна лекция се оценява на 10 хиляди, а участието
в неин семинар в собствената й къща струва 900 долара на
човек.
* През 1990 мечтата й да издава собствено списание се сбъдва - Martha Stewart Living започва да учи американките как да
посрещат гости, да украсяват, да готвят, да пекат и да градинарстват. Дванайсет години по-късно изданието достига
двумилионен тираж.
* През 1993 стартира собствени телевизионни предавания по
няколко обществени, кабелни и сателитни канала, като дава
същите домакински съвети.
* През 1997 създава медийния си конгломерат Martha Stewart
Living Omnimedia Inc., който се занимава с издателска дейност, телевизия, мърчандайзинг, интернет търговия и доставка на продукти в осем основни направления: дом, готварство и приеми, градинарство, занаяти, празници, домакинство,
сватби и грижа за детето.
* През 2002 г. е обвинена в незаконна продажба на акции.
* През 2004 г. излежава петмесечна присъда във федералния
затвор за възпрепятстване на разследването.
* През август 2005 излежава и домашния си арест, а през
ноември стартира 24-часовата си сателитна радиомрежа, в
която самата тя води седмично шоу.
* В момента Марта Стюарт продължава да води тв предаванията си и участва в много други. Всичките й начинания
продължават да съществуват. И да се развиват.

КНИГА С ФОТОГРАФИИ
НА МЕРИЛИН МОНРО
текст Жана Нинова
Най-голямата сексикона в киното Мерилин
Монро умира при неизяснени обстоятелства
на 5 август 1962 г. С уникално издание на
непубликувани фотографии на един от
любимите фотографи на звездата от
„Някои го предпочитат горещо” Бърт Стърн
германското издателство Schirmer/Mosel почита блондинката, която успя да
завърти главата и на покойния американски
президент Джон Кенеди. Фотографът Бърт
Стърн е ангажиран от американското
издание на списание Vogue да снима модна
сесия с Мерилин само шест седмици преди
трагичната й смърт. Двамата прекарват
три дни със снимачния екип в хотел „Бел еър”
в Холивуд и от магичното им партньорство
се раждат уникални кадри. Никой не е виждал
досега Мерилин толкова уязвима, нежна
и интимна. Само 20 от общо 2157 кадри
на Стърн са публикувани в тогавашното
издание на списание Vogue. В култовото
издание The Complete Last Sitting - Bert Stern/
Marilyn Monroe в каталога на Schirmer/Mosel любимката на Труман Капоти разкрива
порочната невинност на чистия ерос за
всички почитатели на интимната природа на
една дива, която според Капоти притежава
най-чистата и непорочна душа в Холивуд.
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BIG BROTHER 3 ШОКИРА С “ЛИЧНА ДРАМА”
текст Ангел Боянов

Текст Ана Йованович
През 1989, гледайки култовия филм “Целувката на жената-паяк”, изпитах силна емоция, наподобяваща
едва ли не воайорство. Молина и Валентин, уловени между четирите стени на затвора, заобиколени
от спрялото за тях време, запълват живота си с разказване на филми. Един много силен сюжет, достоен за риалити формат.
И въпреки динамичното развитие на формата “риалити”, до момента като че ли все ми убягва ситуация или диалог, които да запомня или преразкажа с подобна силна емоция.
Комерсиалният в днешно време формат “риалити” започва невинно и безобидно през 1948 г. с любителския поглед на Алън Фънт върху живота на обикновените хора. Неговото шоу Candid

Camera факMicrophone. Докато Candid
Camera лови хората в неочаквани ситуации, появилият се по-късно America’s Funniest
Home Videos улавя родители, които “експлоатират” прохождащите си деца, костюмират куче-

тически представлява вариант на радиопредаването Candid

то или котката си… И всичко това с единствената цел - спечелване на наградата от 10 000 долара.
Вероятно никой не се е интересувал действително ли е това, което тече на екрана, или не?
Скритата камера става все по-малко скрита. Тя вече е поставена в живота на хората и те в зависимост от вътрешната си нагласа се съобразяват повече или по-малко с нея.
Култовото документално шоу American

Family от 1973 г. показва на живо житейската драма на

семейство Лауд.
Семейството отваря за екипа вратите на своя дом в продължение на цели седем месеца от живота
си. През това време продуцентът Крег Гилбърт заснема 300 часа суров материал, от които излъчва
само 12.
Всичко това е риалити телевизия, но форматът “риалити” в днешното му значение се заражда в началото на 90-те години с шоуто COPS, представящо група полицаи, които предотвратяват действията на “лошите”.
Култово шоу от това време е и Real

World на MTV, създадено през 1992 г. Група хора са затворени

в едно пространство за определен период от време. Много от елементите, ползвани в това шоу
- силното присъствие на музиката, представянето на заснетото в изповедалнята “вече случило се”…
стават основа на днешните риалити програми.
Британската продукция Changing

Rooms залага на промяната в реално време. Няколко двойки

предоставят едни на други подреждането на пространството, в което живеят. Това е първото шоу,
което акцентира върху промяната и я насърчава, представяйки реакциите на хората от новото,
което външен човек, влязъл в личното им пространство, е решил да направи.
В основата на предизвикателството Survivor е шведското шоу Expedition

Robinson от 1997 г.

Тогава се заражда и идеята за надпревара и борба в преодоляване на препятствия.
Култовата личност Марк Бърнет се свързва със създаването на формата - културен феномен,

Survivor. Той се счита и като “виновник” за появяването на Apprentice. Това шоу предлага изключителен шанс на победителя да намери мястото си в империята на Доналд Тръмп. Според мнението
на известния участник в шоуто Роб Фланаган то доказва, че “добрите момчета невинаги побеждават”.
Изпълнено с противоречия е и случващото се в Temptation

Island. По време на пребиваването си

на един и същ остров - прекрасния Белиз - четири подбрани двойки се разделят помежду си и прекарват две седмици с нови атрактивни партньори, които организаторите на шоуто им предлагат. Мотивът за участие не е материален. Единствената цел е излизане от анонимност. По време на шоуто
тв Fox е била принудена да изтегли една двойка, която скрила, че има дете на година и половина. Fox
излиза със становището, че не желае да се чувства отговорна за развалянето на семейните отношения.
Оригинален и легендарен принос към “скритата камера” е Punk’d, патентован от MTV. Неустоимият Ащън Къчър се появява в ролята на водещ комичен парад, който с поведението си предизвиква и
тормози предимно холивудски звезди. Шоуто поражда голям интерес поради неочакваните реакции на
звездите.
Интересното за този вид забава е фактът, че често пъти периодът на подготовка ангажира повече
обществото, отколкото самите събития по време на реализирането му.
Така примерно хората невероятно много са се вълнували от това как дъщерята на Маргарет Тачър ще
съобщи на майка си, че ще участва в риалити шоу в австралийската джунгла.
Продуцентката на музикално риалити шоу Джудит Рейгън отправя покана към племенницата на Осама
бен Ладен да участва в нейното риалити шоу и това ангажира вниманието на обществото. Младата
Уафа има намерение да започне кариера на поп музикант. Тя се надява чрез шоуто да се разграничи от
враждебните действия на чичо си и желае да покаже, че няма нищо против западния свят. Така Дюфор,
родена като Уафа бен Ладен, ще прехвърли мост към хората, които са нетолерантни към различията, защото Уафа всъщност е само едно обикновено момиче, което мечтае да стане звезда. И нищо
повече.
Но много повече в бъдеще със сигурност ще предлага риалити шоуто – формат, особено нашумял в
днешното време, защото реалността всекидневно носи нови предизвикателства. Предстои ни да ги
видим.
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Шоуто започва през септември, като наградата
може да стигне половин
милион лева за победителя дори и да е нелечимо
болен...
Дали e в паника заради
новия звяр Survivor в джунглата на тв ефира, си знае
най-добре самият той
- Големият брат. Със сигурност обаче ще се опита,
а вероятно и успешно, да
изненада както публиката,
така и противника си с
нещо абсолютно шоково.
Що е то Big Вrother няма
нужда да се обяснява. За
“Биг брадър 3” трябва да
се каже, че е залят от желаещи за участие чудаци.
Сред по-особените кандидати са травестит
от Плевен, двойник на
Киро Скалата в Пловдив и
двойник на Мерилин Менсън
в София. Жител на Поморие
пък дошъл за кастинга в
столицата абсолютно
бос и пеша от морето. В
графа интересни типове
минава и бивш затворник
от Швеция, който „застрашително“ се явил на
препитването в Бургас. За
да се илюстрира по-отчетливо за какво говорим,
ето топ 10 на най-екзотичните персони, явили се на
кастинга:
• травестит и порноактьор в Плевен
• двойник на Киро Скалата
в Пловдив
• ядрен физик и мъж-булка в
Пловдив
• двойник на Мерилин Менсън в София
• жител на Поморие, пристигнал бос и пеша в София
• жертва на отвличане в
Пловдив
• бивш затворник от скандинавска държава в Бургас
• кандидат с ковчег и свои
некролози във Варна
На живия подбор, проведен
в 5 града - София, Пловдив,
Плевен, Варна и Бургас, са
се явили общо 17 123 кандидати:
- мъже - 10 023;
- жени - 7100.
Продуцентите от SIA с
екип от цели 70 души са
навъртели 3000 километра
и са събрали 10 000 минути видеоматериал, за да
избират участниците в
шоуто. Макар за широката публика подготовката
да стои в сянката на същинското шоу, всъщност
предварителният подбор
е основното. Определянето на участниците предвещава успеха или неуспеха на Big Brother, защото
именно умело преценената
комбинация от личности и
характери залага възможните сценарии, по които
ще се разгърне шоуто. Тук
не става въпрос за обикновено 1-часово тв предаване. А за цял, 3-месечен
сезон, цял риалити сериал!
Точно затова е важно
предварително да се прецени кой какви опции има
за конфликтност спрямо
останалите.

Или пък близост, която може
да се развие до сексуална,
или направо да взриви публиката с истинска семейна раздяла и начало на нова
връзка, както се получи с любовния триъгълник Миро, Елена, Мариян във втория сезон
на играта. С цялата резервираност към думата “игра”
в конкретния случай...
Освен 10-те най-екзотични
кандидат-участници
кастингът на “Биг брадър 3” си
има и други класации найнай-най. Като например 10те рекорда:
• най-възрастен кандидат 85 години, София
• чужденци - 190
• бисексуални кандидати 382
• лекари - 235
• учители - 532
• най-висок месечен доход 18 000 лева
• социално слаби кандидати
- 872
• кандидати с психически
отклонения - 56
• спортисти - 1200
• кандидати над 60 години 513
18 000 лева месечен доход е
декларирал
най-богатият
кандидат-участник.
1200
спортисти са атакували
шоуто. 382-ма кандидатсъквартиранти са се определили като бисексуални, а в
шоуто са се опитали да се
пробват и 56 психически болни хора. Основно са преобладавали хора със средно и
висше образование, едва 5%
са били напълно неграмотните. Кастингът е атакуван и
от 190 чужденци.
Най-много кандидати за “Биг
брадър 3” са се явили на кастинга във Варна. Най-богатите кандидати и най-красивите жени са били в Пловдив.
Плевен е бил единственият
град, в който дамите са отбелязали количествена преднина. В Бургас, последният
град от кастинга, кандидатите са били най-млади, а в
София - първият град от препитването, пък са били найвъзрастни. Достоен пример
е 85-годишен дядо - ентусиаст от столицата.

Възраст на кандидатите
• 18 – 20 г. - 5%
• 20 – 30 г. - 80%
• 30 – 40 г. - 8%
• 40 – 50 г. - 2%
• 50 – 60 г. - 2%
• над 60 години - 3%
Ето как изглежда и графиката с
образованието на кандидатите:
• средно - 50%
• висше - 34%
• основно - 8%
• без образование - 5%
Извън сухите цифри и проценти,
без да се пренебрегва фактът,
че кастингът е нещо повече от
социологическо проучване, остава и големият въпрос къде ще
е границата между морала и забавлението. И дали първото няма
да отстъпи пред почти животинската страст на публиката
към зрелището? Беше заявено, че
търсеният образ на потенциалния играч е на изстрадал човек с
дълбока лична трагедия в живота. “Драматичните” герои ще
се тешат с обещана награда,
която можело да достигне 500
хиляди лева. Главният редактор
Николай Николов неколкократно
обяви, че този сезон ще бъде наистина необикновен:
“Затова той ще търси и необикновени участници. Big Brother 3 ще
е нещо като „ниво за напреднали”. Ще бъдем по-демократични,
но и по-взискателни в избора си
на участници. Те трябва да имат
лична история, някакъв филм, някаква драма в живота си, с която
да ни трогнат, заинтригуват,
потиснат, развеселят.“
Запознати коментираха, че ще
се търси шокиращото. Но прикрито все пак зад благородната
прокламация за толерантност
и разбиране към различните в

обществото.
Нападките
на злите езици кое е морално и кое не, кое е гротескно
и скандално, освен че ще си
бъдат чиста проба реклама
за “Биг брадър”, ще бъдат и
неутрализирани. С претенцията, че шоуто се нагърбва
със сложната задача да демонстрира що е то интеграция на различните. Упреците, че се правят пари на
гърба на нечия “лична драма”,
най-общо казано, ще могат
да се отбият с тезата: “А
какво направихте вие, обществото?!” И всички ще
замълчат гузни и засрамени.
В интернет форумите (например - http://forum.ekk.bg/
viewtopic.php?p=5734&sid=23
325a608bdc777c4748c9b4927
e9778) още преди месец се
появиха въпроси и отговори
като:
“Могат ли инвалиди, както и
глухи или слепи хора да кандидатстват за шоуто?
- Да, определено? Продуцентите приветстват всеки,
който иска да се яви на кастинг за Big Brother, въпреки
че те трябва да направят
промени в къщата, за да могат да обслужват хората
с увреждания. И все пак не
е като да не могат да си го
позволят!
Пак казваме, ако мислите, че
зрителите на Big Brother ще
се радват да ви гледат по
телевизията 3 месеца през
есента, тогава кандидатствайте!”
Ето как звучи едно от обещанията на главния редактор Ники Николов:
„Ние за първи път обещаваме да бъдем толерантни към различните, дори към
най-ощетените от живота
- хора, които търсят трибуна за своите проблеми, но
поради това, че са твърде
различни, не са могли да я намерят до момента. Говоря
за българите, отхвърлени от
стереотипите на социално
приемливия и подреден живот, дори за хора с нелечима
болест или пък страховита
съдба. “Биг брадър” е готов
да ги изслуша...”
Хитър трик, който обаче

действително не бива да
се възприема еднозначнолицемерно. Защото със
сигурност ще се породят
и дискусии, които може пък
и да имат положителен
резонанс. А това никак не
е малко и може да се превърне в достойна кауза!
Частната национална
телевизия е доказвала, че
умее да помага и е достатъчно да посочим като
пример съвместната благотворителна кампания на
“Нова” и БНТ “Българската
Коледа”.
От “Биг брадър” обещават тънката граница
между нестандартност и
лудост да не се прекрачва
и затова ще следи главният психолог на шоуто Ани
Владимирова с още десет
свои колеги.
Следващото риалити шоу,
което Нова телевизия готви, е “Страх” (Fear Factor)
Това пък е шоуто, в което
човек достига до предела
на своите възможности.
Чрез изпитания, събуждащи
най-първичните ви страхове. Светът на Fear Factor
е този, в който най-големите страхове стават
действителност. Просто
се сбъдват. 78 българи
- мъже и жени, ще бъдат
изпратени на екзотични
плажове в Аржентина.
Участниците във всеки
един епизод ще бъдат подложени на три изпитания,
създадени, за да проверят
не само физиката, но и психиката им. Залогът отново
ще е огромна парична награда. Шестима от тях ще
бъдат популярни личности,
които ще вземат участие
само в едно от изданията.
Още през 2002 г. националната Нова телевизия излъчи
американския вариант на
предаването, което беше
прието с огромен интерес
от българските зрители.
Форматът на “Страх” е на
“Ендемол” и стартира за
пръв път през 1999 г. в Холандия. С невероятен успех
се излъчва и в САЩ от 2001
г. по Ен Би Си. Популярността на “Страх” достига
невиждани размери, в резултат на което там дори
е създаден музей, посветен
на шоуто. В момента Fear
Factor се показва в повече
от 30 държави и е едно от
най-рейтинговите риалити предавания в света.
У нас Нова телевизия ще
го стартира догодина.
За тези, които са гледали
американския вариант, е
известно, че изпитанията
в “Страх” варират от
скокове от високи сгради
или мостове до похапване
на хлебарки, гъсеници, плуване сред змии и ред други
отвратителни неща.
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ДА ОЦЕЛЕЕШ СЪС SURVIVOR
текст Ангел Боянов

Мина времето на “самоделките”. Първоначалните
опити на българските
частни телевизии да зарибяват публика с крадени и
- за по-евтинко - побългарени формати остана в
миналото. Сега, след като
Нова телевизия нанесе няколко удара с “Биг брадър”
и подготвя излъчването
на поредния, bTV се съвзе.
И се реши да влезе в пряк
сблъсък - отговорът се казва Survivor, скъп и доказал
се проект. Това е едно от
най-гледаните риалити
предавания на планетата.
Трудната, но славна задача
е поверена именно на Слави Трифонов и компанията
му Seven Eight productions.
Битката за най-гледаното време наистина, не
на шега, започва да се
подчинява на законите на
джунглата. Само по-пъргавият, по-издръжливият,
по-умният и съобразителен ще оцелее. Затова си
дават сметка и в “Нова”, и
в Би Ти Ви. Защото именно
законът на джунглата с
пълната си сила ще важи за
техния праймтайм и онази
табличка за процентите,
рейтингите и числата.
Които се превръщат в големите пари от реклама.
Имаме влажен климат на
тропиците, валят проливни дъждове, духат пасатите. Към това - савани,
гъста и вечнозелена растителност, величествени
планини и непристъпни
гори, стотици километри
пясъчна ивица и плажове,
коралови рифове, прозрачни лагуни, чисти реки и
възхитителни водопади...
Да продължавам ли... Това
не е фантастична картичка или реклама на “Плажът”
с Леонардо ди Каприо. Това
си е истински карибски
остров. Но невероятната
красота крие и страхо-
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вити опасности - ураганни
бури, отвратителни змии,
гнусни гущери, паяци и непознати за нашите географски
ширини почти толкова огромни, колкото и ужасни насекоми. И ето, цялата тази
екзотика - всяка вечер по
телевизията. От есента,
когато българинът, несбогувал се още с лятото, ще жадува още повече.
Survivor е реализиран и видян
в над 55 държави по целия
свят и показва на публиката
живота на 16-те участници,
които трябва да оцелеят
на самотен остров насред
океана без ток, вода, храна, магазини и цивилизация.
Survivor е класиран като топ
развлекателно шоу в САЩ
и Канада и има най-високия
рейтинг спрямо останалите риалити телевизионни
продукции.
Подбрани са 16 физически
здрави, изключително издръжливи и готови на всичко, за
да победят, 8 мъже и 8 жени.
Възрастта им е между 18 и 55
години. Разделени са на две
племена и се състезават на
самотния карибски остров.
Предизвикателствата са
безброй и постоянно тестват издръжливостта, логическото мислене и волята
на оцеляващите. Ситуациите, в които са поставени, провокират различните

страни от характерите им. Отборът, който не се справи с поставената задача, ще трябва да
изпъди чрез тайно гласуване един
от своите. Изгоненият незабавно напуска острова. За отборa
победител има награди и поощрения.
Тогава, когато останат само
деветима оцелели - племената
се сливат в едно. Именно тогава
започва най-истинската и ожесточена битка за оцеляване - всеки срещу всеки. Наградите вече
не са отборни, а единични.
Риалити шоуто е изобретено
от певеца Боб Гелдоф. Той е номиниран четири пъти за Нобелова
награда за мир. Гелдоф е организатор на грандиозните благотворителни концерти срещу бедността Live 8.
Продуцент на българския Survivor
формат е bTV съвместно с британската фирма Castaway. Техническата реализация е доверена на американската компания
с офиси в Лос Анджелис и Маями
- Promofilms, заснели повече от 40
предавания Survivor в цял свят.
В българското си битие, още
преди да се е появил на екран,
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Survivor вече промени няколко съдби. Достатъчно е да
отбележим, че събра заедно
култовите лица от легендарното предаване “Ку-ку”
- Слави Трифонов и Камен
Воденичаров. След деветгодишна раздяла двамата
отново ще работят заедно.
Камен е водещият на Survivor.
Наскоро пред вестник “24
часа” основателят на музикалните награди на телевизия ММ сподели, че участието в подобно шоу е голяма
провокация за него и затова
е приел поканата на Слави
без много чудене. По думите
на Воденичаров двамата отново са приятели: “Вече сме
големи момчета, пораснахме, професионалисти сме.”
Разбира се, като водещ на
Survivor Камен ще е ключова
фигура в шоуто. Той ще е
човекът, който единствен
ще си контактува с изолираните на карибския остров участници. Той ще им
поставя задачите, ще води
съветите, на които ще се
гласува, и ще разговаря с
мераклиите за голямата
награда за проблемите им.
След всяко гласуване водещият ще съобщава името
на този, който е елиминиран
и трябва да напусне острова. В негово лице подложилите се на тв експеримента ще виждат и палача, и

единствената си утеха.
По време на шоуто Воденичаров ще оцелява при
същите тежки условия, в
които живеят участниците - високи температури,
много гадни влечуги и насекоми навред.
Според извадка на bTV при
избора на оцеляващите
била покрита цялата възрастова аудитория - “от
електротехници до бивши
командоси; от начинаещи
фолкпевици с големи бюстове до мъже с приятни
бирени коремчета”. Някои
от бленуващите голямата
награда от 250 хиляди лева
пристигнали специално от
чужбина, за да се явят на
кастинга. Напирали наши
сънародници от САЩ,
Англия, Австралия и скандинавските страни.
Източници от кухнята
издадоха, че наши рейнджъри от различни задгранични мисии като тази в
Камбоджа също искали да
мерят сили по робинзоновски. Един от тях описал в
писмото си как носил на
ръце приятелката си цели
8 километла - от едно село
до друго. Дамата му била с
тегло 56 кг, а младокът
взел разстоянието за час и
половина.
8-те мъже и 8-те жени ще
попаднат на карибските
острови, които според
някои са най-желаната
туристическа дестинация – едва ли не раят на
земята. Но за участниците
в Survivor там ще дебнат и
много опасности.
Но всъщност... Този, който
ще дебне най-много за цялостната опасност, наречена Survivor, e уж познатият ни Голям брат. Който,
освен че вижда всичко, ще
ни изненада в непозната
светлина.

НАОМИ – ЗВЕЗДАТА НА
„ПИРЕЛИ”

Какво е дигиталното разпространение на музика?
Предварителното конвертиране на музиката в музикални електронни формати и предоставянето чрез различни технически начини на възможността на всеки отделен човек, запознат с
възможностите на своя хардуер, да свали (даунлоудне) в удобно за него време и място желаната
от него песен или албум.
Какви са основните начини за дигиталното разпространение на музика?
В момента те са два – чрез закупуване и теглене на музика от специализирани интернет сайтове или чрез сваляне на музика директно на мобилните телефони и използването им като МР3
плеъри (ако съответният модел телефон позволява това).
В първия случай всеки човек трябва предварително да се регистрира като потребител в съответния сайт, да посочи начините за плащане, които предпочита (най-често това са кредитни
или дебитни карти), и след това получава правото да избира, слуша и тегли харесваната от
него музика.
Има два основни вида на елктронна търговия с музика чрез легитимни интернет сайтове
– едните само продават музиката като отделни песни или албуми (www.itunes.com), а другите, като предлагат и т.нар. абонамент (www.emusic.com). Абонаментът означава, че срещу
наистина символично месечно заплащане потребитлят получава правото да слуша музиката,
която му харесва, непрекъснато без правото да я сваля и прехвърля на харддиска на компштъра си. В случаите, когато на потребителя му хареса определна песен дотолкова, че да
пожелае да я има/свали, то той може допълнително да я заплати само нея и да я свали. Сумата
за тегленето се заплаща отделно от абонамента. Лично аз предпочитам този вариант на
електронна търговия с музика, защото тя ми дава свободата да слушам непрекъснато това,
което ми харесва, без да го свалям, и това е само срещу абсолютно минимално заплащане от
моя страна и само когато пожелая да сваля нещо, си плащам само него. Така за последния месец успях да чуя на сайта www.emusic.com, където съм потребител, над 1000 песни, които едва
ли бих си позволил да закупя поотделно. Още повече че това е сайт, който не предлага музиката на т.нар. мейджъри, а музика на много независими компании и песни, които едва ли ще чуем
лесно по радиото. А повярвайте ми – има огромно музикално многообразие и огромно количество музика от най-високо качество (над 1 000 000 песни). Не случайно изпълнители като Simply Red,
B.B. King, Brand New Heavies и други са предоставили правата за дигитално разпространение на
музика на такъв сайт.
Вторият основен начин за дигитално разпространение на музика са мобилните услуги. Тук вече
музиката може да бъде разбита на рингтонове и цели песни. Вече с навлизането на 3G мрежите тегленето на музика директно на телефоните ще става все по-лесно. В този случай цената за изтеглените песни се натрупва на нормалната месечна сметка на съответния мобилен
абонат.
Как музиката може да стигне до електронните магазини и мобилните оператори и как българската музика може да стигне до тези, които я търсят по цял свят?
За това са необходими усилията на звукозаписните компании и т.нар. агрегатори на музика.
Наивно е да се мисли, че един продуцент би могъл да преговаря с всички онлайн магазини за дигитално легитимно разпрстранение на музика или с всички мобилни оператори по света, както
и че всеки онлайн магазин може да преговаря с хиляди продуценти и артисти. iTunes за кратко в
началото се опитаха сами да си доставят музиката, но после сами се отказаха и преговарят
само с агрегатори. Такъв е и случаят с всички останали големи онлайн магазини за дигитално
разпространение на музика. Ето защо се появяват агрегаторите на музика, които придобиват
права от стотици и хиляди независими лейбъли да предоставят техните каталози на онлайн
магазини като Napster, Emusic, iTunes и други. Разбира се, тук не е мястото да говоря за различните условия, които договарят тези агрегатори, защото това е една специфична материя с
огромно количество специализирани термини.
Един от тези агрегатори на независима музика, всъщност най-големият такъв е The Orchard. Аз
определно се гордея, че Vitality Music е тукашният представител на The Orchard и като такива
ние имаме удоволствието да предоставим възможноста на всички български продуценти и
изпълнители тяхната музика бързо да стигне до така популярните световни онлайн магазини.
Лично на мен вече ми е наистина приятно да видя българска музика в iTunes и Emusic и да зная, че
всеки един по света, който се интересува от нея, може по всяко време да я изтегли и нашите
продуценти и изпълнители да си получат парите за това. Ще се радвам, ако всеки български
продуцент или артист, който се интерсува от това се свърже с нас и да разбере по-подробно за този нов начин за излизането на българската музика на световния електронен музикален
пазар.
От друга страна, чрез The Orchard ние сме в състояние да предложим една наистина легитимна алтернатива на българските музикални фенове и съвсем скоро в България ще се появят сайтове, които предлагат музика по същия бизнес модел като този на Emusic или iTunes. Дори мога
да кажа, че вече в мрежата на МТел могат да се чуят и свалят рингтонове от този огромен
каталог.
Кой печели от дигиталното разпространение на музика?
Аз бих уточнил – легитимното дигитално разпространение на музика! От него печелят всички,
които участват в създаването на една песен – от момента на нейното написване до финалното й изтегляне от този, който е заплатил за нея. Нека съвсем грубо да кажа как се разпределят приходите от дигитално разпространение – определен процент от крайната цена на
песента в някой легитимен онлайн магазин отиват за самия магазин, задължителният процент
от тази цена се заделя от самия магазин и превежда на авторите на музиката чрез техните
съответни организации по света и останалите суми отиват в продуцентите и артистите.
В случаите, в които се ползват и услугите на агрегатори, които предлагат каталозите на
различните продуценти и артисти по света, определен процент от този на правопритежателите остава за агрегаторите. Това е нормално, защото те пък са тези, без чиито усилия и
вложения (в определени случаи те са огромни) музиката не би достигнала изобщо до големите
онлайн магазини.
И накрая – печели истинският фен на музиката, защото срещу парите си той получава качествено конвертиран продукт и той е сигурен, че няма да изтегли поредната МР3-ка с лошо
конвертиране и ниско ниво на звука, която на всичко отгоре може и да бъде поорязана от този,
който я е качил. Печели пак този музикален фен, защото той знае, че неговият любим изпълнител
получава част от парите за музиката си. Всеки истински музикален фен ще се радва да знае,
че той е един от тези, които дават по малко, за да може да ги има неговите любими изпълнители, защото те живеят от музиката, която създават, за да ни радват нас. Музикалните фенове
показват на любимите си изпълнители, че харесват музиката им, като купуват песните и албумите им или като купуват билет за концертите им.
Дигиталното разпространение на музиката ли е панацеята за музикалната индустрия?
Всички знаем, че с интернет светът става все по-малък и все повече се „дигитализира”. Това
е неизбежно. Неизбежно е и това музикалната индустрия да се съобразява с техническите
нововъведения и заедно с тях да предлага все повече начини за все по-лесен достъп до музика.
Сигурно е, че в следващите 5-7 години делът на дигиталното разпространение на музика ще
расте (за тази година се предвижда оборот от над 7 милиарда долара от това, а за другата
предвижданията са за над 64 милиарда долара в световен мащаб). Сигурно е също така, че
компактдискът, както плочата и касетките също така ще застарява като носител. От друга
страна пък ще излизат и други нови видове твърди носители на музика, така че все още феновете на красивите обложки, кутии и опаковки на музика ще бъдат доволни. Трудно ми е да кажа
и дали изобщо разпространението на музика ще стане електронно – може би това ще стане
във времена, в които ние няма да сме в активна трудова възраст, така да се каже.
Едва ли музикалните компании ще се опират само на дигиталното разпространение на музика
– със сигурност ще търсят и други начини за даване свобода на избор на тези, които търсят и
ценят музиката, и в този смисъл едва ли дигиталното разпространение на музика е панацеята
за музикалния бизнес.
Панацеята за музикалния бизнес е в това да го има истинския музикален фен, защото той цени
и обича тези, които създават музиката за него! Той не качва безогледно и без капка уважение в
интернет музиката, защото той самият вярва, че ако има и други като него, то те също ще
уважават любимите си изпълнители, като купуват тяхната музика. Ако го няма истински музикалния фен, няма да има и музикални компании, продуценти, автори и изпълнители!

ПОРЪЧАЙ СИ МУЗИКА
УПРАВИТЕЛЯТ НА VITALITY MUSIC БОБИ ИВАНЧЕВ ЗА
ДИГИТАЛНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХИТОВЕ
Жоро Тошев снимка Vitality Music

В последните 3 години усилено се говори за платени МР3-ки,
дигитални права, мобилни права и какво ли още не свързано
с електронното разпространение на музика. В началото
мнозина свързваха продажбата на музика по интернет само
с поръчването на компактдискове в определени он-лайн магазини (например www.amazon.com, www.cdnow.com), които бяха
като едни виртуални витрини, излагащи музикална (а и не само
такава) стока и където всеки един меломан може да си закупи
предпочитаните от него албуми във формат компактдиск.
Ето че се появи и необходимостта закупената музика да се
обърне или конвертира в един по-малък формат, за да може
всеки да я носи със себе си в големи количества и да я слуша,
когато си пожелае. На пазара излязоха т.нар. МР3 плеъри,
които днес вече са персонални мини медийни центрове или
едни малки джаджи, които могат да просвирят почти всеки
музикален или видеоформат и които съхраняват в паметта си
стотици песни или видеоклипове.
Технологията се разви достатъчно. Любителите на музика
днес не е необходимо да си закупуват дисковете с песните,
да ги свалят на МР3 и след това да си ги качат в МР3 плеърите, а могат просто да отидат в някой сайт (www.emusic.
com, www.itunes.com, www.napster.com и др.), който предлага
легитимна музика в дигитален формат (разбирай музикални
файлове от сорта на .wav, .mp3, .aiff, .wma и други) и след като
си платят за свалянето на една песен в желания формат, да я
свалят на своето РС или МР3 плейърче.
Все още обаче има пиратски сайтове, които свободно предлагат музика за директно сваляне или сваляне чрез т.нар. торенти (в България такива сайтове са torrents.data.bg, torrents.
linkos.bg и др.).
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Чернокожата манекенка Наоми Кембъл и колегата й Тайсън Бекфорд блестят в звездната
кампания на серията спортни облекла и аксесоари на модната линия на „Пирели” – P Zero.
Пред обектива на френския топ фотограф
Патрик Демаршелие лондонската красавица
позира само с маратонки и яке от спортната колекция – P Zero, вдъхновена от прочутата гума, която компанията „Пирели” създава
през 1987 г. за „Ферари”.

63 МИГА ОТ
ОТКРАДНАТАТА КРАСОТА
НА ФРАНСОА НОАР
Един от най-добрите гримьори в света,
французинът Франсоа Ноар, издава тайните
на трансформацията на женската красота
с гримове на страниците на Makeup Your
Mind (албум от каталога на нюйоркското
издателство Powerhouse Books). Франсоа
Ноар е президент и криейтив директор на
козметичната компания NARS cosmetics и
традиционно екипите му от професионални
гримьори обслужват модните ревюта на
Версаче, Валентино, Марк Джейкъбс, Карл
Лагерфелд и Долче & Габана, като работят
с продуктите на собствената му марка.
Името на Ноар е синоним за невероятно
качество и класа, контролирал е лично
процеса на гримиране на снимачната
площадка за легенди от ранга на Хелмут
Нютън, Ричард Ейвдън, Хърб Риц и Ървин Пен.
Арт директор на изданието Makeup Your
Mind е визуалният гений Фабиен Барон – главен
редактор на Arena Homme Plus, президент на
компанията за графичен дизайн Baron and Baron, чиито услуги ползват „Прада”, Валентино,
Джил Зендър, Каролин Херера и Джорджо
Армани, и арт директор на френското
издание на Vogue. Като модели в луксозното
издание позират Карен Елсън, Наоми Кембъл,
Триш Голф, Ева Херцигова и руският топмодел
Наталия Семянова.

ЛОВЕЦЪТ НА ПРИКРИТАТА
МЕЛАНХОЛИЯ
Наричат го “ловец на добре прикритата
меланхолия”. Той е белгиец. Но по-важното
е, че е фотограф. Казва се Жан-Франсоа
Карли. Още шестгодишен, когато му връчили
камера за пръв път, разбрал, че това е
среща с първата му любов. Всъщност
било само началото на една безкрайна
любовна история. “Фотографията е
постоянно прераждане, кръговрат от
енергия и креативност. Тъмна меланхолия,
една съзнателно поддържана тайна, която
предпазва уязвимостта на света. Светът,
затворен в снимката, от заобикалящата
го среда. Като мрачна приказка, в която
участват дори дрехите!”, заявява Карли. От
седем години белгийският фотограф живее
и работи в Лондон за издания от ранга на Visionaire, Arena, Arena Homme Plus, GQ и Exit. От
творческите си върхове най-много се гордее
с участието си в изложбата Bravehearts: Men
in Skirts в нюйоркския Metropolitan Museum of Art.
Изпъква и концепцията му за видеофилма I feel,
който се излъчва по време на представянето
на есенно-зимната колекция на Raf Simons.
Авторска селекция от фешън фотографии
Карли представи и в берлинската галерия
Viaux.
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НОВА РОЛЯ
интервю Димитър Чипев снимка архив

Въпроси към Оля Генчева
Била сте от двете страни на “барикадата” – обект на медиите и сте работили с медиите
като медиен съветник, от коя страна е по-предизвикателно? Защо?
Не смятам, че военната терминология е подходяща в случая. Говорим за партньорство, а не
за водене на войни и битки. Да работиш със силен партньор по принцип е предизвикателство
– трябва да се стремиш да си на нивото му ако не искаш да го загубиш.
Мисля, че възможността последователно да си в позиция на обект и субект по отношение на
всяка дейност е предимство. Например, сега, когато чета или гледам новини, съм наясно кой,
какво, защо и как го казва, и си признавам, че често много се забавлявам.
Как се променят българските медии през последните години?
Като визия, съдържание и журналистическата работа, и под здравословния натиск на конкуренцията, медиите безспорно се развиват, и стават все по-професионални. Говоря не само за
вече утвърдените представители на медийната общност. При повишаващата се взискателност и критичност на публиката, някой от новите телевизии, например, впечатляващо бързо
успяха да изградят и наложат собствено лице, и да заемат добро място сред телевизионната
аудиторията.
Като цяло, високото ниво на професионализъм в практиката на българските медии е един от
отчетливите знаци, че България в много отношения е равностойна на останалите страни от
Европейският съюз.
Какво ще промените в организацията и програмата на медийния фестивал в Албена като негов
директор?
Твърде рано е да отговоря конкретно. За да е успешен процесът по управление на всеки проект, независимо от специфичните му особености, процесът задължително трябва да включва
определени ключови етапи. Един от тях е анализ на ситуацията, и ресурсите към момента на
стартиране на проекта. Независимо, че Медийният фестивал „Златен чадър” има зад гърба
си респектираща история от 12 години, за мен това е нов проект в нова област - предстои
ми, с помощта на екипа и организационния комитет, да се запозная в детайли с всичко. Трябва
да призная, че в момента съм в доста комфортна позиция, защото ми е най-лесно да критикувам. Оценявам търпението и здравите нерви на Главния секретар на фестивала, Жоро Кузмов,
който го понася.
С екипа на „Златен чадър” обсъждаме не само организационни, но и сериозни концептуални
промени във формулата на фестивала. Обсъждаме допустимостта на промени свързани дори с
името и мястото на фестивала. Смея да твърдя, че суровите идеи са много и твърде интересни, но настоящият момента не е подходящия, за да се говори конкретно за тях.
Кои са приоритетите за следващото издание?
Основен приоритет, разбира се, ще е опитът да осигурим допълнително финансиране, достатъчно за да изпълним по-голяма част от интересните идеи, които имаме, както и да предложим
качество, което гостите на фестивала заслужават.
Един от акцентите, които трябва да поставим в работата по организиране на следващият и следващите фестивали, трябва да е върху преодоляване на кампанийността във всяка
една от сферите свързани с подготовката му. Смятам, че има необходимост от по-активно,
но адекватно и равномерно популяризиране на мисията на „Златен чадър”, за по-дълг период
от време, отколкото седмицата около провеждането му. В това отношение би помогнало
създаване на добре организирана и ефективно действаща структура „Пресцентър”, която да
осигурява информация за фестивалните събития и програма, не само по време, но и преди началото на фестивала. Друг инструмент в тази посока би била стартиралата през миналата
година инициатива за организиране на Предварителна фестивална програма, като част от
Международните медийни събития.
Друга област, която по мое мнение се нуждае от техническо изчистване на концепцията е
процесът по награждаване на проектите, състезаващи се в категориите Телевизионни новини,
Телевизионни шоу програми, Радио, Преса, Креативни медийни решения и Web. Независимо, че и
към момента, критериите за избор на победителите са предварително ясни, би следвало и ще
настоявам това да е видимо, лесно достъпно и разбираемо за всички, освен за пряко ангажираните тесни специалист. Донякъде свързани с това са и промени, които активно обсъждаме, в
концепцията на Гала церемонията по връчване на големите награди и закриването на фестивала.
Кои са световните медийни фестивалите, чиито опит бихте използвали в организацията на
фестивала “Златен антена”?
Винаги има какво да се научи от по-големите и по-богатите. Въпросът е, до колко наученото

и различното е реално приложимо, и съответства на регионалните, и културни особености
на модела, върху който искаме да го пренесем. Медийният фестивал „Златен чадър” сам по
себе си е различен и характерен. Традиционна практика при подобен род събития е те да са с
конкретна насоченост или да са по-тясно жанрово профилирани. Такива са кинофестивалите в
Кан и Берлин, най-големият азиатски филмов пазар FILMART в Хонг Конг, телевизионният фестивал
в Монте Карло, телевизионният и филмов пазар Sitheni в Кейп Таун, телевизионния пазар DESCOP в
Будапеща, фестивала в Монтрьо и т.н.
Поради уникалната си формула да срещат представители на различни в изразните и техническите си средства медии, Международните медийни събития в Албена имат свои собствени
неповторими лице и атмосфера, които им гарантират място в българския и световен фестивален календар. Разбира се ще се постарая да запазим тази позиция като продължа или подновя
контактите, създадени от Жоро Кузмов с международни форуми като Международните ЕММИ
награди, DESCOP, фестивала в Кан и т.н. От изминалото ХІІ-то издание на фестивала, вече има
успешният опит от сътрудничеството с безспорен авторитет в областта на комуникациите, какъвто е Жак Сегела. Ангажираността на личности от този ранг, както и помощта на
Президента на фестивала Стефан Делаие, безспорно и в бъдеще ще допринасят за значимостта и положителното развитие на Международните медийни събития в Албена.
Кои са трите проекта, които смятате за важни в кариерата си?
Не деля работата си на повече или по-малко важна. Това, по което работя към даден момент е
по-важно от всичко останало преди това. За всеки проект, в който съм ангажирана, се стремя
да давам максимума, да научавам възможно най-много и да създавам приятели. На всеки проект
гледам като етап и следваща стъпка. Работата ми в Министерство на финансите през последните 4 години беше добра школа и един от важните етапи в професионалната ми кариера.
Двете години работата за английската консултантска компания “Краун Ейджънтс” също беше
сериозно професионално предизвикателство.
По какъв начин България може още по-ефикасно да се включи в световната мрежа на медийните
фестивали?
Всички сме със съзнанието, че следващата година ще е една от най-значимите за България от
гледна точка на съвременната ни история. Заради постигнатия висок стандарт в работата
на българските медии, странната ни има потенциал и би могла да има своя роля в медийната
общност на Балканите. В региона няма друго, подобно по мащаб и история събитие, което е
една от възможностите на фестивала, която планираме да проучим и при възможност да реализираме. Обмисляме няколко варианта за привличане и обединяване на подобни форуми или знакови представители на медиите от съседните ни и новоприсъединилите се към Съюза държави.
Според вас кое е по-стимулиращо за участниците в един медиен фестивал – наградите, купоните или работната среда?
Нали няма да анатемосаме купона? Харесва ми определението на Жоро за фестивала – Панаир.
Хубавото е, че след това няма продължение. Кой, както иска, така да го разбира. Всеки, според
собствените си нагласи, нужди и кройка, може да го приеме и превърне в Есенният технически
панаир на Пловдив, в Октоберфеста на Мюнхен или в Събора на с. Горна Трънка (не знам дали
съществува), с много захарен памук, лимонаТа и стрелбище.
Сериозният отговор е, че част от работата по подготовка на следващото издание на
„Златен чадър” ще бъде внимателният подбор на темите и областите на съпътстващите
семинари. Разбира се, до голяма степен това би следвало да е двустранен процес, доколкото
фестивала осигурява възможност за провеждане на семинарите, но стойността на съдържателната част зависи напълно от организаторите и участниците в събитията. Ще се опитам,
все пак да въведа по-ефективна координация при работата с организаторите на презентациите и семинарите, за да сме сигурни че по време на Медийните събития в Албена ще осигурим
на гостите си не само интересни, но и полезни дискусии.
Купонът, наградите и работата трябва балансирано да присъстват в събитие с характера
на „Златния чадър”. Така нареченият купон играе не по-маловажна роля за осъществяване на
неформални контакти в гилдията, както и семинара с две кафе паузи. Обърнал ли сте внимание,
какво се случва по Коледа. Всички уважаващи себе си фирми или такива с претенции, се стремят да присъстват, и да съберат на неформални срещи настоящи и потенциални партньори,
клиенти, и конкуренти в бранша. И Коледната коктейлна фиеста продължава много повече от
трите дни на Медийния фестивал в Албена.
След като всички работим ужасно много през цялата година, няма нищо нередно в три дни от
нея, да се срещаме с партньори, колеги и конкуренти, без усложненията на дрес-кода и протокола.
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Предпочитан стил на обличане – елегантен,
ненатрапчив предполагам
Настолна книга – странно и поне за мен неразбираемо понятие. Ако говорим за книги, които
съм и бих препрочела отново - “Автобиография”
на Луис Бунюел, “Портрет на Дориан Грей” на
Оскар Уайлд, “Любов по време на холера” на Габриел Гарсия Маркес, “Даниел Мартин” на Джон
Фаулз, “Белият хотел” на Д. М. Томас, “Семейство Глас” и “Седем разказа” на Джеръм Селинджър, “Парфюмът” на Патрик Зюскинд.
Какво ви вдъхновява – децата ми, когато спят.
Какво ви отегчава - нищо.
Море или планина - море.
За какво най-често харчите пари – обувки и
чанти.
Качеството ви – бързо ми минава и обичам да
прощавам – това обаче е по-скоро недостатък,
който се обръща срещу мен, когато насрещната нагласа не е на тази вълна.
Недостатъка ви – абсолютната липса на търпение – когато поискам нещо, го искам цялото и
веднага.
Девиз или мисъл, която ви ръководи –
It’s not about power
– it’s about practice;
It’s not about anger
– it’s about peace;
It’s not about knowing your enemy
– it’s all about knowing yourself.
The Art of War, Sun Dzu
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БЪЛГАРИЯ

“ЗОУН ВИЖЪН” СЕ ПРЕИМЕНУВА
В “ЗОУН МЕДИЯ”
Лондонската компания за дистрибуция и представител
на 6 тематични канала в България “Зоун вижън” се преименува в “Зоун медия”. Президентът на компанията Крис
Вронски обясни, че новите бизнес планове на компанията
налагат смяна на визията на каналите и към част от тях
се прибави “Зоун”. Така например тв канал, разпространяващ се по кабел “Риалити”, става “Зоун риалити”.
Компанията, базирана във Великобритания, възнамерява
да инвестира в създаването на нови програми за всичките си тв канали. Агенцията за брандинг и комуникация
Kemistry е автор на новата визия.

FLIGHT PLAN
Aгенция Millward Brown проведe проучване относно нетрадиционни форми и начини за реклама,
публикувано в списание Research magazine. В основата на маркетинговото проучване е съпоставка на традиционните и нетрадиционните рекламни форми спрямо целевите групи. Опитът на водещи компании в сектора като Aerial Media Services, Cabair Helicopters и Skylark Aviation Services and
promotion показва, че ефективността от въздушната реклама и промоции се нарежда на второ
място след телевизионната реклама. Aтрактивността и психологическият фактор задържат
вниманието значително повече, отколкото всеки друг тип реклама. Към тази реклама не може да
се свикне, защото тя не се случва с честотата на телевизионната реклама, няма възможност
да стане досадна. Маркетинговото проучване на Millward Brown ясно показва, че постигнатият
ефект от авиационната реклама е с по-добър CPP (cost per point) в сравнение с други рекламни
практики.
„Уникална и незабравима – въздушната реклама допълва всяка стандартна рекламна кампания,
без това прекомерно да натоварва рекламните бюджети”, според анализаторите на една
от най-големите международни агенции за маркетингови изследвания в областта на медиите
Arbitron.

за интернет “стената” на традиционния
Международен телевизионен фестивал
Golden Umbrella
Каква стена, какви тухли, ще каже всеки,
който не знае какво точно е рекламна
“стена” в интернет. У нас със своя “стена”
скоро ще се сдобие единственият по рода
си у нас фестивал за медийни събития Golden
Umbrella. Защо? За да може организацията
на единствения по рода си форум у нас да се
случва “на живо” в световното уебпространство. Още по-точно: всеки, който се акредитира за участие във фестивала, още същия
ден ще може да види името и по желание
снимката си в “тухличките”, които “зидат”
файла с всички участници. От “стената” ще
става ясно колко хора вече са се записали,
кои са те и къде работят. Какъв по-симпатичен начин да се персонифицира фестивалът
Golden Umbrella, да създаде общност и да
отвори възможност за общуване още преди
да се е състоял! “Стената” ще бъде още и
лесен, бърз и удобен източник на достоверна
и позволена информация, често посещавано
пространство за реклама, с много полезни
линкове.
Идеята Международният телевизионен фестивал да има своя рекламна интернет “стена” “ражда” екипът на фирма “3725” ООД. И
доразвива досегашната световна практика
- не просто да събира, концентрира и прави
лесно достъпна информацията - организира я
така, че да има и конкретен адрес - групата
на медийно изкушените хора. “3725” ООД вече
“събират” и архива на Golden Umbrella, като
“тухла” по “тухла” строят и “стените” на
миналите фестивали.
На Golden Umbrella не остава нищо друго,
освен да има повече и повече bricks in the wall,
или нови и нови участници през идната 2007ма!
Рекламната стена може да видите на www.
goldenumbrella.net
От 6 до 9 септември е фестивалът
на Асоциацията на рекламните агенции
Един водолаз се гмурка по-надълбоко и все понадълбоко в морето. Разбира се, става и все
по-тъмно и по-тъмно. На дъното светва ярка
жълта морска звезда. Появява се и текст:
“Една идея по-светло”. Не, това не е нито
анимационен, нито електронен вариант на
забавна детска игра.
“Една идея по-светло” е мотото на
тазгодишния фестивал на Асоциацията на
рекламните агенции, който ще се проведе
от 6 до 9 септември тази година в Албена.
За седми пореден път конкурс ще отличи
най-добрите в България в областта на
рекламата. 59 агенции заявиха участието си
в 12-те категории на фестивала (тв реклама
и кинореклама; радиореклама; пресреклама;
външна, вътрешна, транспортна реклама,
плакати и free cards; дизайн – календар,
материали за директен маркетинг, брошури,
стикери, листовки, продуктови каталози;
корпоративна идентичност - годишни
отчети, лого, тотал дизайн; опаковки и
етикети; интернет реклама; автореклама;
събития; нова медия и креативно използване
на съществуваща медия и рекламна
кампания).
Също 12 са и членовете на журито - все
творчески директори на водещи рекламни
къщи у нас. Техен председател е Чавдар
Кенаров от Noble Graphics Creative Studio.
Журито ще взима решенията си, като във
всяка категория ще излъчва финалисти и ще
присъжда по три награди - бронз, сребро
и злато. Големите награди “Агенция на
годината” и “Рекламодател на годината”
(която тази година ще бъде връчена за първи
път) ще получат онези участници, които
съберат най-много точки.
И така за седми пореден път българската
реклама ще се “потопи” в дълбокото, за да
стане с още “една идея по-светло”. А може
би по-точно - с много идеи по-светло.

ТЕНДЕНЦИИ
Най-добрите марки за 2006
Годишната класация на най-добрите световни марки на Consultancy Interbrand отбелязва
сериозен спад в цената на две компании.
Според доклада стойността на Ford се
понижава с 16% на 11 милиарда долара, а на

Gap - с 22% на 6,4 милиарда. За пета поредна година Coca-Cola е посочена като световна марка номер едно. Тя е оценена на 67
милиарда долара. Американските компании
доминират класацията на 100-те най-успешни. Само две марки са достигнали по-високи
стойности през 2006 – IBM (на трета позиция
с повишение 2,8 милиарда долара) и General
Electric (четвърта в класацията с нарастване 1.9 милиарда). Гигантът сред клетъчните
телефони Nokia отново е най-печелившата
мобилна марка, набирайки 30 милиарда долара
и шестата позиция. Безмилостният възход на
цифровите камери нанесе щети на рейтинга
на Kodak, свързван предимно с традиционното снимане, и това предопредели спада
на историческото име надолу в таблицата
с цели 12% в сравнение с миналата година.
Налице е резултатът от масираната маркетингова офанзива на корейските конгломерати. Най-показателен е възходът на Samsung,
който повиши цената си с 8% и стана 20-и в
класацията. Обичайният водач сред потребителската електроника LG е на 94-та
позиция, но с покачване от 14% и стойност 3
милиарда. Колите Hyundai набират скорост
със 17% и стигат 75-а позиция. Другите големи
печеливши са Google (номер 24 с нарастване
46%), Starbucks (91-ви с 20%) и eBay (48-о място,
с 18%). Ако се питате какво става с две
големи марки – Lexus и Burberry, те влизат в
стотицата за първи път, избутвайки от нея
Hertz и Heineken.
Растеж на пазара на персонални компютри
Световният пазар на персонални компютри
продължава здравословния си растеж и през
втората четвърт на 2006 г. въпреки слабото
покачване в Европа. Според IDC (International
Data Corporation – Световна статистическа
компания) това е причина доставките по
света да са нараснали само с 9,7% през годината. Въпреки че глобалният растеж остава
солиден, се наблюдават неочаквани обрати
в някои региони. Нереализираните количества от първото тримесечие на годината
и разсейването на потребителите около
световното първенство по футбол сериозно
се отразиха в Европа и доставките се вдигнаха едва със 7% за година, сравнено с два
пъти повече за същия период през миналата
и предварителни очаквания от 12%. В същото
време доставките в САЩ се увеличават с
6,7% в агресивна конкуренция между пазарните лидери и покачвайки се бавно в сравнение
с предишните две тримесечия. Латинска
Америка и Азиатско-Тихоокеанският регион,
без Япония, също бележат сериозен растеж
през периода. Данните за Япония са по-ниски
от очакваното.
Онлайн реклама на недвижима собственост
Новото изследване на Borrell Associates отчита стагнация при инвестициите в рекламата на недвижима собственост. Като цяло те
са 11 милиарда, което представлява по-малко
от 4% покачване за последните четири години. В същото време наличните рекламирани
имоти и броят на съществуващите домове
за продажба са се покачили с 41% за последните 12 месеца. Претовареният пазар на домове започна едва напоследък да се поуспокоява, а изобилието от сайтове за безплатна
регистрация на имоти предвещава колапс
на бизнеса, оценен за 6 милиарда долара, при
отчитане на големия брой търсещи дом чрез
интернет. Със забавянето на продажбите
интернет става най-използваният метод за
намиране на жилище, надскачайки дори ефективността на старомодните табели с надпис „Продава се”. Проучването прави извода,
че тази нова култура ще тласне рекламата
до ниво от 2 милиарда за тази година и ще
надмине 3 милиарда до 2010, изненадвайки
вестниците с дела от рекламния пазар. Изводът е, че въпреки впечатлението, че агенти
и брокери вече рекламират в интернет, все
още има огромно място за растеж. Цифрите
показват, че 61% от агентите не рекламират
в интернет. 87% от тях не купуват ключови
думи в Google и Yaсhoo. Въпреки това напоследък в златния бизнес с недвижими имоти
се вля поколение агенти, които изглеждат
твърде склонни да използват интернет, за да
достигнат до нови клиенти.
Алтернативните медии изпреварват традиционните
Ново проучване показва, че разходите за рекламни стратегии в алтернативните медии

са намалени с 16,4% през първата половина на
2006 г., сравнено със същия период на 2005, и
са достигнали приблизително до 53,37 милиарда долара. PQ Media твърди, че вложенията в
алтернативните медии ще се увеличат през
втората половина на 2006, а прогнозата за
растеж за цялата година е 18,5%, или 115,7
милиарда. Алтернативният пазар се очаква
да нарасне до 17,6% за година, подхранен
главно от мобилния и интерактивния маркетинг. Всичките основни четири сегмента на
алтернативните медии – развлекателната
и външната реклама, онлайн рекламата,
маркетингът на развлекателни продукти и
мобилният и интерактивен маркетинг, показват двуцифрени показатели на растеж за
година. Присъствието на марките в развлекателната индустрия, включително разполагането на продукта, специалните събития,
спонсорството, телевизионните клипове в
интернет и интерактивните рекламни игри
съставляват най-големия дял от алтернативните медии, като се очаква той да нарасне с
15,5% до 51,62 милиарда долара през 2006. Цената за присъствието на марките там ще
достигне 5,71 милиарда до края на годината,
което е покачване с 27,6% в сравнение с 2005.
Моментна снимка на най-добрите телефони
с камера
Повече от половината мобилни телефони,
които се доставят в световен мащаб, имат
вградена камера и тенденцията е този процент да се покачи. Няколко проучвания показват, че до 2010 г. 87% от всички телефони ще
бъдат снимащи. Според изследването на Lyra
в Северна Америка потребителите на телефони ще направят 11 милиарда снимки през
2006 г. Според друг доклад, разпространен от
Nokia, 44% от притежателите на телефони
използват вградените камери като основни
фотоапарати. 30% от публикуваните снимки
във водещия сайт за обмен на снимки Flickr са
директно свалени от телефоните. Според
интерактивното допитване на Harris за 2005
г., възложено от LetsTalk.com, вградената
камера е един от най-желаните параметри
на мобилните телефони и 63% от потребителите са проявили интерес към нея.

СВЕТЪТ
Спад на печалбите на NBC Universal
Ню Йорк: За второто тримесечие на тази
година печалбите на NBC Universal са спаднали
с 10 процента от 979 на 882 млн. долара, като
постъпленията са 3.86 милиарда.
Федералната комисия одобри продажбата на
Adelphia
Вашингтон: Федералната комисия по комуникациите одобри продажбата на Adelphia
Communications Corporation за 17 милиарда
долара на Time Warner и Comcast Corporation.
Alliance Atlantis Communications продава сериала „От местопрестъплението”
Торонто: Alliance Atlantis Communications лицензира правата за второ излъчване на сериала
„От местопрестъплението” на различни тв
пазари, натрупвайки по този начин около 250
милиона долара приход от лицензионни права.
Мобилните компании се целят в Азиатско-Тихоокеанския регион
Лондон: Мобилните „течения” се насочиха към
Азиатско-Тихоокеанския регион и дадоха тласък на мобилния развлекателен бизнес. Симптом за това е и придобиването чрез бърза
сделка на базирания в Хонконг Mobilemode.
САЩ покровителстват Дисни
Лос Анджелис: Щатска мрежа придоби правата за кабелно разпространение на „Карибски
пирати: Сандъкът на мъртвеца” на Дисни
от телевизия Buena Vista и даде зелена улица
за пилотен проект, продуциран от Лорни
Майкълс.
Австралийският медиен пейзаж се раздвижва
Сидни: Австралийското правителство обяви
списък от реформи за медийната индустрия, включително облекчения за медиите със
споделена собственост или чуждестранно
участие. Отменят се някои ограничения върху
програми на цифровите канали на АВС и SBS
и се разрешава на некомерсиалните ефирни
телевизии да стартират по един нов канал
до началото на 2009 г.

“Дисни” произвежда по-малко филми
Холивуд: Според информация на агенциите
компанията Walt Disney се готви за значителни съкращения на работна сила и възнамерява
да намали годишното производство на игрални филми от 18 на 8.
Televisa в преговори с Rival Univision Bidder
Сън Вали: По време на медийната конференция
на Allen&Company в Сън Вали висш служител
на Televisa се е срещнал с представители на
консорциума, който е в процес на купуване
на Univision, и е разговарял за възможността
за запазване на дялове в американската испаноезична телевизия.
Lionsgate разширява колекцията си
Санта Моника: Ден след закупуване на независимия дистрибутор Debmar-Mercury, Lionsgate
разшири своята колекция с получаването на
американските телевизионни, DVD и VOD (видео он деманд) права с около 2000 английски и
френски заглавия от “Студио канал”.
Cookie Jar се освобождава от дялове на
TELETOON
Монреал: Групата Cookie Jar се освободи от
20 от дяловете си в TELETOON и ги продаде
на Astral Media and Corus Entertainment за 96
милиона долара.
Сделка между HBO и Cingular
Лос Анджелис/Атланта: Разпространителят
на програми по безжичен път Cingular и НВО
пуснаха мобилни миниепизоди на комедията
Entourage, в които показват основните персонажи на шоуто.
FremantleMedia предлага комедии в интернет
Лондон: FremantleMedia Enterprises отдаде
правото на Arts Alliance Media до доставя в
Обединеното кралство 200 часа от техните
класически комедийни заглавия чрез високоскоростен интернет.
Нарастват печалбите на корпорация CBS
Ню Йорк: Печалбата на корпорацията CBS за
второто тримесечие на тази година нарасна от 753,8 милиона долара на 781,7 милиона
долара въпреки спада на постъпленията от
1% на 3,48 милиарда долара.
Изпълнителният директор на СМЕ подаде
оставка
Хамилтън: Central European Media Enterprises
обяви резултатите си за второто тримесечие за полугодието и повишени приходи
съответно от 38% и 71%. Компанията обяви
също и оставката на изпълнителния директор Робърт Е. Бърк, която влиза в сила от 1
октомври.

РЕКЛАМНА СТАТИСТИКА
* 2 милиарда долара ще бъдат похарчени за
онлайн реклама на недвижима собственост
през 2006 г.
* 10% от всички рекламни вложения в САЩ ще
отидат за реклама в интернет
* 2,3% от парите за онлайн реклама ще бъдат
за видеореклами
* 27% от рекламиращите в мрежата са изтеглили бюджетите си заради неоправдани
надежди
* 33% от запалените геймъри нямат нищо
против рекламите в игрите
* 53% от собствениците на дигитална записвачка избягват рекламите
* Рекламните инвестиции в списанията ще
нараснат с 3% за 2006
* Рекламните вложения са се покачили с 5,2%
за първото тримесечие на 2006 г., а тези в
интернет са нараснали с 19,4%
* Рекламите в интернет изданията на вестниците са се покачили с 35% за първото
тримесечие на 2006
* Рекламата на продукти по телевизията се
е покачила с 30% през 2005
* Онлайн рекламите в Китай ще достигнат
стойност от 1 милиард долара
* Стойността на онлайн рекламите за 2007 г.
ще надскочи тази на външната реклама
* Онлайн видеорекламите ще генерират 300
милиона долара
* Компютърните реклами в игрите ще генерират 400 милиона долара до 2009 г.
* Дяловете на видеорекламите са следните:
Yahoo! 24%, TimeWarner - 14%, Microsoft – 11,4%,
Viacom – 8,5%
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ЗАПАЗЕНА МАРКА - СЪРЦЕ!
текст Бисера Богданова снимки архив

Фламенкото е основна част от бранда на Испания. То си е чистото усещане за Испания. Найстрастните вибрации на енергията й, най-огненото състояние на душата й. Казват, че не си
слушал фламенко, ако не си бил на juerga. Това е една късна нощ някъде в Южна Испания с група
приятели, където няма нищо освен гласа на певеца, който се проточва до небето, звуците на
китарата и силуета на танцьора, който се вие на лунна светлина...
Естествено, ако отидеш в Испания като турист, ще имаш много възможности да посетиш
фламенко концерти, представления и цели фестивали. Душата на тази музика обаче се корени в
спонтанното преживяване и страстния порив, при това полети с много алкохол. Защото алкохолът е задължителна част от juerga-та. А истинските фенове на фламенкото дори твърдят, че то
просто не излиза на трезво.
Точно на такова място попада музикантът Хенрик Таккенберг, когато открива трима съвсем
пълнокръвни, горещи и млади изпълнители на фламенко на един плаж в Малага преди пет години.
Музиката сякаш извира от душите на Еди, Дани и Мари в “Нощта на Сан Хуан” – нощ, в която по
традиция в началото на лятото хората в най-южната част на Испания изграждат по плажовете
навеси от палмови клонки или дърво, за да се крият от летните дъждове, слънцето или вятъра.
Този навес се нарича chambao. Така наричат себе си и тримата млади испанци. Хенрик, който
е роден в Дания, но е живял в Колумбия и е получил музикалното си образование в Лондон, веднага
усеща силата на вибрациите и пълнокръвното автентично звучене, които носи музиката на Еди,
Дани и Мари. С лекотата на космополит той успява много бързо да преведе тази живителна
енергия на съвременния музикален език и находчиво им предлага да комбинират своите песни с
електронното звучене така, че да култивират силата на преживяването, за да стане то по-достъпно за повече хора. Младите испанци, които по цяло лято веят косите си по плажа, а душите
и песните им танцуват под звездното испанско небе, лесно се съгласяват на този свободен експеримент. Интересно става, когато в това спонтанно увлечение се намесва и музикалният мастодонт Sony. Сигурен знак, че тази идея има страхотно бъдеще. Така през 2002 излиза двойната
компилацията Flamenco Chill, в която Chambao участва с шест парчета и два ремикса наред с
утвърдени имена от електронната и фламенко музиката, като Хауи Би, Висенте Амиго, Хосе Луис
Енсинас... Само година по-късно младото трио записва и първия си албум Endorfinas en la mente,
чиито звуци се понасят над цяла Европа и от който продават над 80 хиляди копия. Естествено,
много бързо ги признава и MTV, която ги включва в компилацията си Lounge vol. 3 наред със световни имена като Моби и Moлоко. Миналата година групата издава и втория си албум - Pokito a Poko.
Chambao композират сами и интерпретират фламенко класики като Volando voy, Como el agua
на Камарон или Tu frialdad на Триана, както и румба, и традиционни карнавални песни. Уникалното
обаче е, че пречупват своите живи и емоционални звуци през призмата на електронното звучене.
Получава се органична смесица от фламенко ритъм, който те кара да пляскаш с ръце, и омайващи
мелодии с хипнотична електронна монотонност. За себе си групата от Малага казва, че не прави
чисто фламенко, а чисто chambao. “Това е изцяло нова визия, нова посока и начин да направим
фламенкото по-близо и достъпно за повече хора”, обясняват те. И успяват. Постигат перфектния баланс между двата на пръв поглед несъвместими свята - буйната страст на фламенкото
се укротява, а машинно генерираната бедна откъм чувства електронна музика се очовечава.
Резултатът е изящна музика със сърце. Убедете се в това сами на 23 септември в зала 1 на НДК в
София, когато ще започне електронната juerga.

Три от петте страни с най-висок ръст на
аудиторията са участници, които са се класирали за световните футболни финали 2006, но
не са успели да сторят това през 2002 г. Това
са Швейцария (+372%), Украйна (+178%) и Холандия (+167%). Всяка от тези страни е преминала груповата фаза на първенството, което е
подсигурило силния интерес към тях през целия
шампионат. В България средната гледаемост се
е покачила с приблизително 26% спрямо световното през 2002.

още отпреди старта на първенството, заради
добрите си футболисти и слава, привличащи
интереса на зрители, недобре запознати или не
особено заинтересувани от футбола.
Всичките 6 предишни победителия на световни
първенства, които са се класирали за финалите
в Германия (Аржентина, Бразилия, Англия, Франция,
Германия и Италия), са стигнали поне до четвъртфинал. Това гарантира високата гледаемост през
цялото първенство както в техните, така и в
други страни.

Най-гледани мачове по време на световното в Германия

Viewer Track World Cup 2006
e проект, проведен от международната верига Initiative – една от водещите комуникационни
агенции в света, предоставяща на клиентите
си ефективни комуникационни решения. Проучването представя данни за гледаемостта
на световните футболни финали в Германия.
Viewer Track e провеждан както за световното
първенство през 2002 г. в Южна Корея и Япония,
така и за европейското първенство в Португалия през 2004 г. 54 страни предоставят
данни на Initiative Futures, London, за гледаемостта на всеки мач от първенството. В България
асоцииран партньор на веригата е Initiative
Media Club, като координатор на проекта е
Aлександър Тошков – медия директор.

Световното по футбол през 2006 г.
„разбива” световното през 2002 г.
по показатели за гледаемост
Високата гледаемост се завърна след неочакван спад през 2002 г.
Гледаемостта по време на живите предавания
на футболните срещи от световното първенство през 2002 претърпя сериозен спад в много
страни, поради разликата в часовите зони с
тези на Япония и Корея, страните-домакини на
първенството. Това означаваше крайно неудобно време на гледане на мачовете за страните, където е сърцето на футбола – Европа и
Южна Америка.
Световното първенство 2006, проведено в
Германия, достигна впечатляващи резултати
на аудиторията в Европа и Америка. Гледаемостта на живите предавания на мачовете
се е удвоила в някои страни в сравнение с тази
през 2002 г.
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Без никаква изненада финалът между Италия и
Франция лесно привлича по-голям интерес и аудитория от който и да е от всички 64 мача. Средната гледаемост на живото предаване на мача
е от 284 милиона души. Това означава два пъти
повече от откриващата церемония на олимпийските игри в Атина и три пъти повече от глобалната аудитория на “Супербол” през 2005.
Двата полуфинала (Германия – Италия и Португалия – Франция) допълват топ трите на най-гледаните мачове от първенството.

Футболът е популярен сред жените, както никога досега
Докато популярността на световните първенства расте, профилът на тв аудиторията се променя. Футболът става все по-известен спорт сред
жените, особено по време на важни международни
турнири.
От общата глобална аудитория, гледала световното първенство 2006, 41% са жени, което е рекорден процент до момента. По време на световното първенство през 2002 делът на жените е бил
39%. В някои държави, особено в такива от Южна
Америка, делът на женската аудитория е наравно
с този на мъжете.

Първият мач на Бразилия в груповата фаза влиза
в топ пет на най-гледаните мачове, като надминава по гледаемост много от мачовете от елиминиращата фаза. Бразилия е фаворитът, който
според повечето хора щеше лесно да спечели
първенството. След като очакванията не бяха оправдани, гледаемостта на останалите мачове на
отбора в груповата фаза срещу Австралия и Япония спадна. Топ 5 гледани мачове в България не се
различава коренно от общата картина. На първо
място у нас е финалът между Италия и Франция
(2,96 милиона зрители), следван от осминафинала
между Португалия и Холандия (2,52 милиона зрители). Третото място по гледаемост в България
заема полуфиналът между Португалия и Франция
(2,51 милиона зрители). Той е следван от полуфинала между Италия и Германия (2,43 милиона зрители)
и четвъртфинала между Франция и Бразилия (2,37
милиона зрители).

Най-гледани отбори по време
на Световното в Германия
Има отбори, които по принцип привличат повече
интерес към мачовете си на глобално ниво. Обикновено това са фаворити, считани за такива

Гледането на живо предаване по интернет или
мобилен телефон все още е малка част от медия
микса
Това е първото световно първенство по футбол,
което хората в някои страни имат възможност
да гледат на живо по интернет или на мобилния
си телефон. Initiative изчислява, че този тип гледаемост е под един процент от общата глобална
аудитория.
Интернет и мобилните телефони са все още в
начален стадий по отношение на гледането на
спортни събития и все още не са достъпни за
всички пазари. Въпреки това Initiative очаква популярността на тези технологии да се повиши в
бъдеще, тъй като те стават все по-разпространени и познаваемостта и приемането на потребителите на тези платформи за информация
растат. Българските фенове също имаха възможността да се насладят на мачовете на живо от
мобилните си телефони. БНТ активира услугата
своевременно преди старта на световното първенство в Германия.

Жажда за футбол
Независимо от факта, че българският национален
отбор по футбол не успя да се класира за финалите на последните две световни първенства
по футбол и разочарованието на европейските
футболни финали в Португалия през 2004 г., България
остава верен почитател на световния футбол и
интересът на зрителите расте. Очакваме с нетърпение квалификациите за предстоящото европейско първенство в Австрия, като финалите
през 2008 г. отново ще бъдат следени с интерес
както от милионите зрители, така и от Initiative
Viewer Track.

Гледаемостта навън става все по-важна
Докато някои страни винаги са имали култура на
„гледане на мачовете в кръчма”, изследването
на Initiative показва, че гледаемостта извън дома
става още по-популярна. Проследяването на ключовите мачове извън дома достига до 40-50% от
общата гледаемост.
Гледаемостта навън изглежда е изключително
важна за отборите на собствените държави. Тъй
като феновете често предпочитат да излязат
и да гледат мача с приятели, рекламодателите
трябва да мислят за по-нестандартни и креативни начини да ги достигнат извън дома им, пред
телевизора.

29

редактори
Людмила Железова
Димитър Чипев
Милена Братованова
автори
Бистра Боева
Николина Димитрова
Жана Нинова
Ангел Боянов
графичен дизайн
Димитър Славчев
Антоанета Волева
предпечат
Алис Димитрова
технически секретар
Валери Павлов
печат
Литобалкан
издава
Advertising Factory
Георги Кузмов
адрес: София, 1000
бул. Евлоги Георгиев 51, ет. 4
тел.: 02/ 980 92 02, факс: 02/ 920 94 57
е-mail: office@mediaboxx.info
на корицата Джери Хол, фотограф David Bailey

32

mediaboxx

# 001 септември 2006

