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НАЙ-КРАСИВИЯТ 
ФУТБОЛИСТ НА ВСИЧКИ 

ВРЕМЕНА ВЛЕЗЕ
В РЕКЛАМАТА

H&M ЗАЛОЖИ НА ПАОЛО 
МАЛДИНИ РЕКЛАМНАТА СИ 

КАМПАНИЯ

текст жана нинова снимки peter gehrke

Италианският футболист Паоло Малдини 
е рекламното лице, с което модният кон-
церн H&M атакува есенния сезон.
 Синът на бившия треньор на националния 
отбор на Италия Чезаре Малдини е с фигу-
ра на топмодел и завладяващ син поглед, 
на които може да завиди и Брад Пит. 
38-годишният футболист има сключен 
договор с „Милан”, който изтича в края на 
2008 г. Според контракта след пенсиони-
рането му нито един играч няма да може 
да носи тишърт с номер 3 на терена, 
освен ако един от двамата му синове не 
заеме достойно мястото му на футболно-
то игрище. По-големият му син Кристиан 
вече рита в детския отбор на „Милан”, а 
малкият Даниел тренира усилено с брат 
си и баща си. 
Обявен за най-красивия футболист на 
всички времена, за Малдини бе само въпрос 
на време голяма компания да го ангажира 
като рекламно лице. Въпреки че е участвал 
в няколко дефилета на любимия си дизайнер 
Джорджо Армани, за Паоло ангажиментът 
към H&M е истинско предизвикателство. 
„Паоло има изключително естествено 
излъчване – елегантен и в същото време 
спортен тип. Повече от ясно е, че той 
следи с интерес модата и държи в гар-
дероба му да има класни дрехи. Неговият 
стил се базира на таланта му да миксира 
– тенденция, която налагаме с есенно-зим-
ната колекция на H&M!”, обяснява избора 
на рекламно лице Маргарета ван ден Бош 
– криейтив директор на компанията. 
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GOLDEN DRUM В ПОРТО РОЖ

текст петя кукузева

“Бъди вода, приятелю... 
Тя може да се извива незабелязано така, както може и да те събори... 
Приема формата на това, в което се озове – ако я налееш в бутилка, се превръща в бу-
тилка, 
ако я налееш в чаша – тя става чаша...”

Браво Брус! 
Natural born copywriter си ти! Объркал си си професията с тва кунг-фу...
Честно, това си казах, като чух един румънец махмурлия да изрича тези думи на Брус Лий.  
Присетих се и за сър Чарлз Дарвин и неговата теория, според която най-силните са 
всъщност най-адаптивните. 
Ако имаше как г-н Лий и г-н Дарвин да се мернат поне за малко на източноевропейския рек-
ламен фестивал Golden Drum, със сигурност щяха да спретнат чудесна презентация на 
тема “Рекламата... или как да продадем  кълка от KFC на вегетарианец”. Или кенче с кола 
на тибетски монах, или италианско кафе на бразилец, или най-малкото - презерватив на 
баба ми. Адаптация му е майката. 
Тия неща се случват. Ама наистина. В рекламите и заради рекламите. Както си седях в 
залата за презентации на Golden Drum, осъзнах, че няма лоши реклами – има само такива, 
дето не те засягат. Обаче ако някой светнат румънец реши да снима клип, така че той 
да ви засяга, тогава, братя мили, вярвайте ми, ако сте вегетарианци, ще ви се доядат 
кренвирши, ако сте трезвеници, ще ви се допие руска водка, ако сте заклет ерген, ще 
изслушате Менделсон поне веднъж. 
Рекламите от Golden Drum са като водата на Брус Лий, така лежерно се вливат в потока 
на мисълта ти, че чак не схващащ откъде ти е дошло. После иди разправяй, че рекламата 
не ти влияе. Всеки елемент е така прецизно адаптиран към възприятията на целения тар-
гет, че изобщо не разбираш  как по дяволите започваш да си спомняш рекламите на MTV в 
повече детайли от любимите си филми на Бергман. Дразнещо, но факт. 
Това е заради адаптивността на рекламата. Тя е като коцкарите. Знае какво искаш да 
чуеш и ти го казва. Ето няколко трика, които рекламата ползва, за да се домогне до бед-
ните ни съзнания и подсъзнания. 

Най-добрият начин да обезоръжиш критиката е да я разсмееш! 
Румънците и латиноамериканците са виртуозни експлоататори на този прийом. В 
техните реклами единственото тъжно всъщност е, че свършват. Най-характерното за 
този тип криейтив е превръщането на дефекта в ефект и тънката автоирония, които 
правят сюжетите много естествени и неподправени. Румънските реклами са някак негри-
мирани, очистени от фалш  и претенция. Съседите ни твърдят, че много хляб има в т.нар. 
silly area (пространството на глупостите), където от на пръв поглед безумна идея може 
да се пръкне нещо бая гениално. 

Единственият начин да станеш добър е да работиш с най-добрите!
Сещам се за братята Тони и Ридли Скот, които снимат реклами, за да издържат по-арт 
проектите си. Така процедират и много други кинаджии. Сигурно затова изпипаната в 
детайли визия е издигната в култ и никой не поставя под съмнение, че добрият спот не 
е само добра идея, а и перфектен execution. Както добре го формулира един от презен-
таторите на фестивала: The execution can make a great idea bad or better. (Техническата 
реализация на една добра идея може да я направи по-добра или да я съсипе.)

Let the music play!
На този фестивал ясно ми изкристализира убеждението колко голямо значение има музи-
ката в рекламата. Имаше една шашава sound designer-ка от UK, която съвършено добре 
илюстрира важността на звука в рекламата. Направи го, като ни пусна един спот на 
Levi’s 10 поредни пъти, всеки път с различен soundtrack. Е, нямате представа колко раз-
лично възприятие на спота получаваш с всяко отделно парче. Логично, при положение че 
алтернативите варираха от класическа музика до Prodigy. 

Нищо измислено не може да бъде по-въздействащо от реалността!
Фрапиращи. Така мога да определя само една категория реклами от “селекцията” Golden 
Drum – социалните. Те предават инвалидните действителности с такава искрена болез-
неност, че лесно можеш  да се погнусиш от факта колко малко неща всъщност осъзнаваш. 
Самият брой на рекламите със social awareness тематика – внушително голям – е показа-
тел за висините в развитието на рекламната комуникация на запад от нас. И най-велико-
то, в тези реклами патос липсва! Някак си не ти описват какво е да те ударят в лицето, 
а направо те удрят. Не е за пренебрегване и колко много са тематиките, включени в този 
тип социално ангажирана комуникация – те не са заключени в рутинния диапазон: дрога, 
битово насилие, тютюнопушене. В тези спотове се сблъсквате с по-малко познати деви-
ации като butterfly children (заболяване, свързано с адски болезнена свръхчувствителност 
на кожата), параолимпийските игри, музикалното пиратство или дислексията. 

Реклама на Достоевски! Да, правилно чухте...
Музеи, списания, библиотеки, филми, художествени галерии. Не че у нас реклама на този 
вид “продукти” няма, но съизмерена с количеството и качеството на тази рекламна 
тематика в страните от Централна Европа, сме смешно назаднали. Що се отнася до 
книгите... Освен дълбок поклон пред хората, дали пари да напомнят лекичко за Достоевс-
ки, Хемингуей и Шарлот Бронте, друго не ми идва наум...

Lost in translation
Тенденцията на “неразбраните идентичности” e едно интересно присъствие в рекламно-
то пространство Golden Drum. Най-ясно видима е тя в две полета на действие – азиатс-
ката реклама и рекламата, подчинена на сюжети от соцминалото. Особено характерни 
са японските реклами, в които леталното изобилства и леко стресира несвикналите с 
такъв тип експресия европейци. Чудно ни е на нас как е възможно да рекламираш разни 
хранителни продукти със сепуко примерно. Но... ако трябва да се изразя по рекламному, 
Япония е друга бира. Относно клиповете, където присъства много познатата ни атмос-
фера от близкото комунистическо минало, трябва да споменем, че логично на фестивал-
ното жури, което не е живяло с купонна система, този тип хумор му е малко далечен. 

С една дума, Golden Drum не подлежи на лесно обобщение. Освен националните партита 
всяка вечер, които с чисто сърце мога да бутна в една категория: “НЕСАЗАПРОПУСКАНЕ” 
(кога друг път ще ти се случи да хапнеш  румънски сандвичи от черен хляб, мас и кромид 
лук или да мернеш някой знаменит режисьор пиян до козирката).

КАК ДА ПРОДАДЕШ МРЪВКА НА ВЕГЕТАРИАНЕЦ
ИЛИ ПРЕЗЕРВАТИВ НА БАБА МИ
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Âå÷å 12 ãîäèíè “Çëàòíèÿò áàðàáàí” (Golden Drum) áèå âñÿêà ãîäèíà â íà÷àëîòî íà 

îêòîìâðè â ïðîäúëæåíèå íà 6 äíè. Ôåñòèâàëúò íà öåíòðàëíî- è èçòî÷íîåâðîïåéñêàòà 

ðåêëàìíà ìèñúë ñå ïðîâåæäà â ñëîâåíñêèÿ êðàéáðåæåí êóðîðò Ïîðòî Ðîæ è ñúáèðà 

êðèåéòèâ óìîâå îò Ðóñèÿ, Ïðèáàëòèêà, Áàëêàíèòå è Öåíòðàëíà Åâðîïà. Îòäàâíà ñå å 

ïðåâúðíàë âúâ ôîðóì îò ìåæäóíàðîäíî çíà÷åíèå, êîéòî ôîðìèðà òåíäåíöèè è íàìèðà 

îòçâóê â ðåêëàìíèòå ñðåäè ïî öÿë ñâÿò. 

Êàòåãîðèèòå, â êîèòî ñå ðàçâèâà äåéñòâèåòî, ñà îáè÷àéíèòå çàïîäîçðåíè: ðåêëàìíà 

êàìïàíèÿ, òåëåâèçèÿ, ðàäèî, ïðèíò, èíòåðíåò, èçïîëçâàíå íà íåñòàíäàðòíè êîìóíèêà-

öèîííè êàíàëè.

Ôåñòèâàëíàòà ïðîãðàìà ñå ñúñòîè îò screening (ïðîæåêöèÿ íà ó÷àñòâàùèòå ðåêëàìè 

è îöåíÿâàíåòî èì â ðåàëíî âðåìå îò æóðèòî) è live ïðåçåíòàöèè, ñâúðçàíè ñ èäåéíèòå 

è òåõíîëîãè÷íèòå èíîâàöèè â ðåêëàìíèÿ áðàíø. Âñå ïî-ãîëÿìà ñèëà íàáèðà è Golden 

Drum Creative Academy, â êîÿòî âîäåùè ðåêëàìèñòè îò ðàçëè÷íè ñòðàíè ñïîäåëÿò îïè-

òà è ïðîãíîçèòå ñè ñ êîëåãè îò öÿëà Åâðîïà. Â ðàìêèòå íà ôåñòèâàëà ñå ñúñòîè è Media 

Meeting, êîÿòî îòëè÷àâà ïðîãðåñèâíèòå óìîâå â ìåäèéíàòà ÷àñò íà ðåêëàìàòà. 

Ñú÷åòàíèåòî íà ïîëåçíîòî ñ ïðèÿòíîòî ñå ñëó÷âà íàé-àêòèâíî íà òðàäèöèîííèòå 

Golden Drum åòíîïàðòèòà, êîèòî âñÿêà äúðæàâà îðãàíèçèðà ïîä ôîðìàòà íà ìóçèêàë-

íî-õðàíèòåëíî-àëêîõîëíà âå÷åðèíêà.  



Ненад Лозович е роден през 1963 г. в гр. Пан-
чево, бивша Югославия. Завършва клинична 
психология , а по-късно специализира и 
психотерапия. В рекламата влиза случайно 
през 1990 г., защото агенцията, в която по-
пада, „има компютър и много красиви чер-
вени мебели”. Ненад работи като изследо-
вател, planner, account и planning director. 
През 1997 г. става мениджър директор на 
българския офис на Saatchi&Saatchi. През 
2002 г. продължава работата си в нова 
агенция с името New Moment, New Ideas 
Company, където днес е Managing Partner.
 През последните години New Moment се 
утвърди като водеща рекламна агенция в 
страната, печелейки международни и ло-
кални награди. Агенцията обра и повечето 
призове на рекламния фестивал в Албена 
през септември.

Променят ли наградите самочувствието 
на рекламната агенция?
 Първото важно условие за участие във 
фестивалите е самочувствието на 
агенцията и гордостта от работата. 
Въпреки че не съм спортист, предполагам, 
че усещането е същото, както когато по-
бедиш на някакъв турнир. Само ти знаеш 
през какви трудности си преминал, за да 
спечелиш медала. Получаването на награ-
да е оценка от страна на компетентни 
хора, че всичко това е имало смисъл или че 
си е заслужавало труда. От друга страна, 
прекаленото самочувствие е много опас-
но, тъй като намалява необходимата доза 
адреналин, която е нужна, за да се завърши 
работата по един проект със страст и 
сърце. 
В какво измервате успеха на агенцията 
– брой клиенти, спечелени пари, спечелени 
награди?
 Истинската мярка за успеха на агенцията 
са доволните клиенти. Всичко друго - бро-
ят на клиентите, парите и наградите, е 
следствие. Клиентът ангажира реклам-
ната агенция с една единствена цел – да 
реализира своите бизнес цели. Една добре 
осъществена кампания е препоръка пред 
другите клиенти. Това води до по-голе-

ми приходи. Наградите представляват 
мярката на доверие между двете страни 
и отразяват общата готовност да се 
направи крачка извън обичайното.
По образование вие сте психолог, как се 
чувствате в ролята на директор на най-
добрата в момента рекламна агенция в 
България?
Гордея се с успехите, които има New 
Moment през последните години, но най-
много се гордея с невероятните хора, 
които работят  в агенцията. Не мога да 
кажа каква е ролята на образованието ми 
в това, тъй като почти 15 години не рабо-
тя като психолог. Най-много психология има 
при подбора на хората и в създаването 
на позитивен творчески климат вътре в 
тима. За мен не е важно  какво е завършил 
някой и какъв опит има. Важно е да приема 
основните стойности на New Moment 
– страст, работа в екип, забавление и 
честност.
Какви цели си поставяте през новия сезон?
Основната цел е хората в агенцията да 
бъдат доволни. Само мотивираните хора 
могат да създават добри неща. Остана-
лото идва от само себе си.
Кога отказвате на клиент?
Допреди няколко години много по-често от-
казвахме да работим нещо, което клиен-
тът искаше, а ние не вярвахме в него. Това 
в никакъв случай не значи, че с времето сме 
станали конформисти. Напротив, това 
означава , че сме постигнали добър баланс 
с клиентите, с които в момента рабо-
тим. Най-голямата част от клиентите ни 
ни приемат като партньори и истински 
професионалисти за комуникация, които 
могат да спорят, коментират и предла-
гат алтернативни решения.
С кой проект се гордеете най-много? 
На този въпрос е невъзможно да се отго-
вори. Ако се отнася за проект на клиента, 
обичайният отговор би бил, че най-много 
се гордея с последния проект или че се гор-
дея с всички проекти, които сме създали. 
Истинският отговор е, че се гордея с про-
екта New Moment. Преди 4 години прекъс-
нахме сътрудничеството с нашия дългого-

дишен партньор Saatchi&Saatchi. Повечето 
хора мислеха, че това ще бъде краят на 
агенцията. Вместо да сложим на преден 
план името на нова световна рекламна 
компания, за което имахме право, решихме 
да  развиваме локален бранд. Радвам се, че 
този проект се оказа успешен.
Как бихте коментирали състоянието на 
рекламния пазар в страната днес?
Правейки сравнения отпреди 10 години, 
мога да кажа , че вече нищо не е същото. 
Просто е невероятно с каква скорост се 
повдига професионалното ниво на меди-
ите, агенциите, клиентите. Разбира се, 
невъзможно е в този момент да се правят 
сравнения с развитите страни, но като 
се има предвид малкият пазар и ниската 
покупателна способност на население-
то, нивото на рекламния бизнес е завидно 
високо.    
Има ли правила в конкуренцията у нас?
Ако става дума за рекламните агенции, то 
в тях функционират малко на брой правила. 
Това е дълга тема. Например все още про-
дължава тенденцията за война в цените, 
което е самоубийствено за рекламния биз-
нес. В желанието си да спечелят  клиент 
агенциите предлагат невероятно ниски 
цени. От една страна, изниква въпросът:  
Как с тези пари могат да се покрият 
разходите за хора, техника, образование, 
усъвършенстване, фестивали и всичко 
останало, необходимо за развитието на 
агенцията. От друга страна, каква стой-
ност има услугата, която струва напри-
мер 1,5 процента и какъв авторитет има 
агенцията пред клиента?
Кои агенции на българския пазар смятате 
за сериозни конкуренти? 
Всяка агенция, която професионално и кре-
ативно си върши работата, е конкурент. 
В борбата за клиенти никога не се знае 
какъв ще бъде изходът. Преимущество, но 
и недостатък на международните агенции 
е фактът, че големите клиенти понякога им 
идват на крака. С времето обаче се осъз-
нава, че е от голямо значение привличане-
то на локални клиенти. Все повече се влага 
в креативния процес. От друга  страна, 

агенциите, които не са свързани с някоя 
мрежа и съществуват само от това, кое-
то сами направят, полагат  големи усилия 
и създават фантастични неща.
Идеята, клиентът, продуктът... кое е 
най-важното за успеха на един рекламен 
проект?
Всичко е важно. Рекламата е само едно от 
средствата за пазарния успех на клиента. 
Необходимо е всички  в маркетинговата 
верига (продукт, цена, дистрибуция) да 
са свършили своята работа, за да може 
рекламата да е успешна. Рекламата не 
може да компенсира другите недостатъ-
ци по веригата. Що се отнася до самата 
реклама, процесът за създаване е много 
сложен. Ние в New Moment около 80 процен-
та от времето работим върху опреде-
лянето на комуникативната стратегия. 
Когато стратегията е ясна, идва ред на 
идеите. Това вече е ниво, което зависи 
от таланта на хората, които работят в 
агенцията.
Кои са фестивалите, които смятате, че 
днес показват истинското лице на све-
товния рекламен пазар?
Рекламните фестивали не са истинската 
картина на рекламния пазар. Те показват 
само най-доброто. Все още огромен про-
цент от рекламата е стандартен като 
криейтив. Победителите на големите 
фестивали в Кан, Епика, Ню Йорк са тези, 
които са намерили оригинално решение на 
проблем, с който се сблъскват стотици 
хиляди  хора от рекламния бизнес – как да 
разграничат продукт, който много малко 
се различава от десетина други. 
Рекламата, която лично на вас ви е проме-
нила отношението към рекламния бизнес?
Имах щастието да попадна от самото 
начало в агенция, която се грижи за креа-
тивния климат и в която идеите са най-го-
лямата стойност. Отношението, което 
от самото начало имах към рекламата, 
никога не се променя. Променя се  самата 
реклама и всеки ден се радвам, когато 
видя нещо ново.

НЕНАД ЛОЗОВИЧ 
ВОЙНА В ЦЕНИТЕ Е САМОУБИЙСТВО ЗА РЕКЛАМНИЯ БИЗНЕС

КОГАТО СТРАТЕГИЯТА Е ЯСНА, ИДВА ЧАСЪТ НА ИДЕИТЕ, КАТЕГОРИЧЕН Е
ДИРЕКТОРЪТ НА НАЙ-ДОБРАТА АГЕНЦИЯ У НАС ЗА 2006 Г. NEW МOMENT 
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текст жоро тошев снимка new moment



НЕПОСИЛНАТА ЛЕКОТА НА ПОП АРТА 
текст жана нинова

„Всичко е прекрасно. Поп артът е всичко!”, игрословицата на Анди Уорхол обяснява най-коректно метафизи-
ката на поп арта и в същото време провокира по уникален начин бунта срещу определенията. Нюйоркският 
музей Godwin-Ternbach се опитва да улови същината на арт поколението от началото на 60-те до края на 
70-те години, което превръща всекидневието в необичаен празник за сетивата. Селекция от култови творби, 
характерни за периода, сред които са Рой Лихтенщайн, Анди Уорхол и Лари Ривърс. 

ВСЕМОГЪЩИЯТ ШЕВА
текст жана нинова

Италианският дизайнер Джорджо Арма-
ни спонсорира издаването на луксозен 
албум, посветен на кариерата на руския 
футболист Андрeй Шевченко. Сестрата 
на Армани, Росана Армани, е арт дирек-
тор на изданието, което проследява със 
снимки звездния възход на най-секси играча 
сред футболистите след Дейвид Бекъм. 
Биографичната книга „Шева” ще се появи 
на книжния пазар по света на рождения ден 
на футболиста – 29 октомври. Не липсват 
фотографии от семейния албум на Андрий 
– детските му снимки и кадри от роман-
тичната му сватба с топмодела Кристен.
Приходите от продажбата на албума, 
който ще се продава с цена 65 евро, ще 
отидат във фондацията на футболиста. 
Книгата ще се издаде на английски, итали-
ански и руски език.

ГОЛИЯТ АНГЕЛ
текст жана нинова

Британската актриса Сайди Фрост пози-
ра пред обектива на певеца Браян Адамс 
в евино облекло за справедливата кауза на 
организацията за защита на 
животните PETA.
 Най-прочутата вегетарианка на Остро-
ва, която се слави и като голям бунтар в 
личния си живот (припомнете си скандал-
ните истории покрай изневярата на вече 
бившия съпруг Джъд Лоу), е силно ангажи-
рана към благотворителната кампания 
на организацията. PETA  призовава да не 
се използват кожи на животни в модните 
колекции на стилистите по време на лон-
донската седмица на модата. „Обърнете 
гръб на кожата”, призовава голата Сайди 
в кампания, заснета от певеца фотограф 
Браян Адамс.

КОЛКО Е ВАЖНО ДА БЪДЕШ РУПЪРТ

В ДЪЛГООЧАКВАНАТА СИ АВТОБИОГРАФИЯ РУПЪРТ 
ЕВЕРЕТ НЕ СПЕСТЯВА ИСТИНАТА ЗА ТЪРСЕНЕТО НА 
ВЕЛИКДЕНСКОТО ЯЙЦЕ В ГРАДИНАТА НА ЕЛИЗАБЕТ 
ТЕЙЛЪР И ПО-ЛЮБОПИТНИТЕ ИСТОРИИ ОКОЛО 
ФАБРИКАТА НА АНДИ УОРХОЛ, МАДОНА, БИАНКА 
ДЖАГЪР И ДОНАТЕЛА ВЕРСАЧЕ. 

текст жана нинова

С 54 филма, три авторски новели (Hello Darling, Are You Working?, The 
Hairdresser from St Tropez и Guilt Without Sex) и близо 22 години в киното, 
британският актьор Рупърт Еверет като по чудо е запазил зара-
зителното си чувство за хумор и онзи изтънчен аристократизъм, 
който превърна в своя запазена марка. „Защо да нося розови панта-
лони, като и без това е ужасно трудно да бъдеш гей в наши дни?!”, 
коментира с присъщата си ироничност Еверет изказването на 
английски журналист по повод имиджа му на публични места. „Няма 
за какво да се оплаквам, освен може би с изключение на едно – защо 
хората отделят толкова много време да се чудят как гей като мен 
може да изгради толкова достоверен образ на хетеросексуален 
мъж на големия екран или пък на сцената!?” Това определено му се 
удава със завидна лекота. През 1984 г., точно четири години преди 
да признае официално хомосексуалността си, Рупърт нагорещя-
ва екрана с най-откровените секссцени в историята на  киното 
с партньорката си Миранда Ричардсън в драмата Dance with a 
Stranger. Екзотичното му излъчване грабва и Франческо Рози, който 
го ангажира за важна роля в екранизацията на „Хроника на една 
предизвестена смърт” (1987 г.) на Габриел Гарсия Маркес. През 1990 
г. той отново шокира с дръзки секссцени в драмата на Пол Шрьодер 
The Comfort Of Strangers. Едва в компанията на Джулия Робъртс в слад-
никавата комедия „Сватбата на най-добрия ми приятел” Рупърт 
показва истинското си лице – на магнетичен, изобретателен и все-
отдаен за приятелите си гей, коментират кинокритиците. Затова 
е чудно как никой не се сети да му предложи роля в култовия сериал 
„Сексът и градът”, където Еверет определено би се превърнал в 
най-атрактивната звезда на сагата, дори в конкурентната среда 
на Сара Джесика Паркър. 
Филмовите му проекти са само малка част от любопитните исто-
рии, включени в автобиографията Rupert Everett, която  се появи в 
книжарниците на 18 септември. 
Перото му е вече известно на по-любопитните читатели, които 
следят изявите му на страниците на списание Vanity Fair. Участник 
в многобройни благотворителни инициативи, Еверет е известен 
сред приятелите си и като човека, който по странно стечение на 
обстоятелствата е бил на важните места в точното време. По 
време на престоя му в Берлин пада Берлинската стена, а на 11 сеп-
тември Рупърт отклонява среща в Манхатън заради претоварен 
график, когато терористите атакуват сградите на Световния 
търговски център. 

ЖЕНИТЕ НА РУПЪРТ

Сред най-близките му приятелки са Джулия Робъртс, Шарън Стоун, 
Донатела Версаче, а по негово настояване Мадона записва кавър 
на American Pie, в който като гост вокал участва самият Рупърт. 
Артистичността му е пословична още от времето, когато едва 
17-годишен гостува във Фабриката на Анди Уорхол, където се сприя-
телява с Бианка Джагър.
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ВРЕМЕ ЗА МАДОНА 
КРАЛИЦАТА НА ПОП МУЗИКАТА УДЪЛЖИ СЦЕНИЧНИЯ СИ ЖИВОТ ЧРЕЗ 
УМЕЛИ РЕКЛАМНИ ТРИКОВЕ 

текст димитър чипев  снимки “орфей мюзик”

Добрият имидж изисква добра опаковка, а рекламата умее да продава илюзии. Кой в му-
зикалния бизнес има най-много влияние през последните 20 години? Разбира се, че Мадона. 
Жената, която превръща всяка своя поява в събитие. „Винаги съм знаела какво искам да 
направя в кариерата си, а с годините се научих и как да го рекламирам”, каза Мадона в 
Прага преди месец.  
Певицата е известна, че не плаща за излишен PR, защото няма по-добър PR от самата 
нея. 

НАЙ-ДОБРИЯТ PR Е ИНТУИЦИЯТА МИ 
Знам кога и как, а това е качество, което малцина в музикалния бизнес притежават, без 
излишна скромност заяви г-жа Ричи пред сп. Hello. 
Факт е, че тя никога не наема PR или рекламни агенции, които да се грижат за публич-
ните й изяви или да посредничат при сключването на рекламни договори. Мадона сама 
подписва всичко, свързано с нейния бизнес, твърди Лиз Корней от финансовия екип на 
Maverick Recording Company, личния лейбъл на звездата, с който наскоро тя се раздели.
През последните години Мадона научи най-големия урок – как се създава и налага имидж. 
Всичко това тя хитро успя да прокара чрез рекламата. 
Така приходите й от продажби на албуми и концерти се удвоиха. 
Г-жа Ричи не прави нищо случайно. Ако се върнем назад във времето, ще видим, че всеки 
неин албум и концертно турне са добре обвързани, макар и не пряко, с голям рекламен 
договор. Най-често това са водещи модни компании. 
Дали ще има „скрит” договор с Dior за тоалетите и с Hermes за бижутата около снимки-
те на клипа Hollywood от предишния й албум American life, или ще заложи на масови марки 
като GAP и H&M около предишното Re-invention или последното Confessions tur, няма значе-
ние. Защото Мадона знае, че музикалният бизнес трябва да върви успоредно с рекламния. 
Още повече когато си жена на 48 години и шансовете ти да бъдеш модна икона с всяка 
изминала година намаляват.

УСПЕХ СЛЕД ХРИСТОВА ВЪЗРАСТ
Мадона е феномен и парадокс. На 22 години тя няма нито един рекламен договор, а 
според рекламни анализатори това е възрастта, в която едно женско лице най-добре 
се продава на пазара. При г-жа Ричи нещата тръгват нагоре след Христова възраст и 
лавинообразно нарастват след 40-ия й рожден ден.
Според списания като „Форбс” и „Щерн” над 150 млн. долара от 600 млн. евро, които офи-
циално е спечелила певицата до момента, са от рекламни договори. Детайли и конкрет-
ни суми обаче никой не цитира. Американската преса предполага, че само от кампани-
ята на Versace, в която се включи заедно с актрисата Деми Мур, Мадона е спечелила 2 
млн. долара. Припомням, че тя е била лице на Жан-Пол Готие и Стела Макартни.
Факт е, че г-жа Ричи сполучливо превръща рекламните си участия в лична кауза. Така нап-
ример тя включи екипа от последното си турне в налаганата от H&M модна кампания  
chip&shic. Лицата им красяха всички световни столици, и то във времето, когато звез-
дата обикаляше Америка и Европа с последното си шоу. Цената? Според в. ”Файненшъл 
таймс” поне 15 млн. долара. 
Мадона е запазена марка и гаранция за успех на всяка рекламна кампания. „Тя е от изчез-
ващите икони. Може да не я харесваш, но няма как да не я забележиш. В рекламата това 
много се цени”, твърди Наоми Блумберг от нюйоркския офис на Saatchi&Saatchi.
Големите компании в света на модата от години залагат на нея. 
Мадона продава себе си, отбелязва Гилбърт Бонстрьоф, рекламен анализатор.
„Тя не полага никакви усилия да бъде различна. Тя е различна.” 

за Jean Paul Gaultier, снимка Steven Klein
с тоалет на Dior и бижута от Hermes
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WELCOME TO THE JUNGLE
текст жана нинова

Шедьоври на градската култура събра в уникална експозиция британският арт център BALTIC. До 7 януари 2007 госту-
ват 22-ма артисти от областта на графичния дизайн, манга комиксите и графитите. Сред поканените в изложбата 

Spank The Monkey са култовите Банкси, Ем Темпълтън, Раян Макгинес, Такаши Мураками и Мис Ван.

Shepard Fairey
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В АТЕЛИЕТО НА БОНИ И КЛАЙД
ПРОЧУТИЯТ ФОНТАН „СТРАВИНСКИ” В ПАРИЖ Е РОЖБА НА НАЙ-ЕНИГМАТИЧНАТА АРТ ДВОЙКА

Швейцарският музей „Тингили” събра в 
експозиция най-интересните творения на 
една от най-продуктивните и интересни 
двойки в арт пространството – Ники 
дьо Сен Фол и Жан Тингили. Приятелите им 
останали изумени от хармонията, която 
цари в романтичния и творчески тандем, 
а медиите ги нарекли Бони и Клайд. Сим-
биозата между красивата французойка, 
аристократичната наследница Ники и 
силния швейцарец Жан кураторите на 
изложбата наричат „Изкуството и любов-
та” и точно така изглеждали отношени-
ята им в личния им живот. Ники прекарва 
детството си в САЩ и се завръща в 
родната Франция заедно със съпруга си 

Хари Матюс. По ирония на съдбата той я 
отвежда в ателието на Тингили през 1955 
г. Тогава Жан живее със съпругата си Ева и 
се радва на голям интерес от страна на 
познавачи и критици. Абстрактното му 
изкуство запленява Ники, която разпознава 
в Жан част от таланта на любимеца си 
Антонио Гауди. И за двамата било ясно, че 
срещата им не е случайна. Творческите 
им взаимоотношения скоро отстъпили 
място на страстна любов, досущ като 
екранните персонажи, с които ги сравня-
ват – Бони и Клайд. Жан помогнал на Ники 
да открие стила си, а тя допълва желез-
ните му скулптури с цветове. Двойката 
била почитател на пърформансите и 

инсталациите и скоро намерила своето 
достойно място сред гигантите в арта 
по онова време – Джон Кейдж и Франк 
Стела. В Ню Йорк Ники и Жан сътворили 
сценографията на балета Éloge de la Folie, 
чийто хореограф бил Ролан Пети. През 70-
те двамата празнували десетия юбилей 
на артистичното движение Nouveaux 
Réalistes в Милано – Ники със специален пър-
форманс в галерия „Виторио Емануеле”, а 
Жан провокирал истински скандал в града 
с произведението си La Vittoria. Енигматич-
ната двойка била чест гост на музеите 
по целия свят – през 1976 г. гигантската 
им скулптура Le Paradis fantastique участва 
на световното биенале в Монреал като 

част от представените артисти във 
френския павилион, а през 1983 г. двой-
ката създава един от шедьоврите си 
– прочутия фонтан „Стравински”, който 
се намира срещу центъра за съвременно 
изкуство „Помпиду” в Париж. Мечтата на 
Ники да се реализира като архитект се 
сбъдва през 80-те години, когато създава 
приказната серия „Градината Таро” в Тос-
кана с гигантски железни фигури на Дракон 
и други митични същества, наподобяваща 
силно парка „Гюел” в Барселона, създаден 
от Гауди. След смъртта на Жан тя завър-
шва най-интересния им съвместен проект 
– огромната скулптура „Циклоп”, която се 
намира в гора на 30 км от Париж. 

Niki and Jean, End of the World II, 1962 / 3 
© Photo: Coliene Murphy & John Bryson
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ИСТИНСКИ ДИЗАЙН ОТ ГОЛЯМАТА МАЛКА ХОЛАНДИЯ

текст антоанета волева, снимки bis publishers
Най-голямото специализирано холандско издателство за дизайн и архитектура Bis Publishers 

пусна на пазара двутомно издание с безапелационното заглавие Real Dutch Design 0607. В 
него са включени проекти на над 300 дизайнери и студиа, представящи последните тенден-

ции в дизайна. Подборът е гарантиран от издателството, зад чиято 30-годишна история 
вече стоят доста сериозни заглавия, както и популярните списания Frame и Items. Първият 
том представя на 568  страници над 3500 проекта в областта на съвременната графика 
и илюстрацията, а вторият - над 2500 примера от индустриалния дизайн, опаковката и 

интерактивната медия. Създаването на книгата е възложено на холандското креативно 
студио Staat, сред чиито клиенти са Levi’s, Heineken, Nike. Изданието е триезично (холанд-
ски, английски и немски). Можеш да получиш двете части вдъхновение срещу 95 евро, като 

поръчаш онлайн на www.realdutchdesign.com.
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изключителен представител на София, ул. 6-ти септември 55А, тел. 02 981 39 70, www.martikombg.com
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Пътувахме в лондонското метро с един приятел лондон-
чанин, когато той съвсем спонтанно ми каза за Вестника 
с добри новини. Наистина, като попаднеш там (както и 
в метрото на който и да било мегаполис в Европа или по 
света), е трудно да не те нападнат спонтанно различни 
видове екзистенциални въпроси. Особено като видиш как 
стотици хора препускат в нечовешки галоп през коридо-
рите и фоайетата на станциите, после сядат един до 
друг по тесните седалки и пътуват мълчешком часове, без 
изобщо да се погледнат един друг. Със слушалки в ушите 
или четящи вестници, или просто втренчени в прозорци-
те на влака, от който се виждат само стени. И после пак 
излизат и препускат. И така всеки ден. Единственото, 
което се чува в метрото, е метално любезният дикторс-
ки глас, съобщаващ спирките, а единственото, което се 
вижда, са десетките реклами, залепени, висящи, лежащи 
и стърчащи навсякъде около теб. Точно когато се возехме 
с моя приятел, пред очите ни се бяха разположили големи 
безформени зелени динозаври, които седяха пред безфор-
мени компютри, рекламирайки по някакъв своеобразен 
начин Microsoft. Не можеше да бъде по-нелепо.От стра-
ниците на вестниците, които четяха няколко души във 
влака, се виждаха само заглавия с цифри и проценти или 
новини за бедствия или криминални сюжети. Бяхме отвсякъ-
де в мейнстрийма. Сякаш футуристът Алвин Тофлър беше 
описал точно това състояние в “Третата вълна”: “Като 
се огледат в света около себе си, повечето хора виждат 
само хаос. Те страдат от чувство за персонална безпо-
мощност и безсмисленост.” И точно тогава приятелят ми  
Стив някак си спонтанно се сети за онзи вестник. Името 
му е Positive News.
Вярно е, че не звучи особено оригинално, но не може да се 
отрече, че и самото му име вече си е новина. Фактите, 
свързани с изданието, също са доста лаконични. Стар-
тира преди 13 години като местен вестник, а в момента 
се издава в различни точки на света (САЩ, Аржентина, 
Хонконг) с общ тираж 75 хиляди. Има малък формат и изли-
за на тримесечие или на всеки сезон. Разбира се, разпрос-
транява се безплатно. Издава го организация с идеална 
цел, основана от 75-годишната бивша актриса Шона 
Крокет-Бъроуз, която решава да смени за разнообразие 
фокуса на новините и да предложи друга гледна точка към 
света. “В основните медии всичко е толкова негативно, 

че изобщо не успяваш да чуеш за множеството хора, 
поели риска да усъвършенстват живота си”, споделя въз-
растната дама пред журналиста Дейвид Роуън. Positive 
News насочва вниманието си точно върху тези “личности, 
събития и начинания, помагащи за създаването на едно 
по-позитивно бъдеще за света и за хората в него” (www.
positivenews.org.uk). И макар в първия момент тези поло-
жителни трели в интонацията да напомнят на сектан-
тски апели, нещата далеч не стоят така. Отначало 
вестникът започва да се разпространява в магазините 
за здравословно хранене в Англия. Затова и никак не е 
чуден символичният му за мащабите на Острова тираж. 
Той обаче започва естествено да нараства с увеличава-
нето на броя на тези магазини. В момента почти всеки 
средно голям супермаркет в Лондон е наполовина зареден 
с органични продукти. От органичен шоколад до органич-
на майонеза – всички те се приемат за доста по-полезни 
от обикновените, а квотата им постепенно заема все 
по-голям пазарен дял. Тази посока съвпада и с еконаст-
роенията и соевите течения, които заливат западно-
то общество. Осъзнаването на дълбоко заложеното 
консуматорско поведение изведнъж преобръща хода на 
ежедневието и хората започват да внимават не само 
за количеството погълнати фибри, но и за изхвърлените 
в атмосферата бензинови газове, за неразложимите 
отпадъци, за изчерпаемата енергия и изобщо за света 
около себе си. Тази философия постепенно придобива 
такова значение за живота на хората в другия край на 
Европа, че е на път самата тя да се превърне в мейнст-
рийм. Поетично настроените припознават в нея Ерата 
на Водолея, други духовното усъвършенстване на човека, 
което се случва неминуемо при появата на клонирането 
или глобалния тероризъм. Независимо какви са причините 
за нея, тя е факт, социален и икономически, който обаче, 
незнайно защо, си остава незабелязан от медиите. Или 
най-малкото се омаловажава до крайна степен. Доста-
тъчно е само да сравним тиража на Positive News с този 
на Daily Telegraph например – 55 хиляди на тримесечие (на 
английското издание) срещу средно 900 хиляди на ден.
Самата аудитория ли предпочита да чете по-скоро 
негативни новини, или журналистите й предлагат прио-
ритетно всичко страховито и отрицателно водени от 
собствения си нюх? На този въпрос е толкова лесно да се 

отговори, колкото и на баналната гатанка за кокошката 
и яйцето. Банално, но факт – вестниците, телевизиите и 
изобщо новините са пълни с катастрофи, апокалипсиси, 
трилъри, ужаси и каквото още се сетите от този жанр 
на живота. И така е вероятно, откакто съществуват 
медиите. В България този вид новини станаха синоним на 
реализъм, след като замениха изпразнения от съдържание, 
миришещ на “Българска роза” от хоремаг социалистически 
позитивизъм. С това ли се изчерпва обаче реалността. 
Много професионалисти в областта на комуникациите 
са се изказвали и ще се изказват по повод негативизма, 
който ни залива от медиите и тук, и навсякъде. Но на въп-
роса дали лошата новина се продава по-лесно, или просто 
хората обичат да се страхуват още няма открит и дока-
зан отговор. Спокойно можем да се запитаме обаче защо 
медиите изостават от това, което се случва в действи-
телност. Нека да сравним например звученето на тради-
ционните издания дори и в рамките на български мащаб с 
тона на посланията, циркулиращи из интернет простран-
ството по мейлове и месинджъри. От заглавието “300 хиля-
ди души ще пострадат при трус в София” в български ти-
ражен змей до посланието “...помни, че във всеки момент 
някой те обича” има известна разлика в настроението. 
Защо електронните пощи са пълни с позитивни послания и 
визии, разпространяващи се с такава скорост и количес-
тва, че спокойно могат да бъдат заподозрени в събиране 
на електронни адреси за спам. Защо се увеличава дори и 
в България броят на магазините за здравословно хранене. 
Ако ги приемем като емблема на смяната на посоката на 
мейнстрийма – защо тогава и тук да няма място за вест-
ник с положителни новини. Макар че на този етап българ-
ските печатни медии се страхуват от един безплатен 
вестник, та какво остава за позитивната информация... 
Докато се отвори почва или свободно пространство 
за такъв тип преса тук, в България, можете спокойно да 
се зареждате с позитивни настроения от английските 
електронни издания за зареждащи и окуражаващи новини 
по света – Positive News, The Positive Press и Good News Daily. 
В тях е пълно и със страхотни идеи. Ако предпочитате да 
не се увличате по чуждестранния позитивизъм, рискувате 
да останете в хватката на неискрената положителна 
риторика на рекламите – много щеше да е хубаво, ако 
беше истина.

ИМА ЛИ ХАПЧЕ СРЕЩУ NEWS NOIR?
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Славата е забавно нещо. Вземете например Томи Лий Джо-
унс – от години за него се шушука, че общуването с него 
е трудно и неприятно. Тръгнах със свито сърце за среща-
та ни, а той ме посрещна усмихнат, подаде ръката си и 
обяви, че е много горд да се срещне с човек, който е бил 
сред приятелите на Сам Пекинпа. Томи Лий признава, че 
Сам има силно влияние върху него като актьор и режисьор. 
Дебютът му като режисьор - The Three Burials of Malqulades 
Estrada, е препратка към уестърните в американското 
кино. Каубоят на Джоунс е самотен воин. Сценарият е на 
мексиканския автор Гилермо Ариага, а за главната роля в 
него Томи Лий спечели, изненадващо само за него, голяма-
та награда на фестивала в Кан. Благодарение на филма в 
Холивуд господин Джоунс е вече явление. 
„Не снимам филми, за да се прехранвам. Правя други неща 
с тази цел. За мен режисурата е дълбоко лично мотивира-
на!”
Дебютният ти филм като режисьор криеше много риско-
ве. Не беше ли опасно за теб като актьор да се впускаш в 
подобно начинание?
Това е смисълът на всичко – да разширя креативния си 
живот. В този момент освен всичко друго имах и време, за 

да си го позволя. Много е важен процесът на осъзнаването, 
че това е твоят филм. С продуцента на филма си говорех-
ме колко много харесваме мексиканския филм Amores Perros и 
той възкликна: „Защо не се обадиш на сценариста!” Не съм 
от хората, които го правят, но нещо ме провокира да го 
направя. Обадих се на Гилермо и няколко дни след разгово-
ра ни организирах вечеря за него и съпругата му. Поканих 
режисьора на „21 грама” Алехандро Инариту и съпругата 
му. Прекарахме чудесно, говорихме си за живота и киното. 
Оказа се, че Ариага също обича да ловува като мен. Той е 
много мил човек и последното, което ти идва наум, като 
го видиш, е, че е много печен ловец. Поканих го да участ-
ва в нощен лов в Тексас и след три дни вече бяхме добре 
въоръжени и подготвени за лов. Тогава ни хрумна идеята 
да направим филма заедно. Той искаше да направи филм за 
страната си и нейната история, а аз исках същото, но за 
моята страна и нейната история. 
Кои са хората, оказали силно въздействие върху теб като 
актьор, а сега и режисьор?
Уча се от големите в този жанр – Акира Куросава, Жан-Люк 
Годар, Сам Пекинпа. Ти го наричаш въздействие, което е 
по-възпитаният начин да кажеш, че деликатно крадеш от 

любимите си творци.
Имаше ли реакции по отношение на политическите аспек-
ти във филма?
Някой беше казал, че всяко вдишване е политически акт. 
Филмът е много хуманен, но съм сигурен, че ще се намерят 
хора – жертви на собствените си предразсъдъци, които 
няма да го харесат. Те ще кажат, че филмът е опасен.
Как намери пари за филма?
Това беше много важна част от процеса на създаването 
му. Не исках някое голямо холивудско студио да ми диша 
във врата, затова се обадих на Люк Бесон в Париж и му 
пратих сценария. Той го хареса и прояви интерес. Знаех, 
че обича морето и океана, и го поканих на една голяма яхта 
на гмуркане. Казах му колко е бюджетът на филма и той 
обеща да намери парите. Разговорът за финансирането 
на филма приключи след пет минути. Тръгна си с думите: 
„Ще се видим на премиерата!”
Как се почувства, като спечели наградата в Кан?
Изненадан. Виждаш наоколо всички прочути филмови звезди 
и когато обявят името ти, изведнъж  всичко започва да 
се движи на забавен каданс. Но всъщност не е ли всичко в 
живота една голяма изненада?!

ТОМИ ЛИЙ ДЖОУНС
“СЛАВАТА Е ПРЕХОДНА, ЖИВОТЪТ - ИЗНЕНАДА”

ЛЮК БЕСОН СПОНСОРИРА РЕЖИСЬОРСКИЯ   МУ ДЕБЮТ СЛЕД ПЕТМИНУТЕН РАЗГОВОР
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21 КИНОРЕЖИСЬОРИ РАЗКАЗВАТ ЗА ПАРИЖ
САМО УДИ АЛЪН ПРОПУСНА ДА ЗАСНЕМЕ КРАТКА ФИЛМОВА ИСТОРИЯ ЗА ЛЮБИМИЯ СИ ГРАД В МЕГАПРОЕКТА PARIS, JE T’AIME

текст жана нинова

18 любовни истории за Париж, създадени 
от 21 режисьори, 40 актьори и с постоян-
ното присъствие на един декор – френ-
ската столица, която създателите на 
мегапродукцията Paris, Je t’aime наричат 
Сърцето. Филмът беше показан есклузивно 
на последната Киномания.
„Този филм показва една от незабележи-
мите с обикновено око страни на Париж. 
Онази невидима страна, която трудно ула-
вяме. Имам предвид ние, хората, които не 
живеем и не сме родени в Париж. Faubourg 
Saint-Denis не е туристическа забележител-
ност или маршрут, по който минаваме, но 
е дом за много хора. И това е най-забележи-
телното постижение на филма – да улови 
онези места, в които хората живеят, а 
не обичайните туристически атракции!”, 

обявява на пресконференция една от 
звездите в продукцията – американската 
актриса Натали Портман. 
Не случайно мащабният проект, в който 
за жалост Уди Алън не успя да се включи 
въпреки пристрастеността си към Париж 
заради недостатъчен бюджет, е разделен 
на 18 части. Те разказват истории, вдъхно-
вени от различни райони, на които е разде-
лен градът. 21 режисьори показват Париж 
така, както никой не го е виждал досега 
– гол, истински, романтичен, порочен, див, 
зрял, уязвим, радостен и тъжен. Градът 
като клоун, любовница, история, препятс-
твие, обещание и изкушение – Париж като 
една неустоима блудница.
 В международния филмов проект, който 
за първи път зрителите видяха на фил-

мовия фестивал в Кан, а през есента бе 
селектиран за участие в състезателна-
та програма на феста във Венеция, са 
поканени режисьори, за които Париж е 
особена муза и провокация. Испанската 
режисьорка Исабел Койксе – откритие 
на братята Алмодовар с филма „Моят 
живот без мен”, споделя: „Бастилията е 
културен микс. В този район живеят хора 
от средната класа до изтънчената бур-
жоазия на града. Като район ме вдъхнови 
особено силно, защото се отдалечаваше 
рязко от онази визия - пощенска картичка 
на Париж!”
„Във всеки район на града живее почти не-
видимо един особен подземен свят, който 
винаги съм искал да познавам и да покажа!”, 
издава тайната на своята филмова исто-

рия бразилският режисьор Уолтър Салес. 
На майстора на филми на ужасите Уес 
Крейвън се паднала честта да заснеме 
филмова новела, вдъхновена от ХХ парижки 
район. „Когато ми казаха, че този район е 
свободен, реакцията ми беше: „О, супер! 
Там има голямо гробище!” Наистина ХХ ра-
йон се оказа изключително място, на което 
животът тече на няколко нива!”
Британската певица и лайфстайл икона 
Мериън Фейтфуул е звездата в историята 
на Гюс ван Сант. „Невероятно усещане е 
да се работи с Гюс. Нямам думи да обясня 
магията на визията му. Като актриса си 
позволявам лукса да работя само с хора, на 
които се възхищавам. Такова е и отноше-
нието ми към градовете, а Париж опреде-
лено е сред любимите ми дестинации!”
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Инж. Кирил Гоцев дълги години работи в БНТ, където е бил 
анализатор, зам.-директор и  директор на „Техника”, а 
по-късно и генерален директор на националната медия. 
Специализирал е в „Сони корпорейшън” в Белгия и Франция. 
Той е един от най-големите специалисти по тв техника у 
нас. В момента консултира различни тв канали за техни-
ческото им оборудване.  

Г-н Гоцев, как оценявате техническото оборудване на 
ефирните телевизии в страната?
В България има над 10 ефирни телевизии, но на практика 
най-голямо влияние и, естествено, пазарен дял имат само 
трите телевизии с национално покритие – БНТ, Би Ти Ви и 
Нова телевизия. Съвсем нормално е те да бъдат оборуд-
вани с най-новата и отговаряща на най-високи изисквания 
телевизионна технология. При ефирните телевизии с реги-
онално покритие се допускат доста големи толеранси в 
качеството на съоръженията.
А на кабелните?
В действителност не би трябвало да има голяма разлика в 
телевизионните технически средства, използвани в ефир-
ни или в кабелни телевизии, но по редица предимно финан-
сови причини в по-голямата част от кабелните телевизии 
технологичното ниво е много ниско.
Защо според вас собствениците и мениджърите на тв 
канали у нас подценяват техническото оборудване?
Както казах по-рано, тук не става дума за подценяване, а 
по-скоро за финансови възможности.
Каква е връзката на добрата програма с доброто техни-
ческо обезпечаване?
Връзка, разбира се, има, но и най-добрата камера не би 
могла да направи нищо без оператора зад нея. Добрата 
телевизионна технология може само да спомогне за по-пъл-
ното „творческо развихряне” на телевизионния творец, но 
не би могла да му даде това, което липсва в главата му.
Има ли български тв канал, който е оборудван според 
световните изисквания за тв техника, студиен комплекс, 
ПТС и т.н.? 
Може би съм малко пристрастен, но реално оборудвани и 
проектирани според световните стандарти са телеви-
зионните комплекси на БНТ. Но това не означава, че други-
те ефирни гиганти са много по-назад.
Трудно е да се опише цялото разнообразие на телевизи-
онни технически средства, с които работи БНТ, но става 
дума за десетки телевизионни камери, десетки специа-

лизирани компютърни системи, стотици „спомагателни” 
устройства, хиляди метри кабели.
В повечето телевизионни канали се използва почти една 
и съща снимачна техника. Например най-често това са 
камери, работещи с формат DVC Pro 25 или DVC Pro 50. Съ-
ответно видеокасетофоните са DVC Pro 50 (за по-богати-
те) и DVC Pro 25 (за по-бедните). За монтаж се използват 
компютърни конфигурации на AVID (за по-богатите) или 
Adobe Premiere Pro (за по-бедните).
Без какво не може един тв канал? 
Това е един къс въпрос с доста дълъг отговор. В най-общия 
случай това са телевизионни камери за студийна и извънс-
тудийна дейност, монтажни комплекти, поне едно напълно 
оборудвано студио с видео- и аудиоапаратни, подходящо 
студийно осветление, излъчвателен комплекс.
Какви са световните тенденции в професионалната тв 
техника? 
Световните тенденции в телевизионната техника се 
диктуват от световните лидери в тази област. Но в 
днешно време всичко се променя много бързо. Така напри-
мер преди 10 години световен лидер в бранша беше леген-
дарната фирма SONY, следвана на една ръка разстояние 
от PANASONIC. Сега положението е променено и водеща 
фирма вече е THOMPSON.
Принципно нови съоръжения отдавна не се появяват, а 
просто се усъвършенства технологичната база – по-мощ-
ни процесори, нови записващи медии, нови схемотехничес-
ки решения.
Например на последното изложение в Лас Вегас доста 
хора се тълпяха да разгледат внимателно новата профе-
сионална камера на PANASONIC P2, записваща на нормална 
SD памет, или много добрата HD камера на JVC.
Кои марки според вас са световните монополисти в тв 
техниката? 
В последните няколко години в Европа се очерта домини-
ращата роля на един огромен консорциум под егидата на 
гиганта THOMPSON, който произвежда и продава най-много 
телевизионна техника. Тази фирма е лидер в почти всички 
сфери на професионалната телевизионна техника. Ес-
тествено своето място задържат, с големи усилия, SONY, 
PNASONIC, JVC.
А на въпроса „защо” – пари, много пари!
Как се променя тв техниката през годините и как това 
влияе на тв продукта?
Развитието на телевизионните технологии, пълната циф-

ровизация, масовото навлизане на компютрите дадоха 
силен тласък на модернизацията, но крайната цел винаги 
остава една и съща. Ще дам един елементарен пример. 
Преди 26 години, когато за пръв път започнах работа в 
телевизията, финалните надписи на всяка продукция се 
снимаха в студиото. Там една камера снимаше директно 
едно „сложно” устройство, състоящо се от две ролки и 
хартиена лента между тях, на която бяха написани (нари-
сувани) надписите. Тъй като то се задвижваше най-често 
от асистент-режисьора, скоростта на въртене беше 
доста неравномерна и финалните надписи на всяка прог-
рама бяха на практика различни и уникални като движение. 
Сега тази роля отдавна е поета от компютрите и всичко 
е много „по-нечовешко”.
Кои са най-новите достижения на професионалната тв 
техника?
След големия технологичен бум в производството на про-
фесионалната телевизионна техника в края на миналото 
хилядолетие всички специалисти смятаха, че се очакват 
нови и нови видове устройства. Но какво се получи? Прос-
то едни фирми погълнаха други фирми. Ще дам пример с 
видеосмесителните пултове. По всеобща оценка в края на 
90-те години на ХХ век лидер беше продукцията на гиган-
та GVG, следвана от SONY, PАNASONIC и други по-малки 
фирми. Но в началото на новото хилядолетие GVG беше 
купена от TEKTRONIX, която от своя страна стана част 
от THOMPSON. 
Според мен вече от няколко години няма мерцедеси при 
професионалната телевизионна техника - повечето са 
ауди или БМВ. В България има вече почти всичко от съвре-
менната телевизионна технология. Всеки нов голям телеви-
зионен канал се чувства длъжен да се оборудва с послед-
ните технически телевизионни нововъведения. Но всичко е 
въпрос на пари.
Вашите три съвета към собствениците и мениджърите 
на тв канали у нас по отношение на професионалната 
техника? 
С три съвета надали ще свърша някаква работа, но ще 
опитам.
1. Първо решете каква програма ще излъчвате.
2. Спомнете си коя година е и че скоро всичко трябва да е 
дигитално – от производството до излъчването.
3. Пребройте внимателно парите си, които мислите да 
вложите, и дано сте достатъчно млади, за да можете да 
дочакате момента, когато ще се върнат всичките.

КИРИЛ ГОЦЕВ
НЯМА ВЕЧЕ МЕРЦЕДЕСИ В ТЕЛЕВИЗИОННАТА ТЕХНИКА

ПРЕБРОЙТЕ ПАРИТЕ СИ, КОИТО МИСЛИТЕ ДА ВЛОЖИТЕ  В ОБОРУДВАНЕ НА ТВ КАНАЛ, И ДАНО ДОЧАКАТЕ ДА ВИ СЕ ВЪРНАТ,
СЪВЕТВА КИРИЛ ГОЦЕВ

жоро тошев
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АНАЛОГОВАТА ТЕЛЕВИЗИЯ 
УМИРА, ДА ЖИВЕЕ 
ЦИФРОВАТА!

текст жоро тошев

Започвам с лошата новина: по-
вечето честоти, които стават 
за телевизионно и радиоразпръс-
кване във формата, в който се 
излъчват ефирните телевизии до 
момента, са раздадени. Ефирни 
са БНТ, Би Ти Ви и “Нова”. “7 дни” и 
Джи Ти Ви имат покритие само за 
София. 
„В държавата днес има още 
малко свободни честоти. С тях 
може да тръгне четвърта наци-
онална телевизия, която ще бъде 
излъчвана в големите областни 
центрове. Защото не навсякъде 
има точки, за да може плътно да 
се покрие цяла България”, казаха 
от Комисията по далекосъобще-
нията (КРС). Покритието не се 
смята по територия, а по насе-
ление. Националната телевизия 
покрива 98 процента само от 
местата, където има население. 
Безспорно е, че от всички ефирни 
телевизии у нас БНТ има най-голя-
мо покритие, след това е Би Ти 
Ви, следвана от Нова телевизия. 
В по-големите градове на стра-
ната обаче 95 процента гледат 
трите национални телевизии 
чрез кабел, тъй като това е по-
удобно.
България е страна на кабелните 
оператори. „В Испания има малко 
кабелни телевизии, повечето са 
ефирни. Швейцария пък е страна, 
в която повече са кабелните опе-
ратори”, обясняват експерти. 

КРС ОБЯВИ КОНКУРС
ЗА ЦИФРОВА МРЕЖА

Комисията за регулиране на 
съобщенията обяви конкурс за 
изграждане на цифрова мрежа за 
територията на София. Срокът 
за приемане на документи е 28 
декември 2006 г. Три са канди-
датите, които до момента са 
проявили интерес към състеза-
нието. В зависимост от броя 
им КРС ще реши дали ще даде 
цифровата мрежа на търг или 
конкурс. Според членове на коми-
сията се търсят кандидати за 
изграждане на цифрова мрежа, 
което дава възможност и на 
телекомуникационна компания да 
участва. След щателно напра-
вена проверка на техническите 
възможности експерти устано-
виха, че лиценз за цифрово разп-
ространение на телевизионно и 
радиоразпръскване може да се 
даде само за територията на 
столичния град.

БЪДЕЩЕТО Е В 
ЦИФРОВИЗАЦИЯТА 

Какво представлява тя? Фор-
мат, който е приет от междуна-
родни европейски организации. 
Той ще бъде задължителен за 
цяла Европа от 2015 г. В момента 
цифрова телевизия върви експе-
риментално в Берлин. Целта е да 
се провери интересът. Преми-
наването към цифрова телевизия 
ще касае всяко домакинство, 
защото трябва да се сменят 
телевизионните приемници. 
В момента на пазара на черна 
техника има цифрови телевизо-
ри, но все още не са по джоба на 
обикновения потребител.
С настъпването на цифрова-
та телевизия ефирната умира. 
„Няма да има този формат, в кой-
то в момента гледаме телевизия. 
Ще гледаме различни програми, 
но други ще са съоръженията  и 
начинът, по който ще се преда-
ват”, обясниха специалисти.
Известни и защитени са цифро-
вите честоти у нас, стана ясно 
на последната конференция в 
Женева. Международни експерти 
съветват КРС да планира тези 
честоти, за да се види кои ще 
влязат в цифровото разпръсква-
не. Честотите  могат да бъдат 
аналогови. Тези честоти и сво-
бодните за четвърта национал-
на телевизия ще влязат в плана 
за цифровизация. КРС спокойно 
може да даде процедура за чет-
върта национална телевизия, ко-
ято реално ще работи до 2013 г. 
След този срок тя наред с всички 
други ще може да кандидатства 
за цифров ефир.

РАЗЛИКИ 

В момента има една телевизия, с 
една програма, на една честота. 
При цифровизация  един канал 
ще има  5-6 програми. На него ще 
може да се качат БНТ, Би Ти Ви, 
“Нова”, “7 дни”, ММ, Джи Ти Ви и 
поне един интерактивен канал за 
интернет и други услуги.
Очаква се у нас да тръгнат поне 
7-8 канала. Всеки ще има поне по 5 
програми и един интерактивен.
Ако собственик на телевизия 
качи 6 програми на един мултип-
лекс, националните телевизии у 
нас ще се увеличат значително. 
Конкуренцията също ще нарас-
не, а телевизиите изцяло ще се 
преоборудват технически.
От КРС не бързат с обявяването 
на процедурата за старта на 
четвърта национална телевизия. 
Наблюдатели твърдят, че по 
този начин се защитават опре-
делени корпоративни интереси. 
От комисията смятат, че едва 
ли ще се намерят кандидати, 
които да инвестират в нова те-
левизия, която ще работи само 
8 години. Истинската причина 
се крие в битката за реклам-
ния пазар у нас. Естествено е 
големите играчи на пазара като 
Би Ти Ви и “Нова” да не искат нов 
конкурент. Пипълметрията в 
момента не отчита рейтинга на 
кабелните телевизии.

ЧЕСТОТНИ ИГРИ 

АДИО, РАДИО
текст ана йованович

Слушането на радио е камерно забавление - вкъщи или в колата. Дигиталният ми маршрут 
е повече от скромен. Започва от  103.6 до 104.05 FM с леки  прескачания на 98.3 и 89.1. По този 
начин изпреварвам истерични реклами, монотонни новини или несполучливи копия на Хауърд 
Стърн.
В колата или вкъщи охлаждането към другите честоти се задълбочава. Причината е в 
разклатеното равновесие в програмите и липсата на яснота в джунглата от честоти. 
Как се постига балансът между Brown Sugar  и реклама на Geox? Отговора „изтеглих без-
платно” от сайта на Apple. В I Tune Radio точно зная къде да отида, ако искам да слушам 
черна музика, японски поп или фламенко. Самоуверената еклектична музикална програма не 
прави радиото слушаемо. Концепцията „радио за всички” все повече отстъпва на идеята 
за метрорадио - „старо” радиозвучене в модерни дрехи. В момента някои радиостанции 
наподобяват балканския метросексуален мъж – прилепнала розова блузка, изскубани вежди 
и натрапчив френски маникюр. А всъщност метросексуалният мъж е  един джентълмен в 
дрехи от XXI век.
Една малка разходка назад в “радиовремето” ме води в  60-те години, когато в Европа се 
появява радио, за което в началото повече се говори, отколкото то може да се чуе. Това е  
плаващото Radio Carolina.  Първият кораб, откъдето започва излъчването си това радио, 
носи името Fredericia. Мисията на Radio Carolina е да разбие монопола на британските 
радиостанции и да помогне за утвърждаването на непознати музикални банди. Безгрижи-
ето на плаващите, неуловими водещи е привидно. Резките опити да се заглуши гласът на  
Carolina превръщат радиото в романтичен пленник, а водещите - в неуловими гласове на 
музикални робинзоновци.
Кой навигира Radio Carolinа? Кръстникът на  групата Animals, импресариото от Лондон 
– Ронан О`Рахили, известен с клуба си Rhythm & Blues, озвучаван с уредбата, купена от Rolling 
Stones. В клубната банда са  Алексис Корнър и Джорджи Фейм, по-късно известен с култовия  
хит Bonny & Claid. О`Рахили сам финансира винилите на приятелите си,  но  BBC  и Radio 
Luхemburg отказват да ги включват в плейлистите си.  Пред затворената врата на Radio 
Luхemburg  Ронан обещава - „както „рязах” винили, така ще направя и радиостанция, за 
да ги въртя”. Радиото, което тръгва от ирландското пристанище Григър, се превръща в 
”резерват” на добрия звук с финансовата подкрепа на добрите момчета от Сохо и Челси. 
Името на радиото е повече сантиментално, отколкото търговско. О`Рахили  вижда снимка 
на малката Каролина Кенеди, която си играе безгрижно  в Овалния кабинет на Белия дом. 
Тогава той спонтанно решава така  да  играе и радио Carolina.
Цифрите 1964 и 199 АМ, както и  песента на Rolling Stones, посветена на О`Рахили, маркират 
началото на  плаващото радио. Само след няколко месеца радиото има по-голяма аудито-
рия от BBC и Radio Luхemburg. Много скоро Carolina вече не е сама в морето. Появява се и 
конкурент - Алън Крафорд, той пуска радиокораба  Mi Amigo, но много скоро се оттегля на 
юг, в Есекс. Тогава става и историческото разделяне на Carolina на Radio South Carolina  и  
Radio North Carolina. На О`Рахили се пада навигацията на Radio North Carolina. Картината на 
борбата между Севера и Юга в историята на морското радио се допълва от появата на 
нови плаващи радиостанции като Comet, Galaxy…
Тръпката при морските радиостанции е, че те се движат почти на ръба на престъпност-
та. Животът им е светкавичен и ексцентричен. С идването си на власт лейбъристите  
гласуват закона Broadcasting Offences Act, според който радиопиратите се изравняват с 
гангстерите. 
Макар и официално провъзгласен за радиопират, О`Рахили  твърди, че той никога не е „нави-
гирал Carolina, а тя е навигирала живота му”, и то изключително вълнуващо.
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СЕМ ИСКАТ НОВ КОНКУРС

защото членове на съвета са 
се обвързали с телевизии, които 
имат апетити за национален 
ефир като ТV7 , Би Би Ти, “Диема 
плюс” и  “Тв Европа”. Европейски 
експерти също твърдят, че е 
здравословно у нас по-бързо да 
се появи поне още една нацио-
нална телевизия, защото ще се 
раздвижи пазарът и ще има по-го-
ляма конкуренция. За пета обаче 
няма честоти.
Колкото повече програми се гле-
дат независимо по какъв начин, 
толкова по-добре е за зрители-
те, смятат медийни наблюдате-
ли. Пазар на програми у нас има 
достатъчно. Контрата остава 
в рекламата. 
В момента кабелните оператори 
правят големи инвестиции да 
цифровизират средата, в която 
разпространяват програмите. 
При цифрова среда, а не аналого-
ва потребителят може да гледа 
5 различни програми от тези, кои-
то гледа съседът на същия етаж. 
Цифровата телевизия предлага 
индивидуални пакети за всеки 
клиент. Така ще се разруши прак-
тиката кабелният оператор да 
предлага пакет с 80 програми. 
В първите години от въвежда-
нето на цифровата телевизия 
тя ще бъде по-скъпа от анало-
говата, прогнозират експерти. 
Потребителите ще трябва 
да сменят приемниците си. На 
старите телевизиори ще може 
да се гледа цифрова телевизия 
със специално устройство, 
наречено сет топ бокс. То е с 
размера на дискета и преобразу-
ва сигнала така, че да се пригоди 
към стария телевизор.
Сет топ боксовете вървят по 
200 евро в момента. 
През 2001 г. София получи лиценз 
за цифрова телевизия. БТК също 
може да изгражда цифрова теле-
визия, но не предприема нищо до 
момента заради несъответст-
вие в законодателството. От 
СЕМ не могат да дадат разре-
шение на БТК за цифрово разпрос-
трание на Си Ен Ен, Би Би Си или 
собствена програма,  защото 
в Закона за радио и телевизия 
липсва думата „цифрово”. Тази 
елементарна промяна в закона 
обаче става все по-наложител-
на, още повече след приемането 
ни в Европейския съюз след брое-
ни месеци. 
Европейски експерти препоръч-
ват, когато се прави план за циф-
ровизация на страната, българ-
ското правителство да излезе 
с документ, който при конкурс 
да раздели собствениците на 
техническата инфраструктура 
от собствениците на програми. 
По този начин ще се стимулира 
конкуренцията на пазара. Така 
при търг за цифрова телевизия 
у нас ще се избегне конфузът да 
се състезават за разпростра-
нение и програма едновременно 
“обичайните заподозрени”. 



ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ
текст антоанета волева, снимки powerhouse museum

Австралийската телевизия отбеляза своята 50-годишнина с 
експозиция в най-големия музей в Сидни - Powerhouse museum. 
Юбилейната изложба On the box: great moments in Аustralian 
television 1956-2006 представя най-добрите моменти от теле-
визията в различните жанрове от образователните програми 
през риалити шоута, комедии до новини, спортни предавания 
и други. Посетителите ще могат да видят над 700 обекта 
(снимки, костюми, заставки, декори) и прожекции на най-обича-
ните предавания, филми и сериали. В рамките на изложбата са 
включени множество дискусии на различни теми като въздейс-
твието на телевизията, рейтинги през годините и тяхната 
важност, дигиталната телевизия като най-голямата стъпка в 
историята на телевизията и как я виждаме през следващите 
50 години, като за целта са поканени някои от най-важните 
фигури в телевизията. 
Идеята на куратора на изложбата Питър Кокс е да разкаже 
историята на телевизията като част от поп културата и 
националната идентичност на Австралия. Негова е и книгата, 
съпътстваща изложбата. Основен спонсор на изложбата е 
австралийската телевизия Free TV Australia.
Изложбата е до 29 януари в Powerhouse museum.

КАБЕЛНО РАЗМЕСТВАНЕ

“ФОКС КРАЙМ” ПОДОБНО НА “ФОКС ЛАЙФ” ЩЕ ПРОМЕНИ ТВ ПАЗАРА У НАС 

текст димитър чипев снимка fox crime

Навлизането на “Фокс лайф” на българския медиен пазар промени до голяма степен позици-
ите в кабелното тв разпръскване. И не само там. 
Светлана Василева с опита от “Триада” и Би Ти Ви за кратък период от време успя да 
превърне българския “Фокс лайф” в предпочитан канал с качествени сериали, любопитни 
програми и стилна опаковка. Доказателство за успеха са освен рекламните постъпления 
в канала, които са респектиращи за периода от старата до месец август тази година, 
но и сериозните намерения за разрастване на империята “Фокс” на българския медиен 
пазар. У нас вече върви по кабела каналът “Фокс крайм”, който подобно на “Фокс лайф” е 
развлекателен, но в криминалния жанр. “Фокс интърнешънъл ченълс” е компанията на “Нюз 
корпорейшън”, която създава и разпространява специализирани кабелни и сателитни те-
левизионни канали, които имат ясно обозначена аудитория и жанр. Част от тези канали 
са документални като National Geographic, а други чисто развлекателни.  
“Фокс крайм” стартира в Италия през ноември миналата година. Ние сме вторите в 
Европа, които стартираме канала. 
На 13 октомври “Фокс крайм” започна едновременно излъчване в България и в Хърватия. 
Скоро предстои да стартира и в Сърбия, Македония, Босна. „До края на годината се 
надявам да покрием и Словения. Процесът е поетапен, тъй като в отделните държави се 
сключват договори със съответните кабелни и сателитни оператори. Искам да поясня, 
че този “Фокс крайм” канал не е същият, който се излъчва в Италия. Това е канал, който 
българският екип на “Фокс” произвежда в България и разпространява в региона”, каза изпъл-
нителният директор на “Фокс лайф” и “Фокс крайм” Светлана Василева. 

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА 

“Фокс крайм” е уникален по своя формат криминален канал, тъй като е комбинация от иг-
рални криминални сериали и документални развлекателни сериали. Игралната продукция е 
закупена от големите продукционни студиа като Twentieth Century Fox, Paramount, Universal, 
Disney. Документалните сериали показват истински истории на реални хора и са продук-

ция на RDF, която в САЩ се излъчва по Court TV. Court TV е доказала успеха на криминалния 
жанр – за последните 6 години това е единствената телевизия, която има над 600% увели-
чение на дела на аудиторията си. 
“Фокс крайм” е канал, който ще се хареса еднакво и на мъже, и на жени. Неговата твърда 
аудитория смятаме, че е във възрастовата група 18 – 49+, но вероятно е и по-широка. 
Дневните програми са по-скоро ориентирани към женската аудитория – има повече 
мистерии и сериали с лек криминален характер, докато праймтаймовата програма е за 
цялото семейство. Късната програма е по-скоро мъжко ориентирана.
„Аз съм любител на мистериите и загадките, така че с удоволствие ще гледам тях. Също 
много ми допаднаха документалните сериали, защото са по истински случаи и е интерес-
но да проследиш как полицията разкрива престъпления. Но и от игралните имам любими, 
например “Братя”, “Коджак”, разкрива някои от пристрастията си Василева.  

ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Двата канала от фамилията “Фокс” няма да се конкурират, а ще дават на зрителя по-го-
лям избор, прогнозират медийни наблюдатели. За да се запази добрата програма на вече 
утвърдения и у нас “Фокс лайф”, се купуват нови програми и филми. „Пред финализиране 
сме на две много добри сделки с “Фокс” и “Уорнър” за нови програми и продължение на след-
ващите сезони на най-успешните ни сериали. Освен това подготвяме един голям проект 
– заснемането на българската “Пълна промяна”. Дано успеем, защото е трудна продук-
ция”, разкрива някои от новостите Василева.
Както и “Фокс лайф”, така и “Фокс крайм” залагат на висококачествено съдържание, мно-
го добра опаковка и визия, силна промоция и маркетинг.
Българската “Фокс” група помага в опаковката и брендването на ефирния национален 
канал “Фокс” в Сърбия. Подготовката по стартирането на канала е поверена на другата 
част от “Нюз корпорейшън” – Ал Парсънс, Дан Бейтс, които вече са назначили голяма част 
от местния екип в Сърбия и се готвят за старт до края на годината.
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В бара на един хотел в Давос влиза индус-
триалец от висшата класа. Представят 
го на Мартин Сорел и той казва: “Добър ве-
чер, сър Мартин”, а сър Мартин отговаря: 
“Имам компания, която се занимава с това 
– трябва да поговорим.”

Не е ясно колко е стар този виц, но е сигур-
но, че от две десетилетия насам Мартин 
Сорел не е спрял да говори. Това доказват 
и цифрите – средно осем милиарда долара 
приходи годишно само през новия век. Но 
нека да започнем отначало. Представяме 
ви шефа на втория по големина в света 
рекламен конгломерат - WPP, обединяващ 
под шапката си агенции титани като J. 
Walter Thompson, Ogilvy & Mather, Grey Global, 
Young & Rubicam заедно с PR фирми, медия 
шопове и компании за маркетинг и проуч-
вания като Hill & Knowlton, Burson-Marsteller, 
MindShare, The Kantar Group и т.н. Както 
вече разбрахме, за Мартин Сорел е харак-
терно да говори. Да преговаря, да догова-
ря и изобщо да разговаря. Ето например 
едно негово изказване от началото на 
лятото по време на рекламния фестивал в 
Кан: “Интернет е най-голямата социалис-
тическа сила, която някога сте виждали.” 
Твърдение, предизвикало бурни коментари 
не само по време на самия форум, но в ме-
дии и блогове за дълго време напред. И ма-
кар че на пръв поглед то изглежда ексцент-
рично, зад него се крие една доста здрава 
и направо закоравяла логика, според която 
уебсайтовете чисто и просто унищожа-
ват утвърдените бизнес модели. Т.е. ако 
Google започне да предлага всякакъв тип 
реклама онлайн (както компанията гений 
действително се кани да постъпи съвсем 
скоро) на една добре измерена и прицеле-
на аудитория, каквато е тази в интернет, 
какво ще правят тогава рекламните и 
медия агенции? Именно този въпрос задава 
леко метафорично и съвсем безцеремонно 
на глас Мартин Сорел, като хвърля ръка-
вицата на т.нар. нови медии, съзнавайки 
много ясно тяхната мощ. Самият той 
малко по-рано казва следното: “Трудно е за 
хората от традиционните медии да възп-
риемат новите, индивидуално сътворени 
медии като блоговете. Те са много силни, 
хората създават в тях свое собствено 
съдържание... По-възрастните не разбират 
колко силно е това. Те не знаят какво има 
там. Биха се удивили на някои неща, които 
биха прочели на определени теми. И това е 
заразно, затова се разпространява...”
Истината е, че Мартин Сорел рядко се 
обърква в прогнозите си. За него казват, 
че е роден в правилното време на правил-

ното място. Биографията му се разгръща 
като по конец – брилянтна, предвидима 
и успешна. Christ’s College, Cambridge и 
Harvard Business School му дават най-доб-
рата бизнес теория, а в практиката се 
калява като финансов директор на една 
от водещите по това време рекламни 
агенции Saatchi& Saatchi, където работи 
от 1975 до 1986 г. Никак не е чудно, че там 
се заразява от вируса на рекламата, кой-
то се отразява прекрасно на организма 
му, тъй като се оказва, че 

МАРКЕТИНГЪТ МУ Е В КРЪВТА

Мартин Сорел случва на попътен вятър, 
разгръщайки таланта си в условията на 
бизнес подема на 80-те, когато малко 
хора смеят да пристъпят към рекламата, 
преценявана по това време от инвести-
торите като прекалено рискова. Точно 
тогава обаче, през 1986 г., влюбеният в 
риска 41-годишен англичанин прави първия 
си печеливш ход –  купува една публична 
компания за производство на колички за 
пазаруване, Wire & Plastic Products (WPP), с 
идеята да стартира бизнес с BTL (неме-
дийна) реклама. Само една година след 
това той се изкушава да сключи и първата 
си ударна сделка, която увеличава рязко 
мащаба на действията му и дава начален 
тласък на глобалния му замисъл. WPP купува 
рекламната агенция J. Walter Thompson 
за 566 милиона долара, а само две години 
след това придобива и Ogilvy & Mather за 
825 милиона. Така изведнъж компанията се 
превръща в най-голямата рекламна агенция 
в света, с което е обявен и официалният 
старт на голямото пазаруване. Когато 
в началото на 90-те рецесията е на път 
да погуби WPP, тя оцелява единствено 
благодарение на агресивната си страте-
гия за придобиване и разширяване. Само 
за десет години Мартин Сорел увеличава 
годишния й приход от 250 милиона долара 
на близо 7 милиарда, като изкупува компа-
нии за маркетингови проучвания, брандинг 
фирми, агенции за PR и директен марке-
тинг, работейки за клиенти като Ford, 
Unilever, American Express, IBM, Kodak, Nestlé и 
т.н. Рисковият играч Сорел инстинктивно 
надушва пазарната среда, която започва 
значително да се променя. Рекламата из-
лиза от телевизионния екран и започва да 
атакува потенциалните купувачи с всякак-
ви средства и прийоми. Рекламодателите 
започват да се интересуват не само от 
броя на потребителите. Те вече искат да 
ги разбират по-добре. Точно тогава мар-

кетинг ориентираните компании на WPP 
се оказват много полезни за клиентите 
си, което оправдава базирания на цифри 
и ориентиран към резултатите подход на 
Мартин Сорел. Никак не е чудно, че Дейвид 
Огилви го нарича “калкулатор”. (А той от 
своя страна му вика “папийонка”.) Факт 
е, че този човек с изключително влияние в 
рекламата не е написал и един рекламен 
ред през живота си и не е спечелил нито 
един конкурс за клиент. И макар че бива 
посветен в рицарство (през 2000 г.) и че се 
облича в скъпи ушити по поръчка костюми, 
сър Мартин Сорел изглежда всъщност 
доста прозаично, смята Ерик Гарланд от 
Wired. Той не проявява особено въобра-
жение в свободното си време - летува в 
къщата си в Южна Франция или пък играе 
крикет в покрайнините на Лондон. Но ма-
кар че живее скучно, работи с апломб. Кога-
то става дума за бизнес, малко хора мога 
да се опрат на инстинкта му на акула. Ако 
притежавате апетитна хапка, свързана 
по някакъв начин с маркетинга например, 
е много вероятно сър Мартин да се окаже 
случайно до вас в самолета по време на 
презокеански полет, в който ще можете 
дълго и спокойно да обсъждате евентуал-
ната сделка от всички страни. Защото 

КАКВОТО И ДА ПОИСКА МАРТИН, 
ТОЙ ГО ПОЛУЧАВА

коментира лаконично медия анализаторът 
Лорна Тилбиън в деня, в който той купува 
Grey Global за 1.52 милиарда долара през 
2004 г. Доста интересен е и фактът, че 
никога не загубва самообладание. Нито при 
колапса в началото на 90-те, когато WPP 
губи почти 90% от цената на акциите си, 
нито при кризата след 11 септември, кога-
то компанията съкращава четири хиляди 
работни места, нито пък при невидима-
та заплаха на новите технологии. “Най-
щастлив е тогава, когато времената са 
трудни”, разказва за него Рупърт Халуел, 
шеф на Chime Communications. А самият 
Сорел заявява: “Ако искате да увеличите 
дела си, или трябва да го вземете от някой 
друг, или трябва да се разраснете геог-
рафски.” И малко след като е посветен 
в рицарство, започва кръстоносния си 
поход на изток. “До 2014 г. две трети от 
населението на света ще живее в Азия”, 
заявява маркетинговият магнат, заел 
към момента сериозни позиции в Япония и 
основен дял в медия купуването на китайс-
кия пазар с амбицията до 2010 г. да владее 
една трета от комуникационния бизнес 

в региона. Това, че интернет сериозно 
диша във врата на рекламистите, също 
не го смущава. Group M, която е част от 
WPP и обединява мощта на медия аген-
циите MindShare, MediaCom, Mediaedge:
cia и азиатската Maxus, отчете, че през 
тази година уебрекламата е третият по 
големина генератор на приходи в глобален 
мащаб след регионалната преса и след 
телевизията, която все още заема първо-
то място. Медия шоповете прогнозират, 
че до края на 2007 г. интернет рекламите 
ще имат ръст от 39% и ще завземат 13.3% 
от целия $21-милиарден рекламен и медия 
пазар, а националният печат ще бележи 
спад на приходите от 9%, като делът му 
ще изостане на 13.2%, което означава 
загуба на почти две трети от неговия дял 
в сравнение с 2000 г. 
Сър Мартин почти няма грешка в цифрите. 
Много от злостните му критици, а това 
са най-вече свободомислещите глави, 
населяващи рекламния бизнес, смятат, че 
финансовите резултати са най-големите 
постижения в рекламата на WPP. Факт е, 
че конкурентните агенции от световния 
комуникационен лидер Omnicom например, 
като BBDO, Goodby, Silverstein, TBWA и т.н., 
събират награди за креативност, докато 
сър Мартин трупа предимно приходи. Но 
затова пък не се смущава да си го признае. 
“Често си мисля колко ли по-лесно би се уп-
равлявала една рекламна агенция, ако само  
можеше да се отървеш от креативния й 
отдел.” Много криейтиви сигурно настръх-
ват при тези думи. И вероятно с основа-
ние. Контекстът, в който Мартин Сорел 
ги казва обаче, намалява малко степента 
на заплахата – това става по време на 
тазгодишния фестивал в Кан в неговата 
гротескна театрална реч за бъдещето 
на рекламната агенция като такава. В нея 
той мечтае за напълно автоматизирани 
отдели чудовища за връзки с клиенти и 
криейтив, както и за съществуването на 
един-единствен клиент, съвкупност от 
всички производители на каквото и да било 
на Земята, който иска да пусне една-един-
ствена абсолютно глобална кампания със 
слогана “Купувайте повече неща” и чийто 
акаунт, естествено, принадлежи на WPP. 
Самоиронията на сър Мартин взима връх, 
когато той вижда себе си подреден в бор-
да на директорите, състоящ се от два 
изпълнителни и девет независими... пудела. 
И от него.
Е, сър Мартин определено има въображе-
ние в работата си. И обича да говори. Но 
все пак действията му говорят повече от 
него.

МАРТИН СОРЕЛ
ИНТЕРНЕТ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИЛА В СВЕТА

НЕИСКРЕНО И ЕДНОЛИЧНО ЗА ШЕФА НА ВТОРИЯ В СВЕТА РЕКЛАМЕН КОНГЛОМЕРАТ - WPP
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РАЛИЦА ВАСИЛЕВА
ОЗАРЕНОТО ЛИЦЕ НА CNN
текст мариана цветкова снимка румяна генадиева 

От години се срещаме всяко лято с Ралица Василева, когато тя се 
връща у дома по време на отпуската си. Всеки път си казвам: „Този 
път  тя ще бъде променена. Короната на славата слага отпечатък 
върху всекиго. Сигурно ще бъде по-дистанцирана и високомерна.” Но 
нищо такова не се случва. 

ЛИЧНОСТ

Всяка година Ралица Василева ме изненадва с това, че винаги си е 
същата. Тя не прилича на българските журналисти. Нито капчица аг-
ресивност или - ако по-добре ви звучи - напористост, както е прието 
да се смята, че това е в характера на журналистите. 
Другото, което я отличава от българските й колеги, е, че е подчерта-
но добре възпитана. Не е забравила българския език, въпреки че не се 
беше връщала 7 години в родината. Изключително скромна е, тиха и 
добронамерена. 
Тя е явно човек, който се намира във вътрешна хармония със себе си. 
Това се излъчва и от яркосините й, бистри като езера очи. Лъчезарна-
та усмивка на журналистката е неподправено топла. 
Този природен чар явно е усетен от продуцентите на CNN, които в 
далечната 1991 г. преглеждат репортажите на специализантите от 
10 страни. В разгара на босненската криза, когато Балканите врят и 
кипят, се търсят нови лица с характерно излъчване от източния блок. 
Спират се на нашето момиче и заради това, че знае езика на региона. 
Потърсили я в България и я поканили да се върне, за да стане една от 
водещите на CNN. 
Това е накратко нейната история за това как попада в Атланта 
– централата на световния медиен гигант CNN. Успехът обаче не й 
се удава нито бързо, нито лесно. „Адаптацията за мен не беше лека, 
особено заради това, че работех на чужд език. Имах доста стресови 
моменти. Страх ме беше от извънредните събития, когато веднага 
трябва да задаваш в ефир точни въпроси. Да се държиш обективно и 
аргументирано. Трябваше да работя много упорито. Но пък в CNN ти 
дават шанс и ако човек вложи всичко от себе си, ще постигне нещо”, 
споделя тя. 

ПЪТЯТ 

Всъщност Ралица научава езика на Шекспир още като дете във Ва-
шингтон и Делхи, където баща й работи като дипломат. Завършва 
столичната английска гимназия, после съвсем естествено следва 
английска филология. Попада в националното радио като преводачка, 
но се пробва и като репортерка.
За телевизията я открива Нери Терзиева, която й дава шанс в Ефир 2 и 
я взима под свое крило. Именно тя я изпраща на съдбовната специали-
зация в CNN. Много български зрители помнят Ралица от онова време 
като водеща в неделя на новинарската емисия на БНТ „Уикенд”. 

РЕЖИМ НА РАБОТА

Дори и сега, на върха на славата, вече като утвърден водещ на най-
гледаната в света новинарска програма, Ралица не живее на стари 
лаври. Когато я гледаме свежа и усмихната от екрана, едва ли подози-
раме, че тя спазва железен режим, на който не биха издържали доста 
мъже. Седмицата й е разписана не по часове, а по минути. 
Работната й смяна е между 4 и 10 часа сутринта (от 11 до 17 часа 
българско време). Води новините четири пъти в седмицата – вторник, 
сряда, четвъртък и петък. За да издържи на този режим, е в постоянна 
битка с биологичния си часовник. Ляга в 22 часа, става в 1,45 през нощ-
та, като дрехите и кафето й са приготвени от предния ден. Само 
пуска кафеварката, облича се и бърза да се качи в автомобила си, 
защото я чака почти час шофиране до централата на телевизията. 
Закусва в колата. После следва преглеждане на вестниците, половин 
час грим и вече е пред камерите. Напълно изцедена се връща вкъщи 
към 11 часа. Спи само три часа, за да може да продължи съня си през 
нощта. Три пъти седмично ходи на фитнес и това се е отразило прек-
расно на фигурата й. Пазарува, готви и в малкото свободни часове 
ходи на уроци по рисуване. 

ЛИЧЕН ЖИВОТ

През седмицата Ралица не може да си позволи лукса да ходи по купони 
или да се среща с приятели. Никакъв личен живот, за да може да пес-
ти енергията си. Но пък тя веднага подчертава, че има три почивни 
дни – събота, неделя и понеделник, което си е направо подарък за 
24-часова телевизия. Тогава си отспива и гледа да навакса пропусна-
тото. 
Рангът й на звезда със световна известност й налага някои ограни-
чения, за които Ралица не говори – вече толкова  е свикнала с тях. 
Журналистката внимава да не надскочи обичайното си тегло. Още 
с идването й в Атланта я съветват да свали 12 кг, за да изпъкнат 
скулите й и лицето й да не изглежда кръглолико. В телевизията, меко 
казано,  не се толерира пушенето, защото цигарите променят гласа 
и лицето. Ралица трябва много да внимава как я снимат, рядко дава 
и интервюта. Обикновено в тях избягва по-личните въпроси, но с 
удоволствие разказва за сина си Александър. Той е от първия й брак с 
българин, сега е вече студент. После журналистката бе омъжена за 
американски полицай.  

СЛАВАТА

Известният рокаджия Йън Андерсън е един от най-ревностните почи-
татели на нашето момиче. Музикантът от бандата Jethro Tull дори 
пише песен за нея, озаглавена Not Ralitsa Vassileva, без дори да я позна-
ва. Двамата се запознават доста по-късно, когато тя му изпраща 
благодарствено писмо. Друг неин фен е Рики Мартин. 
Самата Ралица не обича да се говори за нея със суперлативи. Когато 
я питам как се чувства като най-известната българка в света, тя 
ме поглежда учудено и с характерната за нея скромност отвръща, че 
успехът й е нищо повече от късмет и много работа. И веднага добавя, 
че тя вече не е единствената българка в CNN. Те са вече трима, кое-
то не е никак малко за 8-милионна България. „Ако имаш талант, знания 
и много се учиш, ще се получи. Всеки човек има различен път и просто 
трябва да вярва в себе си”, издава рецептата на успеха Ралица Васи-
лева - най-успялата българска журналистка. 
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Разговорът с него започва направо, защото условностите 
са излишни. Няма нужда да се представя, защото всички 
го познават - и гласа му от “12+3” и “Дим над водата” на 
“Хоризонт”, и лицето му от ефира на TV7, и перото му - от 
многото коментари и анализи, от книгите му - “Медиен 
апокалипсис” (2000), “Лудница” (2004), “Неудобните” (2004). 
Той не обича да спори с хора без аргументи, не обича “ис-
тина от последна инстанция”, не обича да го сравняват. 
Той е Петър Волгин. 
Всъщност ти си притеснителен човек, нали?
Аз съм по-скоро интровертен човек, в смисъл човек, който 
не изразява много емоциите си, който не говори непрекъс-
нато, който не споделя с всеки мисли за живота, за света, 
за България…
Спомням си, когато бях малък, любимият ми герой от книги-
те, които четях, беше Атос от “Тримата мускетари”, за-
щото той най не приказваше. И аз затова много го харес-
вах. И продължавам да си мисля, че той беше най-готиният 
от всичките, защото не се хвалеше като останалите, не 
беше бравурен човек, а криеше всичко вътре в себе си. Аз 
съм малко такъв - не обичам много да приказвам. 
Минаваш за едно от най-провокативните имена в колегия-
та. Така те определят…
…но ти нали прекрасно знаеш, че всяка една квалификация, 
каквато и да било тя, е в добрия смисъл на думата услов-
на, а в лошия смисъл - елементарна. Много трудно можеш 
да сложиш един човек под етикет, да кажеш, че този е 
такъв или такъв. Е, може би се е насложило такова мнение, 
понеже аз още от самото начало се опитвах да правя 
нещата по възможно най-разбираемия начин, да не скривам 
това, което говоря, зад някакви “любезни фрази”, а просто 
това, което чувствам и усещам. Аз изразявам начина, по 
който аз самият разсъждавам, понякога в крайни кате-
гории, изразявам го и в публичното си говорене. Може би 
в онзи период това не беше толкова популярен начин на 
поведение пред микрофон. Поради тази причина може би 
на много хора им се е сторило, че е провокативно, крайно, 
екстремистко…
Аз смятам, че така трябва да се говори. След като 
мислиш нещо, да губиш страшно много време, за да се опи-

таш да го полираш, да го направиш “политически корек-
тно”, според мен не е продуктивно. Затова по-добре да 
изказваш мислите си така, както ги мислиш, така, както 
чувстваш вътре в себе си, че трябва да бъдат казани, а 
не да се правиш непрекъснато на “добър” и да се правиш 
на човек, когото всички да харесват. 
Аз никога не съм държал да ме харесват особено. 
Те затова и сигурно много не ме харесват. (смее се)
Намираш ли проблема с харесването за сериозен професи-
онален проблем?
Желанието да се харесаш е нормално човешко желание. 
Да, всеки би искал да усеща срещу себе си, хайде да не 
е възхита, но поне добронамереност. Обаче може би 
защото аз съм прекалено критичен към себе си, критично 
се отнасям към всичко, което правя, и в професията, и в 
личния живот, даже може би прекалено критично, но това е 
проблем на някой психоаналитик (усмихва се). Поради тази 
причина, понеже самият аз не си се възхищавам, не държа 
и другите да ми се възхищават. Аз имам иронично отноше-
ние към собствената си персона, затова и не се интере-
сувам много дали някой ще харесва тази персона или не. 
Ако не я харесва, това е негово право на избор. Никога не 
съм си поставял за цел да ме харесват някакви хора. Е, ако 
някой ме харесва, нямам нищо против, няма да им се карам! 
(смее се)
Къде е мястото на емоцията в нашата професия според 
теб, на човешкото преживяване?
Аз винаги съм мислил, че такова нещо като безпристраст-
на журналистика няма! Дори и да се опитваш да го скри-
еш, то по някакъв начин си проличава. Получава се едно 
шизофренно състояние, в което ти имаш някакво мнение, 
обаче в същото време се  опитваш да го потиснеш. Това, 
както знаем - раздвоението, е източник на невроза. Си-
гурно затова българската журналистика е доста невро-
тична. Докато аз, обратното, винаги съм се стремил да 
казвам личното си мнение. Никога не съм казвал, че това е 
правилното мнение. 
Никога не съм твърдял, че всички хора трябва да мислят 
като мен, защото и това го има в нашата журналистика! 
Има хора, при това много добри колеги, които се изживя-

ват като проповедници, като хора, които знаят абсолют-
ната истина и я казват на несведущата тълпа. Докато 
аз съм за това човек да казва личната си позиция, но и да 
не се оспорва правото на другите хора да имат своята 
гледна точка. Аз не се страхувам да кажа мнението си, 
но и не искам това мнение да се възприема като истина 
от последна инстанция. Нито пък смятам, че всеки, който 
мисли различно от мен, е глупак! За съжаление това е много 
характерно за нас, българите, не само в журналистиката. 
Помня те преди години в Българската национална теле-
визия с едно дълго кафяво палто, с голяма широкопола 
филцова шапка…
Да, първо беше БНТ. Тогава тя беше самотна, нямаше Би 
Ти Ви, Нова телевизия. Това беше и първият ми опит в тази 
професия. Чувствах се странно. Бях попаднал на едно 
много прекрасно и в същото време много “трудно” място. 
Всички се усмихваха един на друг, а след като се разделяха, 
не казваха любезни неща един за друг. Може би защото БНТ 
беше единствена и когато се покажеш в кадър, само за 10 
минути ставаш звезда, сигурно затова беше така. Тогава 
бях на 22 години и не бях свикнал на такива отношения. 
Когато отидох в радиото, много приятно се изненадах, че 
хората бяха по-искрени. Не че там няма интриги, клюки и 
сплетни, навсякъде ги има, но ми се стори по-добронаме-
рено място. 
Аз по принцип много обичам радиото, при това от мно-
го малък, още много преди да си мисля, че ще работя в 
медии. Аз много слушах радио. По “Хоризонт” нямаше много 
какво да се слуша в онзи период преди 10 ноември, имаше 
“Културен справочник”, “Музикална стълбица”, “Пулсиращи 
ноти”, ей такива неща. Тогава редовно слушах “Добър ден” 
по “Христо Ботев”. Там правеха много хубави предавания, 
актуални, с проблеми, които се разискваха. Много слушах 
и програма “Знание”. Имаше лекции. Там например за първи 
път чух името на проф. Атанас Натев, който страшно 
интересно разказваше за книги, за автори, за театър. 
Оттам съм чул за първи път страшно интересни имена, 
които после прочетох… Но действително много слушах 
радио. После, когато бях в казармата, гледах филма, който 
много обичам - “Радиошоу” на Ерик Богосян. Тогава си казах, 

ПЕТЪР ВОЛГИН
НЕ ОБИЧАМ ДИСКУСИИ ОТ РОДА: “ВРАНО, ТИ СИ СВИНЯ!”

текст николина димитрова снимка архив
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ЩАБА НА ЕВОЛЮЦИЯТА
текст людмила железова
На 30 септември ТВ7 стартира “ Щаба на еволюцията “ - преда-
ване, посветено на българския език , което ще се излъчва всяка 
събота от 21.30 часа.
“Щаба на еволюцията “ще запознава аудиторията със законите, 
по които е структуриран съвременния книжовен език.  Има амби-
цията да образова зрителите в широк диапазон, да разказва за 
процесите в говоримия и писмения език. 
Във всяко предаване ще се говори за специфичността на езика на 
малки социални групи  и общества с идеята да се покаже ценност-
та на всеки един и да помогне на хората да го осъзнаят  по-добре.
Мариета Ценова е автор на идеята и на визуалната концепция.
Водеща на предаването е актрисата Александра Василева – носи-
телка на тазгодишната театрална награда “Икар“ за най-добра 
женска роля, режисьор е Станимир Трифонов, продуцент Георги 
Крумов.

че това е супер професия. И тогава за първи път се замис-
лих, че ми се работи нещо такова. 
Какво провокира връщането ти обратно в телевизията?
Аз обичам да правя различни неща. Казах си, че е хубаво 
да започна да правя нещо друго, за да мога постоянно да 
държа себе си в напрежение от новото. Когато получих 
предложението от Диляна Грозданова, точно това ме дви-
жеше. А още и фактът, че става дума за една абсолютно 
нова телевизия. По-приятно е, когато попаднеш на мяс-
то, което тепърва се изгражда, което тепърва започва, 
отколкото да попаднеш в една вече сработила машина. 
Новото винаги ми е интересно. Затова и се съгласих. Ис-
ках да видя и дали могат да се правят неща по онзи начин, 
по който съм свикнал да ги правя, дали може да се правят и 
в телевизия. Предизвикателството - да се справиш. 
А ти като зрител съпротивляваш ли се на посланията, 
които ти изпращат, сменяш ли често каналите с дистан-
ционното, въртиш ли по скалата на радиото?
Да, но защото съм нервак. Много трудно се задържам дълго 
на едно предаване. Трябва да е нещо безкрайно интерес-
но и да ме провокира, за да остана да го слушам дълго. А 
може би това е нормално и го правят повечето хора. Жи-
веем в такова време, в което информацията и предизвика-
телствата са отвсякъде. Аз искам да видя и чуя колкото 
се може повече неща, да чуя и да прочета колкото се може 
повече неща. 
В телевизионното предаване кога си най-нащрек?
Телефонните обаждания са едната страна. Никога не 
знаеш какво те очаква. В телевизията е още по-трудно, 
отколкото в радиото, защото хората те виждат, а ти 
- не! В радиото можеш да се чувстваш по-свободен, мо-
жеш да изразяваш жестомимично своето отношение. От 
друга страна, винаги съм мислил, че не бива да я има т.нар. 
политическа коректност към глупостта. Ако някой казва 
нещо, което е глупаво според мен или елементарно, аз не 
се притеснявам да го кажа. Аз не смятам, че зрителят или 
слушателят е някаква свещена крава, пред която водещи-
ят трябва само да казва: “Да, да, благодаря ви...” Понякога 
не ми е интересно и аз го казвам и ги изключвам, когато не 
ми е интересно. После ме питат защо съм го изключил и аз 

отговарям: “Защото говореше глупости, защото не искам 
ефирът да се пълни с празни неща”…
Как се предпазваш да не станеш ти “истина от последна 
инстанция”?
Защото, от друга страна, аз си говоря с хора, които пак 
се обаждат в ефир, които не са съгласни с мен, обаче аз 
усещам, че тези хора имат аргументи, имат мнение. Те 
изразяват различна позиция от моята, но имат аргументи, 
за да си я защитят. В такъв случай аз съм много доволен, 
защото съм предизвикал дискусия, която е смислена. Не е 
на принципа “Врано, ти си свиня!”. Такъв тип разговор има 
смисъл да се води. Другото е или кимане, или размяна на 
обиди. 
А коя е мярката ти за професионализъм?
Когато позволиш на хората, които те четат, слушат или 
гледат, да имат възможност за повече гледни точки. Те да 
могат да избират. Да правят така, че правото на избор 
да бъде свещено. Аз помня времето, когато нямаше право 
на избор, затова вярвам, че няма абсолютна истина. Ти 
дай възможност за много гледни точки, позволи на хората 
да изкажат своята - това е професионализмът. Демокра-
цията е състояние на ума. Всяко нещо, което стигне до 
фанатизъм, опорочава идеята. 
Как те достигна изкушението да пишеш?
Сигурно, защото много обичам да чета. Понеже непрекъс-
нато чета, в един момент си казах, защо, вместо само 
да чета, да не взема и да попиша!? (смее се) При мен този 
процес наистина върви така: когато пиша, много често 
съм провокиран от нещо, което съм прочел. След това, 
докато пиша, аз се сещам за отдавна прочетено, за книги, 
за автори и си казвам: “Я да си припомня онова, дето го 
прочетох преди време, искам да си го опресня.” При мен е 
така - пиша и чета почти в един и същи момент. 
А това е и самотно занимание, осигурява ти онзи тип 
комфорт, който нямаш, когато работиш в телевизия или в 
радио - можеш да останеш насаме с мислите си. От всич-
ки ангажименти, които сега имам, това ми е най-мъчното 
- че не ми остава време за този тип съсредоточаване, за 
този тип работа. 
Захванал ли си нещо ново?

Да, при това е интересно, защото го пишем двама, с Иск-
ра Ангелова. Вече сме написали доста. Но понеже и двама-
та сме заети, не зная кога ще свършим книгата. Надявам 
се да бъде готова някъде до края на годината. 
Книгата е с митологичен сюжет от нашата митология, 
за самодивите - любовта между самодива и смъртен. 
Интересно ми е, защото тя пише и аз пиша, става сблъсък 
на гледните точки. От една страна - мъжката, от друга 
страна - женската гледна точка. Интересно е има ли няка-
къв допир между тези две гледни точки, как се съпоставят. 
Как пишете двамата? Какъв е процесът?
Всеки пише, а след това си изпращаме текстовете по 
мейла. После четем и всеки дава коментар, неговата глед-
на точка към сюжета или събитието. И после решаваме в 
каква посока да продължим. Обаче постоянно имаме споро-
ве, които е нормално да имаме. Но записваме и споровете, 
които също ще влязат в текста. Има сюжет, който върви 
през цялата книга. Успоредно с него ще ги има и нашите 
разсъждения за това, което става като сюжет. С други 
думи - текст и размисли върху текста, за жените, мъжете, 
любовта, изневярата… всички тези неща. 
Хайде ускорявайте процеса, за да четем по-бързо! А за 
какво мечтаеш?
Ще ми се да имам повече време. Да ми стига времето за 
повече неща. Да успявам да правя повече работи. Понякога 
ми се струва, че в дадено нещо има много голям потенци-
ал, че в него мога да се задълбоча още повече, обаче за жа-
лост не ми остава време. Понякога страдам от усещане-
то, че само прехвръквам над нещо, което се отдалечава, 
а то не заслужава това. 
Ако имаш повече време, в какво би се задълбочил?
В шаха например. Но най-много искам да имам време за 
четене и писане. 
Кой е въпросът, който не обичаш да ти задават?
Много мразя, а продължават да ми го задават този въпрос: 
“Как се чувствате като българския Хауърд Стърн?” Това 
ми е много неприятно, защото аз не съм българският Хау-
ърд Стърн. Аз не обичам такива определения. Аз съм Петър 
Волгин. 
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Българските телеманиаци жестоко се раздвояват в избо-
ра си за кого да преживяват повече – за съквартирантите 
от “Биг брадър”  по Нова телевизия  или за оцеляващите 
на екзотичeн  карибски остров от „Сървайвър” по конку-
рентния канал bTV. Докато ние тепърва откривахме и се 
впускахме в спорове, възхвалявайки и отричайки смисъла 
на подобни риалити шоута, техните събратя в Европа 
са изпаднали в сериозна криза. Британското издание на 
Big Brother губи популярност и в момента рейтингът му e 
доста нисък. Сега безспорен лидер във Великобритания е 
друго шоу – The X Factor  („Екс фактор”) на ITV1. То вече си 
завоюва няколко престижни телевизионни награди и  нав-
лезе в  трети сезон. Шоуто има свой брат близнак в САЩ, 
където се нарича American Idol. 

THE X FACTOR („ЕКС ФАКТОР”)
Най-популярното телевизионно шоу във Великобритания 
The X Factor стартира през 2003 г. и е рожба на един голям 
продуцент - Саймън Коуел.  Форматът му е музикален и 
напомня на българските издания „Стар академи” и „Файв 
старс”. 
Душата на шоуто е тричленно жури, което преценява 
измежду хиляди кандидати за музикална кариера дали имат 
поне някакъв талант. Цялото шоу се върти именно върху 
подбора на талантите – как те пристигат на кастинга 
със свои фенклубове, родители и поддръжници, как прежи-
вяват и се подготвят за представянето. Всеки може да 
пробва късмета си, стига да е навършил 16 години.
Часът на истината настъпва, когато те влизат сами в 
стаята на журито. Трябва да отбележа, че някои от тях 
са големи чешити и поведението им пред журито често е 
непредсказуемо. Едно от момичетата например веднага 
щом влезе в стаята на журито, започна да се обяснява 
в любов на един от тях  и дори извади цял албум с изрезки 
и снимки на своя любимец, събиран от години. През това 
време камерата проследяваше реакциите на тримата 
- Саймън Коуел, Шарън Озбърн и Луис Уолш. 
В края на изпълнението на талантите, което се прави 
без съпровод, всеки един от журито взима думата и казва 
своята преценка. Нещо като старото радиопредаване 
„Тромбата на Вили” на Вили Казасян.
Най-безкомпромисен е Саймън Коуел, който не си поплюва и 
„право куме в очи” изброява плюсовете и главно минусите 
на кандидата. Заради това тримата са силно мразени 

от най-фанатичните поддръжници и от известно време 
те се движат навсякъде с охрана. По-умерен е ирландецът 
Луис Уолш, а по майчински загрижена и добронамерена е 
Шарън Озбърн.
След отсяването талантите, разделени в три категории 
– банди, за които миналия сезон отговаряше Саймън Коуел, 
от 16 до 24 години с ментор Уолш и над 24 години – Озбърн, 
започват да се подготвят от своите ментори за финал-
ните концерти на живо. По време на сценичните им изяви 
пред публика става следващото отсяване, което преми-
нава в няколко тура. Случвало се е в хода на състезанието 
продуцентите да променят изцяло имиджа на своите 
таланти – прическите, облеклото, учат ги да танцуват, 
дори  ако се налага, ги пращат на диетолози, за да отс-
лабнат. През това време зрителите гласуват за своите 
фаворити. Накрая остават трима победители. 
От този момент за победителите в The X Factor започва 
истинската кариера. Тъй като и тримата ментори са 
едни от най-големите продуценти, те им осигуряват 
турнета из Великобритания и САЩ, записи на албуми, 
телевизионни участия и т.н. Така победителите стават 
истински звезди.  

ЖУРИТО
Саймън Коуел е в музикалната индустрия от 27 години. 
Негова е идеята и за прототипа на The X Factor – Pop Idol, 
което в момента върви в 30 страни. Той е продуцент и на 
телевизионни предавания в Америка, както и на отделни 
изпълнители и групи. Създател е на поп опера квартета 
Il Divo, които откриха и закриха тазгодишния мондиал. 
Четворката е толкова популярна в момента в Европа и 
Америка, че първите им два албума веднага се разграбиха 
и бяха продадени 15 милиона копия.  
Шарън Озбърн едва ли се нуждае от представяне. Съпру-
гата на рок иконата Джон Озбърн, познат на всички като 
Ози, бившия вокал на Black Sabbath, отдавна гради карие-
рата му като мениджър. Нейна е и идеята за телевизионни 
риалити серии за семейството й – Ози и трите им деца. 
Луис Уолш е по-непознат за широката публика в България, 
но в Британската общност е известен като безспорния 
крал на ирландската поп сцена. Той стои зад успеха на 
най-популярните банди, като Boyzone, Westlife, Samantha 
Mumba и Girls Aloud. През 2001 г. прави в телевизията ирлан-
дската версия на Popstars и оттогава е много популярен.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Безспорен победител в зимната серия на  The X Factor за 
2005 г. бе  англо-ирландският поп изпълнител Шаян Уорд. 
22-годишният певец е роден в Манчестър и има зад гърба 
си натрупан опит на сцената. Той е пял в бандата Destiny 
заедно с две момичета. Момчето нямаше особен късмет, 
защото по време на финалите научи, че баща му е влязъл в 
затвора. През август му откриха възел на гласните стру-
ни и той замина за Лос Анджелис да се лекува. Неговият 
ментор Луис Уолш увери, че сега той се чувства добре и в 
края на месеца ще се върне на работа.    
Второто място зае пластичният и чаровен Анди Абрахам, 
който бе любимец на зрителите. Участието на 41-годиш-
ния бивш боклукчия и печатар в  The X Factor изцяло промени 
съдбата му. „Отначало въобще не бях сигурен, че трябва 
да участвам в шоуто. Но моята съпруга Денис ми подаде 
документите, като забрави да ги подпише. Разбира се, 
сега съм й много благодарен, че го направи, защото мечти-
те ми се сбъднаха”, споделя той. 
Анди Абрахам е завършил музикален колеж. Той пее от малък 
и израства в семейство, където непрекъснато се слуша 
музика. Участвал е и в други състезания. След като стана 
един от победителите в The X Factor, той издаде първия си 
албум, в който включва песни, познати от шоуто, и ориги-
нални парчета.  
По носителите на третото място - братята Анди и 
Карл, известни като дует Journey South, лудна младежката 
аудитория и главно тийнейджърките. Преди участието си 
в The X Factor те също имат известен опит в музикалната 
индустрия. Двамата са на сцената от 10 години, като 
отначало пеят в бандата The Answer, но групата се разпа-
да поради липса на успех. Тогава остават само двамата 
като дует под името Journey South. 
30-годишният Анди е бивш електротехник и има син Лео. 
Пет години по-младият от него Карл свири на китара от 
12-годишен. Наричали го Джу Бокс, защото непрекъсна-
то пеел. По професия той е водопроводчик, но бил лош в 
работата си, както сам признава. В нощта на големия 
финал той прави предложение на приятелката си Вик да 
се омъжи за него. Надява се да се оженят през следваща-
та година. Благодарение на ментора си Саймън Коуел през 
март дуетът издаде първия си албум, а през септември и 
октомври са на голямо турне из Великобритания. 

THE X FACTOR ПРАВИ ОТ БОКЛУКЧИЯ ЗВЕЗДА 
текст мариана цветкова  
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ПАОЛО МАЛДИНИ, СНИМКА PETER GEHRKE

Конкуренция на плазмените телевизори 
са LCD телевизорите. През следващата 
година по-вероятно е американските 
собственици на телевизори да ги предпо-
четат при вземане на решение за покупка 
на телевизор. Струва си да се отбележи, 
че LCD телевизорите започват да домини-
рат пазара при по-малките от 43 инча ек-
рани, докато плазмените заемат водещи 
позиции при продажбата на телевизори с 
по-големи екрани. 

(Табл: Видовете телевизори, които тв 
потребители планират да закупят през 
следващата година)
Да притежаваш HD телевизор е само 
едната част от пъзела. Друга част е гле-
дането на HD предавания. Изследванията 
показват, че в края на 2005 г. в САЩ е имало 
19 млн. собственици на HD телевизори, 
което се равнява на 17% от домакинства-
та, притежаващи тв апарати, а само 11 
млн. са били зрителите на HD предавани-
ята. Според In-Stat през 2006 г. в световен 
мащаб ще има 20,3 млн. домакинства, при-
тежаващи HD телевизори, като техният 
брой ще нарастне до 55 млн. през 2009г.
Телевизионна статистика
1. $1.06 млрд. качествени телевизори са 
откраднати в Азия през 2005 г.
2. 1.5 млн. са  плащащите абонати за IP 
телевизия в средата на 2005 г.
3.102 млн. ще са абонатите на мобилни 
телефони през 2010 г.
4. 12% искат да гледат видео на преноси-
мите си устройства
5. 17 млн. ще бъдат ползвателите на IP 
телевизия в Китай през 2009 г.
6. 17% от американците имат HD телеви-
зори
7. 19,1% от ползвателите на интернет са 
заинтересувани от покупка на телевизия 
по поръчка
8. 40 IP телевизионни мрежи ще имат пове-
че от 100 млн. абонати през 2009 г.
9. 49% от притежателите на HD телевизо-
ри не използват всички предимства на HD 
телевизията
10. 51% от домакинствата в Америка имат 
кабелна телевизия, 26% - сателитна
11. 7,3 млн. LCD телевизори са продадени 
през първото тримесечие на 2006 г.
12. 8,7 млн. европейци ще имат IP телевизия 
до 2009 г.

По bTV на 7 октомври тръгва ново публи-
цистично и забавно токшоу “Пирамида”.
Предаването сменя “Сеизмограф“, но еки-
път е същият, водещ е Светла Петрова.
В предаването ще гостуват политици, 
социолози, журналисти. Ще се дискутира 
по четири актуални теми от седмицата,  
всеки от участниците ще има по 10 мину-
ти пред публика да изложи своята теза., 
зрителите ще определят победителя. 
Спечелилите през първите три съботи ще 
се състезават помежду си на четвърта-
та седмица. В края на всеки три месеца 
ще  има състезание на месечните победи-
тели. В края на годината ще се съревно-
вават  победителите на трите месечни 
издания. 
“Пирамида” е формат на хърватската 
държавна телевизия, но вече е продадено в 
Сърбия и Словения.

Новите телевизии – качество срещу коли-
чество
Качеството на картината и звука на те-
левизионните апарати с висока резолюция  
(HD – high definition) е станало по-важно от 
размера на екрана, установява най-ново-
то изследване на DisplaySearch. От среда-
та на 2006 г. 70% от продадените в света 
плазмени телевизори са с висока резолю-
ция  (HD-ready). За последните две години 
Panasonic са марка №1 в тази област. През 
първите две тримесечия на 2006 г. техният 
дял сред всички търговци се разраства 
от 22% до 28%. По отношение размера на 
екраните LGE остават първи в света при 
42-инчовите телевизори, докато Panasonic 
са водещи при 37-инчовите, 42-инчовите и 
50-инчовите телевизори. При 55-инчовите 
апарати първенството държат Hitachi, а 
Samsung претендират за водеща позиция 
при телевизорите с 60-инчови и по-големи 
екрани.
 
Високото търсене на HD телевизори 
напоследък отговаря на заключенията, 
направени от NPD Group. Скорошното им 
изследване показва, че 63% от интервю-
ираните биха искали техният следващ 
телевизор да бъде HD. Според данните на 
изследването обаче е доста висок и про-
центът на собствениците на телевизори, 
които все още не са сигурни какво точно 
е HD или какви са неговите предимства. 

13. 81% от американците се притесняват 
от телевизията, която децата им гледат
14. 99% от семействата в САЩ имат 
достъп до най-малко една HD телевизионна 
станция
15. До 2010 г. 128,4 млн. души ще гледат те-
левизия на мобилните си устройства
16. 12% за 2005 и 9% за 2006 г. е ръстът на 
продажбите на DVD
17. $65 млрд. оборот ще достигне пазарът 
на HD  телевизори през 2009 г.
18. 6,1 – 7,9% ще е ръстът на приходите от 
телевизионна реклама през 2006 г.

Дигиталното съдържание в Западна Европа
Обединеното кралство се нарежда на 
първо място в използването на цифрово 
съдържание сред всички пазари на Западна 
Европа, твърди изследване на “Информа”. 
Като си служи с т. нар. Converging Media 
(CM) индекс, “Информа” нарежда на Вели-
кобритания в началото класация (напра-
вена в края на 2005 г.), поставяйки го на 
повече от седем точки преди Финландия. 
Водещата позиция на Обединеното кралс-
тво се дължи на огромния подем на диги-
талната телевизия –  сектор, който може 
да се похвали с почти 17 млн. потребите-
ли. Английският пазар добавя 900 000 нови 
потребители на мобилните broadband 
услуги през последното тримесечие на ми-
налата година, отчитайки впечатляващо 
нарастване от 23%.
В допълнение докладът отбелязва, че сега 
Обединеното кралство има 4,8 млн. абона-
ти на високоскоростни мобилни услуги. Не-
зависимо че се нареждат на второ място 
в СМ индекса, финландците надминават 
британците с техните нарастващи апе-
тити. През последното тримесечие мо-
билните доставчици на пазара прибавят 
35 хиляди нови broadband абонати – пробив 
от 85%, което дава на Финландия близо 80 
хиляди потребители на мобилни широко-
лентови услуги. Италия, която има водещ в 
Западна Европа мобилен broadband сек-
тор, се нарежда на трето място с близо 
10 млн. абонати

Мърдок обмисля прехвърляне на дял от капи-
тала на DIRECTV 
News Corporation обмисля прехвърлянето на 
своя 34% дял от капитала на сателитната 
платформа DIRECTV на Liberty Media, показ-

ват доклади, публикувани в САЩ. В замяна 
Liberty Media ще продаде своя дял от 19% 
в News Corp. Според New York Times делът 
на News Corp в DIRECTV е оценен на прибли-
зително $9 млрд., докато  делът на Liberty 
Media струва около $11 млрд.
След председателя на борда и изпълните-
лен директор Рупърт Мърдок Liberty Media е 
най-големият акционер в News Corp. Според 
анализаторите, Мърдок се е постарал да 
блокира упражняването на каквото и да 
е по-нататъшно влияние на Liberty Media в 
компанията, като през последната година 
е приложил стратегията на „отровното 
хапче”. Двете компании дискутират дяло-
вото участие на Liberty Media  в продълже-
ние на близо две години. 

Полско предаване се излъчва в Гърция
Полската продуцентска компания ATM 
Grupa, която е член на Sparks Network, е 
лицензирала гръцкия канал Mega Channel за 
формата си Clueless. През август гръцкият 
разпространител стартира шоуто с 
опция за 20 епизода. Местната версия ще 
бъде произведена от  Anosi S.A. Оригинал-
ната формат на предаването е успех за 
Polsat, който стартира шоуто в прайм-
тайма през април 2005 г. То представлява 
телевизионна игра с един играч срещу 
домакина на шоуто.

ECCA промени името си на Cable Europe
Европейската асоциация за кабелни кому-
никации ECCA стартира процес на промя-
на на корпоративната си идентичност, 
както и смяна на името си на Cable Europe.
Асоциацията защитава интересите на 
кабелните телевизионни оператори в 
Европа. „Новото име и лого ще ни помогнат 
да представяме себе си по-добре”, заяви 
управляващият директор на организация-
та Каролин ван Вееде. „Кабелът е уникален 
в конкуренцията си с телекомите титу-
ляри със своята собствена мрежа, която 
вече доставя телефония, високоскорос-
тен интернет, цифрова телевизия и още 
много други услуги на повече от 64 милиона 
домакинства в Европа.”
Също така и конгресът на ECCA, който 
ще се проведе от 6 до 8 февруари след-
ващата година вече ще се нарича Кейбъл 
конгрес. 
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# 001 СЕПТЕМВРИ 2006

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ
ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ

КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ Е МАРТА СТЮАРТ

REAL FACTORY

С КАУЗА НА ШИЯТА

THE WINNERS
ВАСИЛ ИВАНОВ

РАДИОАКТИВНИ
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