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фотография Александър Моллов

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1

ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS
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ДА ИЗНЕНАДВА СЕБЕ СИ И ПУБЛИКАТА
текст Димитър Чипев фотографии Александър Моллов
Стилът му е белязан от експеримента. Визиите му са
понякога стряскащи, обезкуражаващи, пленителни и яростни. Фотографът Александър Моллов не обича да скучае.
Животът му е поредица от силни преживявания, които
намират отражение в неговата работа. За 10-годишното
си присъствие на визуалната сцена у нас той доказа, че
артистът може и да не прави компромиси, за да оцелее.
През 2004 година той създава собствената си компания
Mollov pictures. Криейтив студиото предлага изработването на рекламна, имиджова и художествена фотография и
видеоклипове. На сайта на компанията www. mollovpictures.
com могат да бъдат видени проектите на Александър
Моллов. Александър е роден в Русе през 1978 г., където
завършва фотография в Колеж по изкуствата. По-късно учи
фотография в Националната академия за театрално и
филмово изкуство.
Професионалният му дебют е през 1998 г. в телевизионното шоу „Каналето”, където е фотограф и оператор. Покъсно Моллов започва да снима видеоклипове. За видиата
на “Каризма” „Минаваш през мен” и на Нина-Николина „Ти”
получава наградите за най-добър видеоклип на ежегодните
награди на телевизия ММ и на БНТ.
Моллов снима за всички големи български лайфстайл списания – “Егоист”, “Интро”, “Едно”, ELLE, Cosmopolitan, MAX и
други. През 2000 г. той работи за NEXT, BOSS, Major в Милано
и Ню Йорк.
Моллов е реализирал имиджовите кампании на марки като
Rollmann, Capasca Texton, Prista Oil, Sky café, Monblat и други.
Наскоро фотографът се върна от неколкомесечна работа
в САЩ. Част от фотографиите, създадени отвъд океана,
ще бъдат показани на изложба в Националната художествена галерия в София с подкрепата на Miss Sixty.
Как откри фотографията?
Винаги съм харесвал фотографията като форма на изкуство. Защото тя провокира човека, който я наблюдава, да
съпреживее момента, уловен от теб.
Делиш ли фотографията на модна, лайфстайл, рекламна,
репортажна, или за теб е важно да се случи снимката?
Има разлика какво и кого снимаш. Тази разлика е в нагласата. Моя е отговорността да създам атмосфера, която
да предпостави бъдещия кадър. Едно от най-важните
неща е екипът, с който ти се налага да работиш по различните проекти.
Как избираш фотографските си обекти – кое харесваш
– лицето или тялото на модела, природата, интериора?
За мен е важен всеки детайл.
Кое е определящо, за да се получи една снимка?
Идеята.
Коя е най-трудната ти снимка?
Нямам такава. Понятието сложна снимка е само понятие.
Каква е разликата между създаването на фотография и
снимането на видео- или рекламен клип?
Движението. Първото е момент, а второто - моменти в
движение.
Кои свои сесии и видеоклипове харесваш, защо смяташ, че
те се случиха по-добре от другите?
По-важно за мен е споменът от настроението, което е
съпътствало снимките, и доколко идеите в съответната
сесия или видеоклип ми допадат. Харесвам тези, в които
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намирам част от себе си.
Как избираш сюжети или визии за видеоклиповете си, от
какво се водиш?
От вътрешното си чувство.
С кои артисти и модели обичаш да работиш, защо?
Харесвам професионалистите. Понякога е нужно нещо
елементарно, което не всеки вижда или осъзнава, но то
владее всичко.
Кога отказваш предложения?
Когато не ми допада идеята или няма предизвикателство.
Кое според теб е важно за рекламната фотография?
Да е запомняща се, да показва нещо ново и непредсказуемо, да изненадва.
Парите за реализация или идеята определят качеството
на една фотография или видеоклип?
Разбира се, че парите и бюджетът оказват влияние за
качеството на една снимка и размаха на идеята, въпреки
че и без пари сме се справяли.
Разкажи за пребиваването си в Америка?
Не обичам да говоря за личния си живот и зад кулисите на
професионалните ми ангажименти. Ще споделя само, че
работих в Ню Йорк и Маями. Снимах реклама и за удоволствие. Резултатът ще бъде видян в изложба, която разказва
за три американски и три български модела в Америка.
Това са изключителни жени. Не само много красиви, но жени
с енергия и цели. Общото ни преживяване ще бъде видяно в
Националната художествена галерия.
Къде се чувстваш по-провокиран - във фотографията или
във видеото?
И двете изкуства ми дават много, зареждат ме с енергия
и провокират любопитството ми.
Прави ли ти се кино?
Да, но по скоро арт кино, а не комерсиален екшън.
Посочи 5-те най-важни за теб проекта досега?
Американската изложба, която подготвям. Една от големите ми мечти е да направя голяма изложба. Мисля, че вече е
дошъл този момент.
Кои световни и наши фотографи харесваш?
Не харесвам българската фотография, но има много чуждестранни артисти и фотографи, които са ме впечатлили.
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След като продаде Wallpaper на Time Warner за 1 милион британски
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Сигурно има дни, в които решаваш най-сетне да станеш икономически и политически просветен и бързо се абонираш за Economist или
Financial Times. Първите две седмици четеш с интерес всяка една от
статиите, дори си купуваш книгата “Как да четем финансовите
страници”, но бързо започваш да се чувстваш отегчен и се връщаш
към старите навици.
В сериозните медии няма нищо лошо, само че понякога са ужасно скучни. Доскоро единственото им оправдание бе, че сериозната журналистика няма как да изглежда прелъстително, а картинките са почти
ненужни. Днес ситуацията е различна. Медийният пазар е пренаситен
и един от малкото трикове, които ти позволяват да оцелееш, е да
изглеждаш добре.
Този месец една новина обикаля световните уебсайтове и publishing
ориентирани блогове, които се занимават с медиен шпионаж.
Един канадец, едва навършил 38 години, но със сериозен бекграунд
в лайфстайл изданията и основател на дизайн библията Wallpaper,
излиза с първия брой на широко рекламираното политическо и бизнес
издание Monocle. Издателят му Тайлър Брюле го описва като “секси
версия на Economist” и заявява, че точно това месечно списание ще
промени тотално света на сериозната журналистика.
Преди година, когато идеята го осенила, купил дузина самолетни
билети и обиколил земното кълбо в търсене на щедри спонсори, които
да подкрепят финансово идеята му. Без презентация и дълъг бизнес
план той представял бъдещото си списание така: “То ще се чете от
хора като мен, които пътуват често. Те искат да четат за бизнес,
политика, култура и дизайн, но освен това се интересуват как изглежда продуктът, който държат в ръцете си. Ще разчита на мрежа от
кореспонденти, базирани в целия свят, на ексклузивни материали, остро перо и първокласен дизайн. Ще се печата на няколко вида хартия.
А, да, името му е Monocle.” Първоначално шокирани, потенциалните
инвеститори така се трогнали от идеята, че само след 12 месеца в
сметката на господина от Уинипег се озовали 5 милиона лири. Испански консорциум и японска банка, чиито имена Брюле отказва да назове,
са само част от финансовата група, подпомогнала старта на изданието.
Сексът винаги продава, но никой не си бе представял, че списание със
сериозна икономическа и политическа тематика може да изглежда
секси. Тайлър Брюле винаги е разчитал на добрия външен вид и навярно
ще бъде запомнен като създател и бивш главен редактор на Wallpaper.
През 90-те това бе една от сензациите в медийния бизнес.
С революционната тогава идея да направи списание, което може да
се чете във всяка една точка на света, без да има регионални издания, той съчета по умел начин новия градски дизайн на 90-те, репортажи от горещите точки на света, провокиращ поглед върху архитектурата, дизайна и качеството на живот.
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Брюле продължи да задоволява апетита на медийни естети от цял
свят, които се интересуват еднакво от телевизия, списания, интернет, реклама. По-късно той стана колумнист във Financial Times и New
York Times, където всяка седмица вдъхновяваше и провокираше с нов
материал за летенето в първа класа, световното консуматорство,
красивите неща в живота и скъпите японски продукти.
През всичките тези години достатъчен брой хора обвиняваха Брюле,
че издига формата над функцията. Тези критики са особено силни сега,
когато първият брой на Monocle вече е на пазара. “Просто погледнете
продукта”, отхвърля нападките Брюле. И наистина тонът в статиите
е достатъчно сериозен, дори корицата – елегантна версия на научно
издание – несъмнено ще обори критиците. Материалите са изчерпателни, отлично написани, след дълго проучване и без финансови притеснения за разходите. “Всички разходи се плащат от списанието.
Нямаме нито един материал, вдъхновен или написан на база прессъобщение.” Всички “приятелски PR агенции”, които опитвали да пробутат
малък материал за техен клиент, били учтиво връщани.
Списанието струва 5 лири. Издателят твърди, че всяка продадена
бройка над 60 000 ще носи печалба. Първоначално обявеният тираж е
150 000. Рекламите – повече, отколкото си представяте.
Според очакванията около 50% от тиража ще се продава в Европа,
30% в Северна Америка и 20% в Азия и Австралия.
“Представям си, че наши читатели са само хора, които се интересуват от това, което се случва около тях, и са винаги любопитни. Найвероятно имат малка компания за дизайн или работят в маркетинга
на голяма мултинационална корпорация. Това списание ще им даде онзи
поглед към света, от който се нуждаят, но и навярно ще им подскаже
идея за бизнес, в който да инвестират”, убеден е Брюле.
Всеки месец в минимум 240 страници обем Monocle ще представя найдоброто от Economist, BBC, Der Spiegel и Stern, но в една изцяло нова и
луксозна опаковка. “Преди време, докато работех в Хамбург, където
се правят Der Spiegel и Stern, разказва Brule, бях ужасно впечатлен от
тези издания. От дълбочината на техните репортажи, качеството,
обема. Винаги съм се чудил защо, поне във Великобритания, няма подобни. Все пак Newsweek и Time са доста по-тънки.”
И наистина Monocle е всичко друго, но не и нещо тънко. По-скоро книга,
отколкото списание, Monocle ще стои еднакво добре на масата в
хола или на бюрото в офиса. С теми като изследването на китайския
империализъм в Африка, развитието на японската армия, икономическия ренесанс на определени градове в Мексико и пародиен анализ на
облеклото на иранския президент Monocle доказва, че не разчита на
материали за “скучни световни звезди или глупави новини”.
Редакционният екип на Monocle се състои от 22-ма души, които работят в главната квартира на списанието в Лондон. То има и регионални офиси в Токио, Цюрих и Ню Йорк. Брюле е редакционен директор, бившият шеф на Conde Nast в Русия Робин Холт - изпълнителен директор,
а редактор е Андрю Тък, доскоро заемал същата позиция в Independent
on Sunday.
Изключително интересно е назначението на Дан Хил като директор
на интернет операциите на изданието. Брюле неведнъж е заявявал,
че търси нови начини за онлайн присъствие на продуктите си и www.
monocle.com ще бъде типичен пример за това. Съчетание между
печатна, аудио и интернет медия, официалният сайт на списанието
ще съчетава по иновативен начин всичко познато досега. С много
аудиовъзможности и печатно съдържание, което е по-голямо от това
на списанието, www.monocle.com ще живее свой собствен живот.
Самият Дан Хил е отговорен за част от успеха на сайтовете на BBC
и най-вече за въвеждането на популярния BBC Radio Player.
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ОЛГА ЛОЗАНОВА:

ИМАМ КЪСМЕТА ДА ПОПАДАМ НА МЕСТА, КОИТО СА В ПОДЕМ

ДЕТЕ НА ИЗВЕСТНИ АРХИТЕКТИ, СЕСТРА НА ПОПУЛЯРЕН МЕДИЕН ЕКСПЕРТ,
ОМЪЖЕНА ЗА ХУДОЖНИК, ДОБРЕ ПОЗНАТ С ДИЗАЙНА НА СТУДИАТА НА
“СТАНИ БОГАТ”, “ГОРЕЩО”, “ПО СВЕТА И У НАС” И ДР.; МАЙКА НА ДВЕ МОМЧЕТА.
НЯКОЙ ДРУГ НА НЕЙНО МЯСТО ТРУДНО БИ ИЗПЪКНАЛ СРЕД ЯРКАТА СИ
РОДНИНСКА КОМПАНИЯ. НО НЕ И ОЛГА – ТЯ СВЕТИ СЪС СВОЯ СВЕТЛИНА.

текст Мариана Цветкова

Защо при родители архитекти и двамата с брат ви Георги
Лозанов се насочихте към медиите?
Мога да говоря само от свое име. Ние с Георги имаме голяма възрастова разлика. За мен той е бил междинно звено
между брат и родител. Той ми е повлиял много повече в израстването, отколкото моите родители. Гого ме е гледал
от малка, тъй като родителите ни бяха много заети.
Израснала съм с неговите приятели, които имаха хуманитарна насоченост. Тогава въобще не ставаше дума за
медии, защото Георги е завършил философия. Събираха се
вкъщи и говореха за неща, които за мен бяха абсолютно
непознати. После започнах да използвам чутото от тях, за
да направя впечатление в моите среди. Явно с олекотяването на хуманитарното знание го докарахме до медиите.
Как попаднахте в националната телевизия?
При мен всичко става случайно. Завърших филология и исках
да се занимавам с литературоведческа история и история на литературата. Но един ден се оказах на съседна
маса в чешкия ресторант с Иван Гарелов. От дума на
дума и от бира на бира той каза, че си търси репортери.
И така, на шега отидох в “Панорама” на БНТ. Оттам тръгна моята т.нар. медийна кариера. От един обяд в чешкия
ресторант.
Колко време продължи “ерата” “Панорама”?
В “Панорама” имаше патриархално-семейни отношения.
Ние се обиждахме, после се сдобрявахме, предаването
беше като едно семейство. Общо ми се събират 5-6
години. Изкарах истинска школа, и то неписана школа. Ако
попитате Гарелов как си представя журналистиката,
предполагам, няма да ви отговори. Но той е от онзи тип
хора, които имат инстинкт кое е журналистика, кое е новина и от кое става репортаж. Преподаваше ни по доста
странни и неакадемични методи. От крясъци и хвърляне на
вещи до приятелско-бащински разговори. Всички минахме
по този път, който за мен беше изключително полезен.
Как открихте собствения си почерк?
Престоят там ми показа, че сама трябва да си търся
място под слънцето, защото батко вече го нямаше. А към
това място имаше много апетити и амбиции. Като всички
отначало започнах с политически репортажи, но установих, че това не е моята стихия и страст. Бавно и постепенно си намерих ниша за интервюта с интелектуалци и
звезди. Това беше много щастлив и приятен период за мен.
Тогава придобих професионално самочувствие, защото
правех нещо, което ми бе интересно, и смятах, че го правя
добре.
По това време всичко вреше и кипеше, политици спяха
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по канапета в телевизията и ние участвахме във всички
процеси на прехода. Видях как социалният живот навлиза
в професионалния. Всичко беше компресирано – за много
кратко време получаваш много информация и израстваш
много по-бързо. Затова за мен “Панорама” бе много важен
период в живота ми.
Освен това Гарелов е от малкото телевизионни журналисти, които направиха школа, въпреки че е най-далеч от академичния тип преподавател. Той държи на това хората му
да се развиват. Дори ни е изпитвал на прегледа на печата
– на коя страница какво пише. Силов метод, но в крайна
сметка те вкарва в играта. Разбираш колко е важна информацията, ако искаш да бъдеш журналист.
Имахте ли време и за личен живот?
Когато забременях с първия ми син, напуснах “Панорама”.
Надявах се оттогава да започне по-спокоен период в моя
живот. Но това не се случи. Дори по време на цялата бременност с Невена Андонова правихме документален филм.
Точно след като се роди синът ми, се обади Петко Тодоров. Предложи ми да започна работа в програмата “Про
медиа” в едно ново направление – училище за журналисти.
Това беше моят двегодишен учителски период. Тогава и
аз се научих на много неща, защото най-добрите лектори - работещи журналисти от CNN и от други медии, ни
обучаваха. Много от нещата, които днес са ежедневие
и практика, тогава, преди 10 години, не бяха познати на
българската телевизия – драматургия на репортажа, как
се прави разказ и т.н.
Венецът на моята двегодишна работа бе да присъствам
на обучаването на екипа на bTV, който тогава се формираше. Беше много професионално. За мен бе много интересно да видя как се създава екип от най-високо качество,
защото тогава bTV беше първата частна национална
медия с американски стандарти, с всичките произтичащи
очаквания за нея.
В крайна сметка обаче вие станахте програмен директор
на Нова телевизия.
Гарелов пак бе “виновникът”. Бащата на нашите професионални кариери беше човекът, който ме насочи към Нова
телевизия. Той ми каза, че има свободно място за програмен директор. Попитах го: “Какво означава програмен
директор? Какво прави?” А Гарелов ми отговори: “Защо
мислиш, че някой в България знае какво е това? Заедно всички ще се учите.”
Явих се на интервю и мисля, че го спечелих с откровеността си. Заявих им: “С много голяма радост ще работя, но
трябва да ми кажете какво е.” Така изкарах шест години
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като програмен директор на Нова телевизия.
Какво ви даде работата в Нова телевизия?
Имала съм късмета да попадам на места, които са в подем. Така беше в “Панорама”, така беше, когато създадохме от нула училището и стигнахме някаква връхна точка. В
Нова телевизия бях съвсем в началото, когато “Антена” я
купи. Тя беше със софийски лиценз и с рейтинг 0,2, а когато си тръгнах – беше вече 12. Цялото това качване сме
го изкачвали заедно, в екип. Там разбрах наистина какво
означава думата “екип”.
В какво се състои работата на програмния директор?
Той пише големия текст на телевизията. Трябва да знаеш
за кого е тази телевизия, какво искаш да постигнеш и да
намериш най-добрия продукт, с който да го направиш. Да
намериш най-доброто часово разположение и да постигнеш баланс между цена и качество. И накрая, да придадеш
на всичко това единен, цялостен облик. За да стане медията разпознаваема. Тогава сложихме началните щрихи на
т.нар. градски тип телевизия.
Революция беше появата на сутрешен блок със скандален
журналист като Милен Цветков. Ние първи изместихме
сутрин сериозния политически дебат. За “Нова” започна
да се говори. За да се утвърдим в сутрешния пояс, стартирахме предаването на Гала “На кафе”, което никой дотогава не беше правил. В праймтайма поставихме “Стани
богат”, въпреки че имаше много скептици.
За да оформим градския тип телевизия, вкарахме такива
известни сериали като “Сексът и градът”, който е с типична градска тематика. После дойде времето на българския сериал “Хотел България”. Накрая въведохме нещо
гръмко – Big Brother.
От две години сте от другата страна на барикадата
– пиара. Сега сте директор комуникациите на “Мтел”. С
какво този тип работа е по-различна?
Вероятно не съм добър пиар, защото изключително много уважавам журналистическата работа на колегията. Затова никога не бих си позволила да влезе нещо в
медиите, ако не смятам, че то е интересно за тях. Имам
мек пиарски подход. Ако произведем нещо, което е в обществен интерес, то няма начин как да не бъде отразено
в медиите. Много ми е интересно, защото това е друг
вид стратегия. Но пак минава през това – как да влезеш в
публичното пространство, да извървиш точно този път,
който най-много помага на твоите цели и идеи. И да се
закрепиш там, така че фурорът ти да не бъде еднодневен.
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НЯКЪДЕ В КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК…
В началото на 90-те години на миналия ХХ век някои от първите собственици на сателитни чинии в България (тогава те струваха цяло
състояние) са подложени на нормалната за региона съседска завист. Освен атракция на покрива с диаметър около 2 метра сателитните чинии са истински прозорец към света. На фона на тромавия, захабен държавен Канал 1 и прохождащия Ефир 2 и при наличието
на скъпи и трудно издавани визи за излизане в чужбина гледането на
сателитна телевизия си е истинско вълнуващо пътуване по света.
Подобно на зараждането на телевизията и появата на видеото,
сателитните чинии и техният сигнал събират големи приятелски и
съседски групи в апартаментите на притежателите си.

ПЪРВИЯТ КРЪГ
Постепенно с времето завистта се трансформира в прагматичния междусъседски въпрос: Не може ли да се закача и аз към сигнала
на сателита? В повечето случаи отговорът е “да”! Първият кръг от
съседи обикновено е най-приятелският, този, с който си пиеш ракията и на чиято врата чукаш за липсващите ти готварски продукти. Тук няма бизнес отношения, а само приятелства. По-голямата
част от първите собственици на сателитни чинии си остават в
този кръг.
ВТОРИЯТ КРЪГ
Но има и друг вид собственици на сателитни чинии, прагматични и
бизнес ориентирани. Тези хора са “по-отворени” и когато вторият
кръг от съседи пожелават сигнала от сателита, отговорът е: „Да,
но трябва да си платиш кабела!”
Пътят не свършва дотук. Третият кръг освен кабела трябва да заплати и минимална еднократна такса за гледане.
ТРЕТИЯТ КРЪГ
След по малко от година сателитният сигнал вече е напуснал блока,
в който живее собственикът на сателитната чиния. Също така
вече строго са разграничени и двете бизнес такси: за включване и
месечна такса за гледане. Тя е минимална в началото, между 3 и 5 лв.,
но умножени по хиляди, а по-късно и по стотици хиляди, сумите на
месец стават космични.
Именно блоковите общества са зародишната среда на кабелния
бизнес в България. Другата среда е болното българско общество.
През този период българските правителства са толкова стреснати от промените и проблемите около тях, че това крещящо нарушаване на законите за разпространение на сигнали и информация
остава встрани от вниманието им като незначителен проблем. В
това време жадното за информация българско общество започва
да усвоява тази възможност като търкаляща се снежна топка.
Когато процесът става очеваден, правителствата са изправени
вече пред сериозен проблем. Нарушен е законът, но свободата на
информацията е новото оръжие в ръцете на хората, искащи промяна. Трудно се спира такава лавина!
ХОРАТА ОТ МЕДИИТЕ И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
Какъв е анализът на ситуацията: съставът на престъпление по
тези членове от Наказателния кодекс за незаконно разпространение на сигнал е толкова голям, че никой разумен човек, идващ от
телевизиите или като цяло от медиите, не е допуснал дори мисълта, че може да се занимава с окабеляване и пускане на телевизионни сигнали против закона. Хората от медиите са били свидетели
на доста преследване, уволнения и дори затвор за колеги, направили
далеч по-малки прегрешения. Държавна сигурност винаги е наблюдавала внимателно и е била безмилостна с тези, които могат да
препредават информация, и особено бдителна този механизъм да
не попадне в неконтролируеми ръце.
„ПРЕДПРИЕМЧИВИ” ХОРА
Поради този специфичен факт кабелните мрежи започват да се изграждат от хора от други среди, които нямат нищо общо с телевизиите и медиите, защото те най-малкото не са изпитвали тези
страхове и са били извън полезрението и вниманието на милицията.
Тези хора имат шанс, предоставен им от ситуацията, и изграждат
отлични бизнес схеми, но проблемът е, че започват да се учат от
нулата и това се оказва пагубно за следващите 10 години на този
бизнес. Ако тези хора бяха останали да развиват само техническите параметри на кабелните мрежи и разширяването им, навярно
щеше да има само един проблем: съсредоточаването на огромни
суми пари, събрани от пиратска дейност, в ръцете на хора, работещи извън закона. От днешна гледна точка това са предприемчиви хора, поели собствен риск, като са решили да правят бизнес
извън закона в размирно време, но ползващи се със симпатията на
гладното за информация общество.
Тогава обаче идва вторият проблем за обществото: с първоначално натрупаните бързи пари, между покупките на хубави автомобили, някои от собствениците решават, че могат да направят и
собствена телевизия, като отделят за телевизията пари точно
колкото за една скъпа кола. Нищо не им пречи, след като имат мрежата, а за програмата могат да не плащат никакви права, като
взимат филми от местния видеоклуб и ги излъчват. По-късно започват да правят и собствена програма.
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текст Георги Кузмов
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На илюстрацията:
лампа 85 lamps chandelier а Роди Грауманс за Droog Design, Холандия, 1993 г.
килим Cable на Брита Бьоне (прототип), Германия, 2007 г.

ДЪРЖАВАТА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СИ ЗАТВОРИ ОЧИТЕ
Като остави кабелни оператори да бъдат и телевизионни оператори. Нещо, което по правило съществува в много малко страни по
света.
Големият проблем за България в тази ситуация е, че жадното за
информация общество попада в ръцете на хора, които тепърва ще
разбират какво е информация, ще се учат от нулата как се прави
програма. Загубата за обществото е, че на тези ентусиасти ще
им трябва много време, за да приемат, че в телевизионния бизнес
има правила и права, че за производството на телевизионни програми не стигат пейки и пердета за декори. Че за да си водещ(а), не
е достатъчно да си гадже на собственика, че е престъпно филмите за програмата да се набавят от местния видеоклуб и много,
много други “че”-та.
Първоначалните опити за взаимодействие и работа между хората
от медиите и хората от новия кабелен бизнес завършват неуспешно. Световете са твърде различни и далечни и като манталитет,
и като визия. За съжаление финансовата сила в този период е в ръцете на новите бизнесмени, които смятат, че този бизнес е лесен,
защото е пиратски. Всъщност, както и в много други направления
на развитие на страната ни, в крайна сметка днес стигнахме до
някакви нормални параметри на телевизионния бизнес, но загубихме
повече от 10 години.
ПЪРВИТЕ ОТБОРИ
Обществото познава добре първите играчи на този български
кабелен терен: “София кабел”, “Центрум груп”, “Евроком”, “Евроком
Пловдив”, СКАТ, “Мустанг” (“Мсат”), но сигурно не знае, че в началото на новия век България влезе с около 500 самостоятелни кабелни
мрежи и почти толкова телевизии! Тази бройка винаги е предизвиквала недоумение и смях в чуждите партньори, опериращи на нашия
пазар. За сведение в най-големите страни по света броят на тези
оператори никога не надхвърля 10-ина. Това показва само колко много
държавата ни е стояла мълчаливо и бездейно в ъгъла.

НЕПРИЯТНИТЕ ИЗНЕНАДИ ЗА КАБЕЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ
ПО ПЪТЯ, КОЙТО САМИ СА ИЗБРАЛИ
Пиратският период изигра с късна дата няколко неприятни номера
и на кабелните оператори, за които те не са се замисляли преди
това.
Първо: В момента България разполага с най-големия брой телевизионни програми в базовите кабелни пакети – над 70. Пиратствайки
директно от сателита всякакви канали, за които в началото не са
плащали никакви права (с цел да покажат колко са големи и атрактивни като кабелен оператор), те образуваха безумно големи от
бизнес гледна точка пакети с цена от 5 лв. Макар цената през
годините да се покачи до15 – 18 лв., те все още са в капана на огромен базов пакет, за който вече трябва да плащат такса на всеки
собственик на канал - за брой абонат. За сведение нормалният
базов пакет по света е от 10 – 15 програми. Останалите канали са
поставени в допълнителни платени пакети. Всеки опит в момента
да спрат дадена програма по различни причини и да я преместят
в някакъв пакет сега се атакува яростно от абонатите, които са
свикнали за 15 до 20 лв. да получават близо стотина програми. Това
днес лишава кабелните оператори от възможността да печелят пари от допълнителни платени пакети. Така грешно е научен
пазарът от самите тях! Факт е, че засега отделянето на такива
пакети няма почти никакъв успех.
Второ: След няколко години безвремие на българския телевизионен
пазар влязоха истински телевизионни оператори и бизнес играчи
(Мърдок, Кириаку), те бързо завзеха телевизионното пространство
с професионално качество, добра визия, скъпи премиерни филми, информация от първа ръка и изобщо истинска телевизионна програма,
на фона на която дори програмата на националната ни телевизия
стоеше слаба. От този момент малките гаражни кабелни телевизии започнаха да изглеждат истински смешни и българското общество изведнъж разбра разликата.
Някои от кабелните телевизии решиха, че могат да се променят и
че трябва да купуват хубави качествени филми, но тогава откриха,
че те струват много пари! Решиха да правят новини от първа ръка,
но разбраха, че това е най-скъпото нещо в телевизионния бизнес.
Започнаха да се мерят с големите и заигравайки се, установиха, че
с едната ръка взимат пари от абонатите на кабелните си мрежи
и после с другата ръка ги дават за телевизионна програма, която
трудно може да бъде по-добра от тази на големите играчи. И така
кабелните оператори на живо попаднаха във вица за двамата
полицаи, които вървели по път, пълен с жаби. Те взаимно се карали
да лапат жабета срещу 50 лева, като си разменяли едни и същи 50
лева. Накрая, когато спрели, установили, че не са станали по-богати и че имат само едни 50 лева. Тогава дошъл най-естественият
въпрос: Оти лапахме жабетата?!

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
# 004 март 2007
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ДЖЕЙ ЛО ПРОДУЦИРА НОВО РИАЛИТИ ЗА MTV
текст Жоро Коцев снимка MTV
MTV продължава да бъде сред новаторите
в телевизионния бизнес. Музикалният канал,
който от години се радва на многомилионна
аудитория, редува актуалните видеоклипове и музикални програми с нови риалити
формати. Последното шоу, което стартира през март, се нарича Dancelife.
Новият формат представя в телевизионна
поредица живота на танцьори, които искат
да пробият в Холивуд. Колко време репетират, как живеят и печелят, по кого си падат
и на кого искат да приличат...
От малки провинциални сцени по локали и
клубове до снимачната площадка и голямата
сцена, от танцовото студио до танцовия подиум, шоуто следи ежедневието на
шестима танцьори, които дават всичко от
себе си, за да сбъднат мечтите си в една
изключително конкурентна среда. В жестоката надпревара доброто представяне на
кастинг може да ти отвори пътя към желаната кариера, а лошото - да те изхвърли от
професията.
Продуцент на шоуто е не кой да е, а Джей
Ло, така че е лесно да си представим качеството на шоуто и нивото на талантите, които участват.
Сред бъдещите звезди, участници в шоуто,
е Блейк.
Наричат го детето-чудо на танца, тъй
като за рекордно кратко време стана един
от най-добрите танцьори в Холивуд. Той го
знае отлично и прави всичко възможно и другите да го научат.
На снимката от ляво на дясно:
Селестина, Нолан, Стаси, Блейк, Кени и
Джърси

НЕЛИ ФУРТАДО ДЕБЮТИРА В ТВ СЕРИАЛ
текст Петър Коцев снимка Robert Voets/CBS
Канадската суперзвезда Нели Фуртадо се предаде
на телевизията. Тя дълги години отказваше да участва в тв поредица под предлог, че ефирът системно
насажда насилие.
„Мислех, че ще мога да се спася от тази напаст, но
след като се убедих, че телевизията днес е най-могъщата медия, се съгласих да участвам.”
Канадката направи своя актьорски дебют в епизод
на хитoвия тв сериал „От местопрестъплението:
Ню Йорк” на CBS, който в момента се излъчва в Щатите и Канада.
Серията, в която участва Нели, е озаглавена Some
Buried Bones.
В нея Стела (Мелина Канакаредес) се впуска в едно
от най-заплетените си разследвания. Човек от
охраната е убит в една от съблекалните на магазин и главният заподозрян се оказва Ава Бранд (Нели

Фуртадо), изобретателна майсторка на дегизировката, чийто хамелеонски подход винаги й позволява
да е една крачка пред закона.
„Страхотно беше да влезеш в кожата на друг човек.
Не съм и предполагала, че киното може да е такава
тръпка. Не е същото, като да се снимаш във видеоклип”, споделя Фуртадо.
Сега, след гигантския успех на последния си албум
Loose, певицата обмисля ново участие в сериал.
„Жалко, че не снимат днес „Сексът и градът”. Щях
да участвам. Това е моят сериал. Промених мнението си за телевизията. Смятам, че ако има какво да
кажеш, ако твоето послание към другите е добре
обмислено и позитивно, телевизията е най-добрата медия, за да стигне то до хората”, казва Нели
Фуртадо.

The most beautiful destinations in Europe.
At simply irresistible fares.
Just to make your dreams come true.
All for this one moment.

Мелина Канакаредес (вляво)
и Нели Фуртадо в епизод от сериала

БЪЛГАРИЯ СТЪПВА НА СВЕТОВНИЯ МУЗИКАЛЕН ПАЗАР
Финландски гражданин е първият посетител на новия български сайт за музика www.MP3.bg.
Той легално изтегли новия албум на Нона Йотова и така отвори пътя на българските музиканти към легалното пазаруване на музиката им в цял свят.
Интернет компанията “Инвестор.БГ” АД стъпи на нов пазарен сегмент, а именно – предлагането на музика онлайн. Най-новият продукт на групата – www.MP3.bg , поставя началото
на един нов за България пазар за музика и клипове, съобразен изцяло с българското и европейското законодателство.
Проектът дава възможност на всички музикални фенове да слушат безплатно музика, да
гледат най-новите видеоклипове на български и чужди изпълнители и да купуват любимите
си песни.
Сайтът предлага истинска алтернатива и ново решение за купуване на музика по интернет в България. До момента лицензираният онлайн достъп до музикални произведения бе
изключително ограничен и практиката показва, че изпълнителите обикновено не получават
заплащане за това, че албумите им се предлагат в интернет. Често те дори не знаят, че
техни сингли или цели албуми се предлагат в мрежата.
Една от целите, които си поставя www.MP3.bg, е да се превърне в първия и най-големия
сайт за законна продажба на музика в интернет с възможност и за неплатен достъп. Цената на по-голямата част от предлаганите песни е 0,99 лв. с ДДС, като има и сингли, които
се продават по-евтино. Плащанията могат да се извършват по банков път, чрез кредитна
карта или SMS.
MP3.bg предлага и допълнително съдържание – актуални и интересно поднесени музикални
новини, интервюта с български и световни звезди от музикалната сцена, визуализация на
най-търсените музикални произведения, както и справочна информация.
Музикалният сайт на “Инвестор.БГ” АД е дванайсетият проект в разрастващото се портфолио на компанията. През миналата година стартираха Gol.bg, Blog.bg и Zip.bg, закупен
беше и сайтът Rabota.bg. Останалата част от групата формират едноименния Investor.
bg, Dnes.bg, Tialoto.bg, Start.bg, Snimka.bg, Aha.bg и Netkelner.bg.

12

mediaboxx

There`s no better way to fly.

# 004 март 2007

ПРОМЯНАТА
В ЛОНДОН ПОКАЗВАТ НОВОТО ЛИЦЕ
НА КЕЙТ МОС
текст Жана Нинова

ОГЪН,
СЛЕДВАЙ МЕ
ИЗГУБЕНАТА МАГИСТРАЛА
НА ДЕЙВИД ЛИНЧ ВОДИ ДО ПАРИЖ
текст Жана Нинова
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Изложбата The Air is on Fire в парижката фондация „Картие” представя още един от неподозираните таланти
на американския режисьор Дейвид Линч. Картини и скици,
рисувани от създателя на „Диво сърце”, „Изгубената
магистрала” и „Туин Пийкс”, гостуват във френската
столица за радост на многобройните почитатели на
Линч. Непознатата досега арт колекция на прочутия
ексцентрик датира от ученическите му години и съдържа
любопитни авторски фотографии на Линч, който още тогава се фокусира върху фаталните жени със смразяващо
червени устни. Най-интересната част от експозицията е
колекцията The Distorted Nudes, която е и голямата гордост
на режисьора. Той събира над 100 черно-бели еротични
картички, създадени в периода 1840-1940 г., и ги дообработва дигитално, като добавя или деформира части на
тялото. Сюрреалистичните видения и герои от филмите
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му оживяват върху скици и рисунки. Мечтата на родения
през 1946 г. в Монтана режисьор била да стане художник,
затова се записва в Академията по приложни изкуства във
Филаделфия. Там открива, че страстта му към движещите
се картинки е по-силна и представя първия си експериментален филм. Човекът-оркестър Дейвид Линч често изпълнява епизодични роли във филмите си, рисува декори, пише
музика и фотографира любимите си сцени. Не случайно
Линч е най-младият режисьор досега, удостояван с наградата „Златен лъв” на филмовия фестивал във Венеция за
цялостно творчество. Статуетката му бе връчена през
септември 2006 г., когато Линч за първи път представи
последния си филм Inland Empire.

Не е тайна, че кариерата на британския
топмодел Кейт Мос стартира с черно-белите фотографии на манекенката Корин Дей,
която бързо премина от другата страна
на камерата. Прочутите кадри, на които
тийнейджърката Кейт позира свенливо пред
Корин, бързо я превръщат в модна икона. Несъществуващото вече лайфстайл издание The
Face я показва като тичаща по плажа, полугола индианка в една от своите най-добри корици (1990 г.). Специфичната, порочна красота
на манекенката, много слабата й фигура и
непрекъснатите скандали, в които е замесено нейното име, стават по-късно повод за
раждането на понятието “хероинов шик”.
Партньорството на Кейт и Корин на снимачната площадка прераства в приятелство.
Затова съвсем естествено двете решават
да повторят сеанса и да се включат изненадващо като специален проект в стартиралата вече изложба в лондонската National Portrait
Gallery – Face of Fashion, която ви представихме в миналия брой на Mediaboxx. В края на
декември миналата година топмоделът позира пред обектива на Корин с новото си лице
– на вече помъдряла, пораснала и преборила
се с демоните си красива жена. След ужасния
кокаинов скандал, в който я забъркаха папараците на „Дейли мирър”, Кейт премина през
всички кръгове на ада, за да се завърне поблестяща и преуспяваща от всякога. „Когато
започнахме да обмисляме проекта с Кейт, тя
предложи да изкарам на бял свят сериозната
й страна, затова по време на снимките си
говорихме за най-важните неща в живота
– любовта, силата, слабостите на човека!”,
издава концепцията Корин Дей. Резултатът
бил смайващ и показвал Кейт в нова светлина, което провокирало британското издание
на Vogue да го представи на страниците на
мартенския си брой. В него Кейт си признава,
че не се смята за красива, защото има криви
зъби и неправилен нос!

The Air is on Fire - March 3 - May 27, 2007
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Декемврийската корица на списание Vanity Fair разбуни духовете сериозно. Американският актьор Брад Пит позира като
бокс легендата Мохамед Али само в бели
боксови гащета. На пръв поглед нищо
сериозно, но невъоръженото читателско
око не забелязва, че това не е поредната
майсторска фотосесия на фотографката на изданието Ани Лейбовиц, а стопиран кадър от видеофилм на американския
авангардист Ричард Уилсън. Малката
неприятност, която сполетя екипа на
списанието, беше гневната реакция на
Брад Пит, който въобще не бил информиран, че ще се събуди една сутрин на корицата на списанието. Големият ефект,
който предизвика този кадър, заглуши
недоволството и дребните скандали.
Една доведена до финалната фаза на
еволюцията си технология се превърна
достойно в ново поколение АРТ. Благодарение на този медиен шум създателите
на серията Voom Portraits, които канят
Ричард Уилсън да заснеме поредица от
минифилмчета, представиха официално
проекта с мегаизложба в нюйоркската
галерия Paula Copper. Над 30 видеопортрета представят Брад Пит, Уинона
Райдър, Изабела Роселини, Михаил Баришников, Изабел Юпер и нейно височество
принцеса Каролина от Хановър. След
сензационния успех на проекта компания
VOOM HD Networks планира премиерата
на специален телевизионен канал VOOM
Art, който да излъчва филми и видеоинсталации. Арт проектът на Ричард Уилсън,
наречен 36 VOOM Portraits, вече се възприема като най-интересното събитие на
годината. Музикалното оформление на
телевизионната продукция е достойно
за фонотеката на всеки уважаващ себе
си меломан. Саундтракът на лентата
съдържа музика на Лу Рийд, Том Уейтс,
Майкъл Галасо, Глен Гулд, Ханс Питър Кун
и Етел Мерман. Voom Portraits е продукция
на VOOM HD Lab, създадена от гения на
компанията Али Хусани. Voom HD е част
от могъщия холдинг Rainbow Media.

текст Жана Нинова

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW,
ИЛИ КАК ЕВОЛЮИРА ВИЗИЯТА

СПЕЦИАЛНИ
ЕФЕКТИ

В ОЧАКВАНЕ НА БЕКЕТ
текст Жана Нинова
След големите ретроспективни изложби „Хичкок и изкуството”, „Ролан Барт”
и „Жан Кокто” Центърът за съвременно
изкуство в Париж “Помпиду” организира
мегаекспозиция „Самюъл Бекет”. Ирландският гений (1906-1989 г.) избира френската
столица за своя последна спирка и пише
голяма част от произведенията си на
френски език. Героите му вдъхновяват
голяма част от съвременните артисти – художници и музиканти. Изложбата
включва част от личната кореспонденция
на писателя, както й ръкописи на творбите му. Кураторите на експозицията успяват да съберат картини, инсталации и
фотографии на Мона Хатум, Брус Науман
и Андрю Кътинг, вдъхновени от ирландската легенда. Силен акцент в проекта е
единствената кинематографична творба на Бекет, заснета през 1964 година, с
участието на Бъстър Кийтън.
Изложбата “Самюъл Бекет” е в център
“Помпиду”, Париж, от 14 март до 25 юни.
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VOOM – НОВОТО ЛИЦЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА
VOOM HD Networks осигурява телевизионно преживяване с висока разделителна способност у дома с колекция от 15 HD канала (HD Channels – High Definition Channels). Те предлагат по нещо за всеки и с VOOM HD International – 24-часовия канал с висока разделителна
способност.
Това е най-големият пакет от денонощни HD канали в целия свят – за разлика от каналите,
предлагащи HD само в най-гледаното време.
Цялото съдържание на VOOM се излъчва без реклами с поразителната 1080i резолюция,
осигуряваща несравнимо преживяване (най-високата достъпна резолюция на HD и 5 пъти
по-висока от резолюцията на стандартната телевизия) и 5.1 Dolby Digital surround sound.

EXTREME SPORTS CHANNEL ВЕЧЕ И
В БЪЛГАРИЯ
“Зоунмедиа ентърпрайсиз лимитид България”, представител на Zonemediа – един от водещите международни
дистрибутори на тематични телевизионни канали, вече
предлага и Extreme Sports Channel на кабелните оператори у нас.

Оригинални програми в „естествен” HD формат
Когато става дума за филми и класически поредици, заснети на 35 мм, VOOM подобрява
оригиналите специално за HD, за да ги представи в техния пълен блясък. Това е най-добрият начин да гледате филм извън киното.
Досега разпространявани в САЩ като част от Echostar’s DISH Network, от ноември 2006 г.
каналите на VOOM HD Networks вече са достъпни и в Европа.
VOOM HD International е името на канала с висока разделителна способност. Той се излъчва
в целия свят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и предлага колекция от програми с
висока резолюция, подбрани специално от 15-те HD канала на VOOM HD Networks.
VOOM HD е разработен от Rainbow Media, за да посрещне нарастващата необходимост
от качествени програми с висока разделителна способност, и представя в един 24-часов
канал най-доброто от каналите на VOOM HD Networks – вкл. Equator HD, Gallery HD, Treasure
HD, Game play HD, Ultra HD, Rush HD и Rave HD. VOOM HD предлага всекидневен оригинален
6-часов блок, повтарян 3 пъти дневно. Това е истинска и оригинална HD телевизия – всичко
е в автентична версия, никакви преработки – непрекъснат поток от над 1000 оригинални
часа.

Extreme Sports Channel
Това е първият канал, изцяло посветен на най-бързо
развиващите се масови спортове и на музиката, модата и начина на живот, които ги съпътстват. Extreme е
авантюристичен, бунтарски и вълнуващ и олицетворява
философията на любителите на адреналина. Програмите
на канала доставят драма и забавление, като обхващат
по-важните състезания и спортни събития в света,
форуми, документалистика, филми, магазинни предавания,
развлекателни формати и специални шоупрограми. Този
микс от информация и забавление привлича многобройна
зрителска аудитория.

Жанрове
Treasure HD - всичко за хората, които споделят страстта към колекционирането, а също
така – информация за продажбите от най-известните търгове в света.

Аудиторията на Extreme е любознателна и дръзка. Активна, платежоспособна, млада аудитория – жадна за
действия и промени. Зрителите на канала изискват висококачествени програми, обхващащи събития от всяко
кътче на планетата и произведени от специализирани
продуцентски компании. Данните показват, че 70% от
тях са мъже - основно между 16 и 34 години.

Rush HD - живот на ръба. Екстремни спортове HD. Rush HD ви отвежда в света на приключенските спортове - от BASE скокове и плаване с каяк до сърф, сноуборд и други.
Equator HD - представя най-интересните хора и най-атрактивните места в света с информационно наситени предавания за пътешествия, природа и култура.

Още факти:
Extreme стартира в Холандия през май 1999 г.
Излъчва се 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата.
Разпространява се в над 55 страни и достига до повече
от 22 милиона абонати, като 9,5 милиона от тях са в
Обединеното кралство.
Засега има 11 езикови версии.

Gallery HD - посветен на визуалното изкуство и визуалните технологии.
Gameplay HD - там, където напрежението от видеоигрите оживява! Гледайте видеосъстезания на живо и ще получите полезни съвети и стратегии за успех в света на видеоигрите.
Rave HD - този канал трябва да се пуска с много силен звук. Първият музикален канал, посветен на уникални концерти с кристална HD картина и 5.1 Dolby digital surround sound.

Zonemedia е собственост (90%) на Chellomedia, част от
Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Създадена
през 1991 г., компанията днес притежава офиси и студиа
в 18 страни от Европа, Азия и Латинска Америка.

Ultra HD - проследява най-горещите събития от модната индустрия, пазаруване, интериорен дизайн...
VOOM HD International вече се предлага на медийния пазар у нас от българското представителство на “Зоунмедиа”.

През декември 2006 г. Chellomedia интегрира Extreme Sports
Channel в портфолиото канали на Zonemedia. Тя притежава и оперира със следните шест тематични канала: Zone
Reality, Zone Europa, Zone Romantica, Zone Club, Zone Horror
и Zone Fantasy, които се излъчват в над 125 страни, на 22
езика и се гледат от над 150 милиона абонати.
Като представител на международни сателитни канали
компанията е привлякла солидна база от клиенти. В
момента тя представя над 30 канала на компании като
Viacom, Turner, Hallmark, MTV, Discovery и Eurosport. Също
така Zonemedia се занимава с разпространение на програми и продължава набирането на програмни формати,
сериали и специални продукции на водещи продуценти
от цял свят. Фирмата предлага видеоканали и програми
за мобилни оператори и IPTV.
Повече информация можете да намерите на
www.extreme.com
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ОЛИМПИЙСКИ СТАНДАРТИ
КИТАЙ ПРОДУЦИРА НАЙ-СКЪПАТА ДОКУМЕНТАЛНА ПОРЕДИЦА В СВЕТА
текст Димитър Чипев фотография Sports China Program

Китай започна грандиозен телевизионен проект, с който страната
ще се включи в лятната олимпиада през 2008 г. Това е най-скъпaта и
продължителна документална поредица, правена до момента в света,
отбелязват агенциите.
Най-добрите режисьори, оператори, монтажисти и сценаристи вече
снимат филмите под работното заглавие „Традиционните спортове
в Китай”.
Документалната поредица разказва за различните видове спорт,
практикувани в страната. Проектът е продуциран от Sports China
Program и се осъществява с подкрепата на China General Administration
of Sport.
Продуцентите не бързат с прогнозите колко милиона долара ще им
струват сериите, защото не жалят технически средства, за да постигнат максимален зрелищен ефект.
Целта на проекта „Традиционните спортове в Китай” е да представи
дългата история на спорта в тази страна с 5000-годишна история, в
която живеят 56 националности, всяка със своята история, традиции
и култура.

ФЕНОМЕН
Екипът изследва културни феномени, вярвания и обичаи, свързани с
традиционните спортове на различните етноси в Китай.
В страната днес официално са регистрирани 676 вида традиционни
спортове. Те се практикуват с различна цел: състезание, поддържане
на физическата форма, забавление, а някои дори са използвани като
средство за обяснение в любов.
Авторите на отделните филми в поредицата ще покажат различията

в природните условия и стил на живот на отделните националности в
Китай и как те влияят върху формата на изпълнение на всеки спорт.
Въпреки различията всяка националност в многомилионната Китайска
народна република превръща своя спорт в зрелищен спекталъл и изключително преживяване.

В ИМЕТО НА ИГРАТА
„Ключови елементи във всеки филм са историята и развитието на
съответния спорт, влиянието му върху живота в района; правилата
на играта, уредите и съоръженията, използвани за практикуването
на спорта, занаятите и обичаите, свързани с него”, разказва Виктор
Попов, който притежава правата за разпространение на поредицата
у нас.
Работният формат на проекта е HD. Продуцентите планират да произведат 56-60 филма, всеки с продължителност 30 минути.
В зависимост от региона, националните характеристики и сезона
няколко снимачни екипа работят в различните области на страната.
Снимките и постпродукцията на различните филми се извършват
едновременно.
Очаква се поредицата да бъде завършена в края на 2007 г. Междувременно първите готови филми могат да бъдат излъчвани поотделно или
на групи, съобщиха продуцентите на пресконференция в Пекин.
Сред по-интересните готови серии са тези, в които се разказва и показва лъвски танц и драконов танц, гребане с драконови лодки, борба,
стрелба с лък, стрелба с арбалет, конни надбягвания, хокей на трева,
хокей с огнени топки, състезание със слонове, носене на камък, катерене по стълб и бойно изкуство с меч.

СУПЕРКУПА ЗА ТВ РЕКЛАМАТА
Повече от 11 пълни часа реклама са гледали зрителите на прословутата “Суперкупа” (“Супербоул”) - първенството по американски футбол, през последните 20 години. Общо 682 минути
рекламно време, 221 различни рекламодателя и над 1400 търговски съобщения са крупните цифри в статистиката от 1987 до 2006 г. Приходите на рекламните продажби на телевизионните мрежи се изчисляват на 1,72 милиарда долара. Първите пет най-големи рекламодателя в “Суперкупата” през последните две десетилетия са похарчили 613,4 милиона долара за
спотове по време на играта, което прави 35% от всички похарчени рекламни долари. Корпорацията FedEx, която е петият най-голям рекламодател в играта през 2005 г., е изместена
година по-късно от Walt Disney. Това е особено интересно, като се има предвид, че FedEx рекламира в “Суперкупата” от 19 години, докато Walt Disney присъства в нея едва през последните седем години.
Всяка година около 62% от парите за телевизионна реклама, инвестирани в играта, идват от рекламодатели, които са пуснали тв спотове и предишната година. Цената на една
реклама в “Суперкупата” се е увеличила четворно през последните 20 години, като през 2006 г. е достигнала 2,5 милиона долара за 30-секунден спот. През тази година се говори, че за
играта CBS е продавала 30 секунди за повече от 2,6 милиона.
Рекламните продажби в периода преди и след играта плюс продажбите на местните клонове на тв мрежите са важни компоненти, ако се гледа на “Суперкупата” като на машина за
правене на пари. За всеки долар, похарчен за реклама в играта, тези спомагателни източници допринасят с допълнителните 74 цента. Обикновено бирата, безалкохолните напитки и
автомобилите са най-често рекламираните категории в “Суперкупата”. Целогодишният лидер обаче е промоционалната реклама на самата мрежа. В една типична “Суперкупа” в една
четвърт от цялото рекламно време медията популяризира собствената си програма. Стойността на това излъчване само през 2006 г. надхвърля 52 милиона долара.
Топ 5 на рекламодателите в “Суперкупа та” (1987-2006)
Ранг Рекламодател, # години рекламно присъствие в играта,
рекламни разходи (в млн.)

Рекламни рейтинги на “Суперкупата” (1987-2006)
Година Разходи: 30 единици ($000) Реклама тотал Приходи ($ млн.)

РЕЙТИНГ

От графиката за някои от най-новите предавания на ефирните
телевизии се вижда, че аудиторията на “Караоке” (Нова телевизия)
нараства през седмиците, които са в обсега на изследването, а
тази на “Комиците” (на Би Ти Ви) отбелязва лек спад.
Данните на Gfk Audience Research Bulgaria показват също и сериозен
отлив на зрители от БНТ след смяната на времето на излъчване на
безспорния програмен хит – сериала “Дързост и красота”.
На 28 декември 2006 г. поредният (1694-ти!) епизод на телевизионната сага е бил гледан от почти един милион зрители, а “Отдаденост”, който го замести във времето след 18.00 часа, в своя пик на
26 януари 2007 г. събира над 594 хиляди зрители пред екраните.
RT – рейтинг в хиляди души
R% - в проценти
MS – в пазарен дял

По данни на
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БАРКОДЪТ ЗАЖИВЯВА ПО НОВ НАЧИН

Kонцепцията за каналите е създадена в Италия, а базовата графична опаковка
в Аржентина. Естествено, после тази опаковка се допълва и обогатява с нови
елементи в отделните офиси по света, в това число и в България.

FOXLIFE

Graphic team:
Creative director: RAFAEL SANDOR
Art Director: Florencia Picco
Awards for GFX:
11 x PROMAX & BDA WORLD GOLD AWARDS 2005
1 x PROMAX & BDA EUROPE 2005
6 x NEW YORK FILM FESTIVAL 2005
1 x 2005 Television and Cinema Advertising Competition

FOXCRIME

Graphic team:
Creative director: RAFAEL SANDOR
Art Director: Florencia Picco
Team: Fox Itenrnational Channels Italia inhouse team
+ freelance help

Fox Life е баланс или по-скоро резултат от съчетаването на две концепции: на
FOX и на LIFE. А ето какво е FOX и какво е LIFE:
FOX:

* Интелигентно развлечение, нелишено от малко острота.

Award for GFX
5 x PROMAX & BDA WORLD GOLD AWARDS 2006
1 x Hot Bird Award
2 x NEW YORK FILM FESTIVAL 2006

LIFE:
не говорим за живота като за биологичен или научен феномен; когато произ* Ние
насяме тази дума, имаме предвид “живота на хората”.

* Какво правят, какво харесват, за какво мечтаят, какво чувстват и кои са всъщ-

ност самите те. Този канал се опитва да улови и отрази същината на човешкия
живот.

Концепцията: престъпление, мистерия, разследване.
(пръв и единствен, изцяло отдаден на това).

хора? Истинските, не онези (перфектните) от рекламите. Нито много екс* Кои
центричните или съвсем изпадналите. Те, разбира се, също са хора, но каналът

Каналът представя: разследването на престъпления, разгадаването на мистерии, мъчителното търсене на следи, изобщо целия
път, който ще помогне на зрителя да разбере: кой и защо.

*

Жанрове:
Филми (сериали, игрални и телевизионни филми) - 60 процента;
развлечение, базирано върху истински истории (документални
филми, риалити, доку сапунки) - 40 процента.

*
*
*

Звучене:
Загадъчно, интригуващо, пленяващо.
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не е посветен на тях. Не става дума за документалистика или за социология, а
за забавление.
Веселите, готините, интелигентните и интересни хора, с които бихме споделили времето си.
Средна класа. Интелигентни хора, а не непременно интелектуалци. Фокусът е
върху 25-45-годишните, но няма ограничения. Повече жени, отколкото мъже, но и
това е съвсем условно.
Усещането трябва да е винаги смислено, но леко, без да натоварва.
Каналът трябва да бъде чувстван като приятел. Такъв, от какъвто се нуждаем.

# 004 март 2007

Докато пазарува в супермаркет в Лос Анджелис, американецът Ричард Джеферсън забелязва интересен стикер
с тънки черни квадратчета на опаковката на суровата
вегетарианска пица Yum Tum. Заинтригуван, той изпраща
SMS на номера, написан на опаковката. В отговор получава
линк, който му позволява да изтегли в мобилния си телефон Sony Ericsson софтуер, за да дешифрира знака, който
всъщност се оказва баркод. Въпросният софтуер му дава
възможност да направи снимка на баркода, за да се свърже с уебстраница с рецепти и полезни здравни съвети от
Yum Tum, марка за сурови храни в Лос Анджелис. “От това
може да излезе нещо голямо”, казва си Джеферсън.
Броят на хората, които използват безплатни услуги, за
да се свържат през мобилния си телефон с интернет,
фотографирайки баркодове, става все по-голям, пише
“Уолстрийт джърнъл”. Кодовете, било то стандартни или
дигитални, се виждат все по-често върху продукти, реклами, книги и дори сгради. Технологията е популярна в Азия. В
САЩ доскоро са били направени няколко неуспешни опита
за популяризирането й. Сега обаче усъвършенстването на
технологиите и нашествието на телефоните с камери
ускоряват появата на един куп услуги, свързани с баркода.
Nokia създаде свой собствен софтуер, разчитащ баркодове, за новите си модели телефони с по две камери.
Nextcode Corp. пък пусна ConnexTo, мобилен софтуер за
разчитане на дигитални баркодове, които никнат върху
опаковките на храни и на постери. NeoMedia Technologies
Inc., които притежават фирми за реклама чрез мобилни
телефони, също излезе на пазара със свой баркод четец
PaperClick.
Кодовете се появяват постепенно в магазини за хранителни стоки, поставят се върху визитни картички,
промоционални постери, тениски и дори около забележителности, като например сградата на Chrysler, до която
има поставен код, отвеждащ към статията в Wikipedia за
самата сграда. Те са особено интересни за рекламодателите, които виждат в тях потенциал да се поднасят
все повече релевантни реклами – като например трейлър,
изтеглен чрез баркод на билборд, рекламиращ филм. Интерес към тях проявяват и компаниите за потребителски
продукти, които се опитват да направят продуктите си
по-интерактивни.
Технологията, която е част от усилията на мобилната
индустрия да въведе повече функции и свойства в мобилните телефони, е все още в начална фаза. Това означава,
че новите услуги могат да работят само с някои модели
телефони с камера и с определени доставчици на услуги.
От една страна, за технологията има огромен потенциал
– от това да се “теглят” филми от билбордове до подпомагане на диабетиците да си купуват безопасна за тях
храна. От друга страна обаче, възникват и въпроси по
отношение на това дали приложенията са достатъчно

функционални, за да успеят.
Не всеки софтуер може да чете всички типове баркодове.
Това означава, че засега потребителите трябва да избират измежду многото услуги. Scanbuy например работи
със стандартни баркодове, докато Semacode Corp. използва стандарт, наречен Data Matrix. PaperClick пък пуска
трета система от символи - Aztec.
Новите услуги се конкурират също така и с други компании, които се опитват да прокарат подобни услуги на основата на лога и изображения вместо на баркодове. Mobot
Inc., които са притежание на NeoMedia, собственик също
и на PaperClick, дават възможност на потребителите да
щракват изображения директно от списание или билборд.
Потребителят изпраща картинката до даден адрес, а
технологията на Mobot прочита контурите на изображението, запазено в неговата база данни, и изпраща обратно SMS със съответното съдържание, като например
повече детайли, свързани с промоцията.
Компаниите се стремят да направят баркод технологията по-лесна за използване, като я пренасят в мобилните
устройства. Потребителите, които ползват многобройните функции на телефоните си – от теглене на рингтонове през SMS до сърфиране в интернет, изглеждат узрели
за новите услуги, които са и безплатни, ако се изключи
таксата за пренос на данни. Само за месец с интернет
се свързват през телефоните си около 15% от мобилните
потребители в САЩ, твърди сиатълската компания за изследвания, свързани с мобилните технологии, M:Metrics.
Допреди Nokia да пусне модели телефони, които разчитат баркодове, юзърите си набавяха софтуера сами.
Повечето услуги могат да бъдат изтеглени в телефон с
камера, като се напише уебадресът в браузъра на устройството. Някои приложения, като например PaperClick,
искат от потребителите определени демографски данни,
като възраст и местоживеене, за да могат по-лесно да
изчислят типовете резултати. Оттам потребителите
кликват върху иконка на приложението, държат камерата
на няколко сантиметра от кода и щракват, сякаш правят
снимка. (Някои улавят кода автоматично и го регистрират без кликване.) Софтуерът декодира информацията,
която обикновено е линк, и бързо насочва потребителя към
съответната уебстраница.
Това е нова глава в историята на баркода. През 50-те години двама изобретатели регистрират първия патент за
баркод, който включва скица на пръстен от концентрични
кръгове. След няколко десетилетия се появява Universal
Product Code – символът, чиито тънки линии могат да
бъдат сканирани на всяко място за плащане. Днес търговската употреба на баркодовете се разпространява все
повече. Самолетните компании ги използват, за да придвижват багажа, а куриерските услуги разчитат на тях за
проследяването на пратките.
Американецът Скот Шафър например, който е 40-годишен
частен инвеститор в Бока Рейтън (Флорида), си прави
собствен баркод в сайта ConnexTo, който слага на визитната си картичка. Така всеки, който си е изтеглил четеца
ConnexTo на телефона си, може да щракне една от неговите картички и да бъде упътен към уебсайта с неговото
име, адрес, телефонен номер и имейл.
Google и Yahoo вече предлагат мобилни версии на пазаруване чрез уебсайтове или есемеси, които извеждат няколко реда съкратен текст на запитване. Scanbuy Shopper
пък обещава да доставя информация като ревюта и
сравнителни статистики чрез миниатюрни уебстраници.
Новата услуга, която ще позволи на потребителите без
подходяща камера или обектив на телефона да въвеждат
номера на баркода ръчно, е адаптирана също така и за
разчитането на кодове при намалено осветление и при
особен зрителен ъгъл.
Издателят на учебници Prentice Hall слага PaperClick смарт
кодове в изданието на едно от своите ръководства по
въведение в маркетинга, което излезе през януари. Сред
статиите в него са втъкнати множество кодове, които
препращат към примери и новини по дадените теми.
Неправителствените организации също използват баркодовете за нови цели. В световния по размерите си проект
Semapedia например се включват хора, създали над 2500
кода, които се залепят върху или в близост до забележителности като Наклонената кула в Пиза или Мачу Пикчу.
Кодовете препращат към статии на Wikipedia за съответното място.

HEINEKEN PACO БУТИЛКАТА
ОТ БЪДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е В БЪЛГАРИЯ
Heineken е първата марка бира в световен мащаб, която се предлага в алуминиева
опаковка. От летните месеци на тази година уникалната Heineken PACO бутилка от
330 ml ще се продава в България и може да се намери в избрани заведения в цялата
страна. PACO бутилката е създадена в края на 2002 година специално за Heineken от
обявения за най-ексцентричен млад дизайнер - французинa Ито Морабито, известен
като Ора-Ито.
Ора-Ито
През 1998 година Ито Морабито връхлита победоносно в света на модата. Едва 21годишен той създава виртуални предмети, вдъхновен от образа на световноизвестни марки, които датира като техни колекции от 2010 година. Ито разпространява в
интернет тези уникални „маркови” колекции, които предизвикват бум в модните среди със своя изчистен и футуристичен дизайн. Лувърът предлага на дръзкия парижки
дизайнер да подреди негова изложба, а повечето големите компании се надпреварват да спечелят Ито Морабито като дизайнер в своите екипи. Отговорът на Ито
обаче е: „Аз не съм просто дизайнер”, и прави собствено студио и лейбъл „Ора-Ито”.
В момента Ито работи в Париж и създава своите уникални предмети за големи марки
като Adidas, Toyota, Sony, Capellini, Swatch, Nike, L`Oreal и др. По форма, материя и
внушение предметите, дело на Ора-Ито, са сякаш дошли от бъдещето, а той дори
не е завършил дизайнерско училище. „Искам да измислям свои неща, а не да изучавам
чуждите.”
PACO бутилката се произвежда във Франция и се продава в Холандия, САЩ, Италия,
Испания, Великобритания, Германия, Швейцария, Ирландия, Русия, Румъния и Хонконг.
Свободата и модерното мислене на Ора-Ито напълно съвпадат с философията на
най-международната марка бира Heineken, която се продава в над 170 страни. Постоянният стремеж на Heineken към развитие и иновативни предложения провокира
потребителите, а Heineken PACO бутилката е още една стъпка по пътя към уникалното и вълнуващо Heineken преживяване.
www.ora-ito.com – за изкушените

MEDIAMIXX ПРЕДСТАВЯ: СТЕФАН ГЬОНЕВ
АВТОР НА НОВАТА ВИЗИЯ И ЕТИКЕТИТЕ ВЪРХУ БУТИЛКИТЕ
НА ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ИЗБИ В БЪЛГАРИЯ
1. Фамилно име: Гьонев
2. Първо име: Стефан
3. Дата на раждане: 27 април 1969
4. Националност: Българин
5. Е-mail: lovehate@tatau.org

2001 – 2006
1999 – 2001
1997 – 1999
1996 – 1997
1995 – 1996
1989 – 1993
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Маркетинг мениджър – BELVEDERE Bulgaria
Старши дизайнер – BELVEDERE Bulgaria
График дизайнер на свободна практика
Собственик и татуист – UNICUM TATTОO
Собственик и татуист – INK ZONE TATTOO
Педагогическа психология в СУ „Св. Климент Охридски”
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Телевизионна мрежа
Шведската Modern Times Group (MTG) е закупила 50% дял в Balkan Media Group Limited
(BMGL) от базираната в Лондон Apace
Media за 11.6 милиона евро. BMGL притежава дялове от няколко български компании, в
това число “Диема Вижън” (100%) и телевизия MM (66%), които заедно управляват 6
телевизионни канала. “Диема плюс”, “Диема
2”, “Диема Екстра”, “Александра TV” (“Диема Вижън”) и MMTV и M2 (телевизия ММ)
се разпространяват от близо 400 кабелни
оператора и достигат почти 70% от тв
домакинствата в страната, които са 3.1
милиона. Извън България BMGL притежава
дял от TV Era, една станция, която излъчва
на албански език в Македония. Apace Media
заявиха присъствие на българския пазар
през 2005 г., купувайки дялове в телевизия
ММ и в “Диема Вижън”. Междувременно MTG
стремително увеличи своето присъствие
в Централна и в Източна Европа. За малко
повече от година тя се сдоби с участие в
Prima TV (Чехия), Prva TV (Словения), а сега и
в Balkan Media Group Limited.
При дългоочакваната консолидация на
българския кабелен пазар през миналата година бяха обявени няколко големи продажби.
Българският кабелен оператор “Евроком”
обяви, че вече е интегрирал 70% от инфраструктурата на “Центрум груп” в собствената си мрежа. От 2007 г. ще започне
да предлага на пазара „трипъл плей” (три
услуги едновременно) по мрежата. Според
българския регулатор КРС се очаква той
да е нараснал с 15% до 20% през 2006 г. През
изминалата година около 65% от населението на България е било свързано с кабелна
мрежа, а 31.3 процента са разполагали с
интеренет връзка.
Консултантската компания “Маркет
Линкс”, която изследва българския телевизионен рекламен пазар, е предоставила
информация, разпространена и по света, в
която се съобщава за 350 милиона лева рекламен оборот на българските телевизии за
2006 г. Би Ти Ви, компанията на “Нюз Корпорейшън”, запазва лидерската си позиция с
46.1% дял от този паричен поток. Нова телевизия, която е собственост на гръцката
“Антена Груп”, има около 14.3% дял. Според
“Маркет Линкс” това са паричните дялове
на двата големи частни канала на българския телевизионен пазар.
Mediamixx International, SIA Advertising и
Golden Award of Montreux (Рекламен фестивал в Монтрьо) планират събитие за
средата на март, в което рекламите ще
са начин на забавление. На него ще бъде
представена “ADD MiXX” – златната селекция от рекламни клипове на Golden Award
of Montreux. Тя включва преглед на най-добрите образци, произведени през последните години, както и специална селекция на
най-добрите клипове на 2006 г. Организаторите подготвят и ретроспектива от
зората на българската реклама. Всичко
това ще бъде примесено с музика и танци.
“Евроком” въвежда нова цифрова платформа
15 години след старта на кабелната телевизия в България, потребителите ще могат
да се възползват и от предимствата на
цифровата телевизия. “Евроком Кабел” обяви месец април тази година за начало на
предоставянето на нова цифрова платформа, отличаваща се с много по-големи
възможности от познатия ни аналогов
пренос. Отличен звук и кристална картина
е това, което ще получат клиентите на
компанията, която е един от водещите
далекосъобщителни оператори в страната и притежава амбициозна инвестиционна програма за разработването на
допълнителни услуги.
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Сръбската телекомуникационна агенция
даде нови лицензи
Сръбската телекомуникационна агенция (PRA) е издала лицензи на 20 кабелни
оператора, в това число и на държавната
PTT KDS, а също и на базираните в Бeлград
частни компании AV Kom, Kopernikus, Pogled
MSM, Alzovedo, Kablkom.
В Сърбия има 58 кабелни оператора, като
14 от тях са действащи на територията
на столицата. Месечната абонаментна
такса е около 5-6,50 евро, а първоначалната такса за свързване варира от 18,75 до
45 евро. Според Йован Радунович, председател на борда на Сръбската телекомуникационна агенция, повече от 150 сръбски
ISPs също са получили лицензи.
ISP Corvette и City TV се споразумяха с
Verimatrix
Руският ISP Corvette телеком и платената
телевизия City TV сключиха споразумение
с компанията Verimatrix. Според договора
базираната в Сан Диего Verimatrix ще доставя сигурността на цифровото видео
съдържание чрез IPTV мрежа, която ще бъде
изградена в Москва от Corvette телеком.
Corvette е една от бързо множащите се
в Русия Ethernet компании и се очаква да
предлага пълната гама от “трипъл плей”
услуги на потенциални 600 000 домакинства до края на годината. Тя се оглавява се
от Доминик Рийд, а един от основните й
поддръжници е Питър Джърв, основателят
на CTC/Story First Communications.
HDTV превзема Европа
HDTV се появи в Централна и Източна Европа. Новината, че естонският Corvette е
добавил Voom към програмата си, е добър
знак и вероятно ще подейства като катализатор за въвеждането на HD услугите
и в останалите балтийски републики. В
Естония Elion за последните две години бе
първата компания, предлагаща цифрова
кабелна телевизия и услуги, а впоследствие и IPTV.
На много други места HD е вече част от
медийния пейзаж в Полша след появата
на DTH платформата миналата есен и на
Канал + - първия HD канал в страната през
декември. През тази година националната
комерсиална станция “Полсат” ще предложи първите си подобни канали, а TVP и TVN
ще я последват.
По същия начин стоят нещата и в Чехия,
където Съветът на електронните медии
току-що лицензира първия HDTV канал.
В Русия правят правен тв канал
Асоциацията на руските адвокати обяви
плановете си да направи тематичен
канал, посветен на правни въпроси. Първата подобна услуга в страната - Law TV
(телевизия само на правна тематика),
най-вероятно ще пусне субсидираната
от “Газпром” DTH платформа NTV-Plus. TNS
публикува междувременно първоначалните
резултати от изследване на обхвата на
предлаганите в Русия кабелни и сателитни услуги. Около една трета от всички
телевизионни зрители гледат кабелни и
сателитни канали, като най-популярни са
каналите на “Дискавъри”.
HBO Comedy дебютира
в Централна и Източна Европа
HBO Comedy направи своя официален
дебют в Централна и Източна Европа на
1.02.2007 г., като започна да се излъчва по
Cyfra+DTH платформа в Полша. Услугата,
която се предлага на полски език, е в ефир
по 16 часа на ден от 10.00 до 2.00 и ще се
присъедини към 4-те HBO канала, които
вече се предлагат в страната – HBO, HBO
2, Cinemax, Cinemax 2 . HBO Comedy в скоро
време ще се появи и в Унгария, Чехия, Словакия и Румъния.
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“Мобилком Австрия” експериментира с тв
услуга
Мобилният оператор “Мобилком Австрия
А1” започна пробно телевизионна мобилна услуга DVB-H в Кицбюел, малък град в
областта Тирол, известен ски курорт. Мобилната телевизионна услуга ще предлага
програми от обществените телевизии
ORF 1, ORF 2, Hit Radio O3, местното Радио
Кицбюел.

под наем, а не “собственост”. Цените за
под наем започват от 5,99 за playback на
компютри с HD. С услугата “сваляне – притежаване” Canal+ ще е първият по рода
си в Европа. Технологията се предоставя
от германската компания Aсе и системата се нарича Flux DVD.

CES Philips лансира два портативни DVD
плеъра
В Лас Вегас CES Philips представи два
портативни DVD плеъра, които не само
връщат в DVD-тата, но също така и характеризират iPod video интеграция. Philips
DCP линията за портативно видео осигурява нещо като станция, която показва
видеоматериали от iPod на широк екран.
Анди Минц, главен вицепрезидент по маркетинг на Philips - битова електроника, за
Северна Америка, споделя: ”Огромното
търсене на портативни забавления води
до разнообразие от продукти. Новата
DCP линия обединява компактно хранилище
на видео iPod с опита на портативния
дивиди плеър. Ако се добави във функцията
памет карта, се получава най-гъвкавото от всички плейбек устройства.” Тези
станции за забавление вървят с адаптори
за кола, гореспоменатата станция също
зарежда iPod, докато я ползваш. Двата
плеъра DCP 750 и DCP850 ще се предлагат
в САЩ през първото тримесечие на 2007 г.
на цена на дребно между 149 и 199 щатски
долара.

GSM Association обяви годишните си награди
Annual Global Mobile Awards на забележителна галавечер на 13 февруари в Барселона. 12-ото издание на наградите показа
най-доброто за годината в света на
мобилните комуникации. С призове в Националния дворец в Барселона бяха отличени
хората, чиито постижения в областта
на мобилните услуги и техника тласкат
индустрията напред. Победителите бяха
определени на два етапа от жури, включващо известни независими журналисти
и анализатори от бранша. Тази година
участниците в събитието бяха с 20%
повече от 2006 г. Това потвърди постоянно
засилващия се интерес към него.
В една от многобройните категории - Best
Made for Mobile Video Service, победителите са:
1. marblemedia, NFB and Bravo! FACT с Shorts
in Motion: The Art of Seduction
2. Digital Magics с video-participative format
for RAI: Occhio alla spesa
3. Icon Impact GmbH с mittendrin - Nina’s Welt
4. ShoZu Inc с тяхната ShoZu mobile
multimedia delivery platform
5. Endemol Mobile с Get Close to… The
Sugababes.

Нови членове на Eutelsat Communications
Управителният съвет на сателитния
оператор Eutelsat Communications прие
4-ма нови членове, последвано от придобиването на 32 процента от неговия дялов
капитал от Albertis Telecom. Представителите на Albertis заместват членовете
на управителния съвет от предишните
собственици на дялове от Albertis Eutelsat.
Albertis Telecom придоби дял от базирания
в Париж сателитен оператор Небоцо
– Nebozzo (Texas pacific Group and Spectrum),
Cinven , Goldman Sachs.
Турската Dogan TV с DSMART услуга
Турската Dogan TV подписа договор да
разгърне широк обхват от технологии
и приложения, доставени от NDS. Те се
очаква да помогнат на телевизията,
собственост на медия групата “Доган Яин
холдинг” (DTH), да започне да предоставя
телевизионната услуга, наречена DSMART,
на около 17 милиона домакинства в страната. Турската Dogan TV включва три FTA
национални телевизионни канала, Star TV,
CNN Турция, Канал Д и още 15 тематични
канала, а също и две услуги за зрителите
извън пределите на Турция (EuroD и EuroStar).
Също така проявява интерес към радио,
домашно видео и продукции и ще се пробва
за първи път извън страната през следващите месеци, когато ще започне да излъчва базирания на забавни предавания Канал
Д, най-вероятно под формата на джойнт
венчър с швейцарската Ringier в Румъния.
Dogan TV заема 24 процента от телевизионната аудитория и 36 на сто от телевизионната реклама в Турция за 2006 г.
Canal+Group пусна download site
Canal+Group предложи нова версия на своя
сайт, от който можеш да сваляш видео
(download site), Canalplay, предлагащ повече от 2000 видеоматериала, включително и
1300 широкоекранни игрални филма. Уебсайтът предлага download-town и HD. Потребителите могат да си поръчат филм на
цени от 9,99 евро за заглавие от библиотеката и да задържат копие на техния харддиск. От февруари 2007 г. голям брой филми
ще са достъпни в HD, но за момента само
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SPORTELAmerika завзема Маями бийч
от 12 до 14 март и ще събере професионалисти от всички аспекти на международните спортни тв предавания и продукции.
На този голям телевизионен спортен пазар
се върти огромен бизнес с продажби на
спортни тв програми и филми, оборудване
и технологии за снимането им. На изложението се създават и ценни контакти, научават се всички новости и непознати досега възможности в областта на спорта и
телевизията. Сред заявилите участие са
Fox Sports International, Globo TV Sports, Alfred
Haber Distribution, ESPN Inc., Eurosport, Red Bee
Media, Total Sports Asia and World Wrestling
Entertainment.
“Заради огромния интерес се наложи да
разширим територията на изложението,
съобщи вицепрезидентът Дейвид Томатис. Първоначално планирахме 50 щанда,
но сега ни трябва място за над 60, обясни
той. Записали са се участници от 37 държави. Това доверие ни радва. Те очевидно
разчитат, че SPORTEL ще им осигури необходимите клиенти”, коментира Томатис.
Изложението се завръща в САЩ след 5 години, през които се проведе в с голям успех
в Дубай, Хонконг, Шанхай.
53% скок в навлизането
на дигиталните кабели
отбеляза The European Cable Communications
Association, Cable Europe. В изказване пред
Cable Congress в Амстердам президентът
на Cabel Europe Мануел Куберо обяви 2006
година за повратен момент в бранша с
двуцифрен растеж във всички сектори на
пазара. Данните, сверени от Screen Digest
с подкрепата на PriceWaterhouseCoopers
и ING, също показват повишение от 26% в
навлизането на бродбанд и 21,6% годишно
повишение на телефонните абонати - найголямото, откакто се предлага услугата.
Въвеждането на VoIP тази година вероятно
ще подхрани един по-нататъшен растеж.
Догодина Cable Congress ще се проведе в
Мадрид с подкрепата на местния оператор ОNO и градската управа на испанската столица.

ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS
MEDIAMIXX ИМА НОВИ ИДЕИ, НОВА ОПАКОВКА, НОВО ВДЪХНОВЕНИЕ, НОВО БЪДЕЩЕ. ЗА НОВИЯ БРАНД НА МЕДИЙНИЯ ФЕСТИВАЛ
В АЛБЕНА РАЗКАЗВА ПРЕД MEDIABOXX НЕГОВИЯТ НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ЖОРЖ ЛУКС
текст Бисера Богданова

Жорж Лукс е международен медиен консултант. В продължение на седем години той оглавява фестивала за развлекателни телевизионни програми в Швейцария Rose d’Or (“Златната роза”). Списъкът на носителите на престижния приз съдържа световноизвестни имена и заглавия.
Преди това Жорж Лукс работи за швейцарската телевизия SRG SSR idee Suisse, където се занимава с комуникационни и културни проекти. В момента той е член на борда на Националната академия за телевизия, изкуства и
наука (NATAS) в Ню Йорк, член на борда на директорите на канадския BANFF TV-Festival и професор по маркетинг и
спонсорство в SAWI, Швейцария.
Как решихте да поемете поста генерален директор на
медийния фестивал в Албена?
Върху такива решения често влияят няколко фактора
– лични и, разбира се, рационални. От една страна, със
сигурност повлия моето дълго приятелство с Георги Кузмов, който много пъти се е включвал и в нашия фестивал
Rose d’Or като член на журито или участник. Никога не бях
посещавал The Golden Umbrella в Албена, но наблюдавах
отблизо развитието на самия фестивал. Мисля, че решението ми беше съвпадение от два фактора – намерението на Георги Кузмов да отвори фестивала към повече
международни контакти и сътрудничество, а от моя
страна, напускането на фестивала Rose d’Or с идеята да
продължа напред, опитвайки нещо ново. Да направя това
в страна с такъв огромен потенциал като България е
голямо предизвикателство. И това още повече ме изкушава. За мен изграждането на един фестивал винаги е било
фантастична възможност да сътворяваш магични мигове.
Да посрещнеш хора от 40 държави и да изживееш заедно
с тях едно такова събитие е нещо наистина специално.
Мисля, че точно такава уникална платформа ще създадем
ние с Mediamixx в Албена.
Вие сте били генерален секретар на международния медиен фестивал Rose d’Or няколко години. Какви са приликите
и разликите между него и фестивала The Golden Umbrella
според вас?
Специфичното ценно качество на фестивала Rose d’Or е
неговата традиция. Това, че се провежда вече 47 години,
означава, че покрива повече или по-малко цялата история
на развлекателните програми в телевизията. Всички минали победители на Rose d’Or като “Мистър Бийн”, “Монти
Пайтън” или предавания като „Стани богат” са истински
събития в развлекателните програми. От тази гледна
точка фестивалът в Монтрьо не може да се сравнява с
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фестивала в Албена. По мое мнение съревнованието в The
Golden Umbrella притежава ценното качество да комбинира интересни бизнес възможности с атрактивна среда
на брега на Черно море.
Много е важно да се създаде ясен профил на един фестивал. Когато е специализиран, той може да избегне световната тенденция да се разглеждат едни и същи теми при
такива събития.
Какви ще бъдат новостите във фестивала през 2007 г.
освен неговото ново име – Mediamixx?
Новата марка на фестивала – Mediamixx ‘07 – символизира
две ключови характеристики: искаме да създадем силна и
разбираема идентичност. На пазара тази година ще се
фокусираме върху форматите и и кратките форми. Това са
два продукционни елемента, които имат голяма стойност
за международната медийна индустрия, също и в Югоизточна Европа.
За да се спечели конкурсът с престижната награда „Златен чадър”, ще трябва да се постави атрактивна цел и
да се следва. А „...mix” означава, че имаме различни медии
в платформата си в Албена. Този „сбор на медии” върху
една платформа е перфектно отражение на актуалните
тенденции в индустрията: все повече и повече начинът на
разпространение на различното съдържание е втори по
важност. Това, което има значение, е нуждата от зрители, от публика. Ключът е в кросмедията.
Ще бъде ли различен фокусът на фестивала, или той ще
запази всичките си досегашни категории и събития?
Изкуството заради самото изкуство не е възможно. Ние
като фестивал, както и медийната индустрия трябва да
се изправим лице в лице с актуалните потребности на
зрителите. Съдържанието е най-важното! Нашият фестивал ще се придържа усилено към този аспект, като предлага множество уъркшопове, конференции и case-studies за
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участниците. Секциите като телевизия, радио, реклама
ще бъдат същите, но ще съдържат по-малко категории.
По-малко ще бъдат и наградите, за да се увеличи стойността на всеки връчен приз.
Структурата – на съревнованието и на всички събития
по време на фестивала – ще бъде ясна, за да даде възможност на участниците да изберат един ценен за тях
престой в Албена. Забавлението и разпускането са, разбира се, „част от играта”, така както във всеки останал
фестивал или пазар по света. Тези съставки обаче подслаждат тортата, а не са самата торта.
Бихте ли ни казали нещо повече за идеята да основете
наградата за телевизионен сценарий Sir Peter Ustinov в България? Ще бъде ли тя част от фестивала, или ще е независима? И ще си остане ли част от наградите Emmy, или ще
се отнася само за България?
Освен да служи за забавление една медия би трябвало
да осъзнава своята социална роля и отговорност. Не
става въпрос само за бизнес – тя има потенциала и
фантастичната възможност да говори за действителните човешки ценности. Свързването на един медиен
фестивал със социалната роля на телевизията не само
ги прави по-смислени, но помага за нарастването на тяхната популярност и привлича световни знаменитости
(продуценти, актьори) за каузата. Аз стартирах тази
инициатива преди четири години с благотворителната
награда Sir Peter Ustinov на фестивала Rose d’Or. С неговия
син Игор Устинов започнахме проекта с хуманитарната
награда в памет на актьора. Медия продукциите, които
са посветени на такива теми, ще се състезават за
престижния приз. Първата церемония на наградите ще
се проведе в София през октомври 2007. На Mediamixx ‘07
ще проведем конференция по темата с ключовите играчи
в тази област.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
Навярно вече сте научили за промените, които се извършват в организацията на медийния фестивал в Албена, но
искам да се обърна лично към вас с малко повече информация.
Новата фирма, която създадохме с моя колега Жорж Лукс
(СЕО на фестивала „Златната роза” в Швейцария през
последните 10 години), се нарича „Mediaмiхх International”
ООД.
Тя ще поеме изцяло подготовката на Медийните събития
в Албена под ново име – Mediaмiхх ’07. Добре познатите
ви Златни чадъри се запазват като награди и символ на
фестивала.
Жорж Лукс е новият главен мениджър, върху чиито плещи
ще падне цялата дейност, свързана с Медийните събития. Вярваме, че неговият опит и контакти като ръководител на най-големия фестивал за забавни програми в света
ще доведат до позитивна промяна в цялостната организация и ще направят България по-привлекателна дестинация за рекламния и медийния бизнес.
Моите бизнес ангажименти във фирмата няма да бъдат
свързани повече с подготовката и реализацията на фестивала в Албена. Затова тук искам да благодаря на всички
вас, които подкрепяхте с участието си идеята ми да се
събираме в Албена през последните 12 години на този своеобразен медиен панаир. Моята основна и най-важна цел
винаги е била да сме заедно. Както неведнъж съм казвал,
конкурсите и другите събития бяха само повод за това.
Вярвам, че полезните бизнес отношения и хубавите лични
преживявания са повече от лошите.
Разбира се, оттук нататък ще продължим да се срещаме
и, надявам се, да работим заедно по различни други проекти и инициативи, свързани с „Mediaмiхх International”, за
които аз пряко ще отговарям.
В следващите месеци мой приоритет ще бъде стабилизирането на новото ни списание Мediаboхх, което, надявам
се, вече познавате и харесвате. Правим няколко промени в
него след пробния му период. Имам страхове, идеи, притеснения, кошче за боклук, пълно с планове и очаквания...
Ще се радвам, ако от вас получа подкрепата за това
списание, защото то, подобно на Медийните събития в
Албена, може да бъде форум, който да подпомага развитието на медийната среда и на рекламния бизнес в България,
както и контактите помежду ни. Ясно е, че списанието
няма да може да съществува без вас – като активни читатели и още по-активни създатели.
Очаквам, че ще получа и вашата гледна точка за развитието му - заръки и желания, реклами!
Ще ми се да го направим така, че то да бъде ваш реален
партньор, който не само ви информира, но и ви вдъхновява!
Нашата поща office@mediamixx.info е широко отворена за
вас.

С уважение: Георги Кузмов
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Людмила Железова
Милена Братованова
Бистра Боева
Николина Димитрова
Георги Тошев
Жана Нинова
Ангел Боянов
графичен дизайн
Димитър Славчев
Антоанета Волева
предпечат
Алис Димитрова
технически секретар
Валери Павлов
печат
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Advertising Factory
Георги Кузмов
адрес: София, 1000
бул. Евлоги Георгиев 51, ет. 4
тел.: 02/980 92 02, факс: 02/920 94 57
е-mail: office@mediaboxx.info

34

С П И С А Н И Е

З А

М Е Д И Я

Б И З Н Е С

И

Р Е К Л А М А

# 000 ЮНИ 2006

С П И С А Н И Е

З А

М Е Д И Я

Б И З Н Е С

И

Р Е К Л А М А

С П И С А Н И Е

З А

М Е Д И Я

Б И З Н Е С

И

Р Е К Л А М А

# 002 ДЕКЕМВРИ 2006

# 001 СЕПТЕМВРИ 2006

ПАОЛО МАЛДИНИ, СНИМКА PETER GEHRKE

С КАУЗА НА ШИЯТА

THE WINNERS

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ

ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ

КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ Е МАРТА СТЮАРТ

REAL FACTORY

ВАСИЛ ИВАНОВ
РАДИОАКТИВНИ
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