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ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН
GO FEST!

Joe di Marco реге, хип-хоп, соул – китарист от Fugees Camp, Ню Йорк.
Предстоящо излизане на албум – октомври 2007.
Фотография Мина-Анхела Игнатова



Мина-Анхела Игнатова е от онези чувствителни фотографи, които 

успяват да запечатат най-непринудения момент на моделите си. 

Колкото повече се вглеждаш в снимките й, толкова повече пред 

теб се разкрива онази скрита неподравеност и липса на поза, коя-

то не всеки може да улови. Особеното име, което носи, е единст-

веният спомен от срещата й с Хавана, където е родена и е живяла 

през първата година от живота си.

Противно на очакванията, 31-годишната Мина не е завършила 

фотография, а история на изкуството в Сорбоната. В Париж е 

от 10 години, а животът й днес е непрекъснато движение между 

двата града, френската и българската столица. Вече има няколко 

самостоятелни изложби и участия в колективни. Снимала е за най-

популярните български издания като “Едно”, “Капитал Light”, Elle, 

последно за Grazia, Max и френските Psychologies и Clam. Заснела е 

рекламните кампании на български модни брандове като Rollman, 

Capasca и Totally Erected, както и на френската екологична марка 

Tamaya, за която подготвя и нова сесия.

Съвсем скоро София ще я види с нов съвместен проект със списа-

ние “Капитал Light” – изложба във Френския културен институт от 

20 до 27 юни. Темата - модели, облечени с дрехите на млади българ-

ски дизайнери. На един от тях, избран от специално жури, Мина ще 

дари част от приходите от изложбата. Свързахме се с нея в Париж 

вечерта на 21 май, за да ни разкаже повече за себе си.

МИНА-АНХЕЛА ИГНАТОВА:
МОДНАТА ФОТОГРАФИЯ E И БИЗНЕС

Текст Антоанета Волева

Haute Couture на Dior, 2003Haute Couture на Valentino, 2003

Здрасти Мина, мога ли да ти пратя ли няколко въпроса?
Да, давай. Аз ще пия едно кафе, че съм станала в 4 сутрин-
та.
Откога ти е първата снимка като фотограф, която можеш 
да покажеш?
От 1993, но загубих всички негативи от онова време, така 
че... имам само няколко. 
Снимаш предимно жени. Защо?
Ха, да - може би защото са обект на желание.
Колко автопортрета имаш?
Около 20.
Само толкова ли? Не ти вярвам...
Е, сигурно са много повече, но само толкова съм одобрила.
Някой, който си снимала напоследък?
Джо ди Марко, той беше китарист на The Fugees, снимах 
го за тукашния лейбъл Popcorn - работя с тях. Той е от Ню 
Йорк и сега ще издава албум. Освен това ще дойде  за кон-
церт на 15 юни в голф клуб “Света София”, с. Равно поле.
Къде се чувстваш най у дома?
И в Париж, и в София, но по различен начин. Париж е свързан 
с живота ми сега, а София с детството.

Имаш ли намерение да се завърнеш тук? Или въобще да 
смениш Париж с друг град? 
Да, но не ме свърта на едно място, така че ще се пътува. 
Париж и София са хубави градове. Остава да намеря и Ха-
вана... Даже и това е нещо, което ми предстои.
Скоро беше в Ню Йорк, пратила си снимки оттам...
В Ню Йорк... Джогинг в Сентръл парк. Търся си агент и под-
готвях терена.
Намери ли?
Агент не намерих, защото не съм се спирала. Обаче наме-
рих една чудесна галерия в Челси, но още нямам достатъч-
но голям проект. Те много харесаха бекстейдж снимките 
ми от модните седмици. Срещите не бяха професионални, 
съвсем случайно стана - на откриването на една изложба. 
Така че ще видим.
Коя е най-известна личност, която си снимала - лично за 
теб?
Всички дизайнери. От по-известните – Лакроа, Галиано. 
Наскоро се запознах с Кезая Джоунс, Massive Attack, но не 
можех да ги снимам, беше прекалено интимно. Кезая снимах, 
но оставих снимките за продукцията.
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А кои са ти любимите дизайнери, които си снимала на 
прет-а-порте?
В момента много ми харесва Wooyungmi, тя е корейка и 
за съжаление прави само мъжки дрехи. Харесва ми и Дайс 
Кайек, туркиня, както и Marithé et François Girbaud.
За кое списание мечтаеш да снимаш?
За New York Times – те имат страхотни портрети. Но 
най-вече за италианския Vogue, защото много подхожда на 
настроението ми. И защото са най-добрите. Едно дефиле 
не започва, ако не са дошли главните редактори на Vogue. 
Оттам директно правиш рекламни кампании на най-извес-
тните марки. Модната фотографията освен всичко е и 
бизнес, голям бизнес.
Как ти минава един ден, ако не си на снимки?
Тичам, ако не вали. След това имейли, срещи или обеди. Звъ-
ня по телефони или работя на компютър. Или гледам много 
филми и чета. Голяма бъркотия и винаги в края на деня има 
нещо спешно за пращане или за организиране. Истината е, 
че винаги има несвършена работа.

А как си почиваш?
Плувам, а като няма басейн – душ, водата много ме ус-
покоява. А сега се успокоявам с друго. Имам антистрес 
– гущер.
Домашен любимец ли? 
Да, много е красив. Пускам го да се разхожда и той се ка-
тери по стената и в библиотеката.
Нещо друго, с което би са занимавала освен с фотография?
Да - с кино, с филми.
Като оператор ли?
Не само, да си оператор в киното означава да се подчи-
ниш на режисьора. А аз не бих могла. Искам да правя късо-
метражно кино, малко по-дълго от снимки.
Някакви проекти в тази насока имаш ли?
Да, за завръщането ми в Куба ще има видеоверсия, но не 
документална, а по-скоро въображаема - ще е нещо като 
автопортрет в движение. Надявам се да отида в Хавана 
през септември.
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Биеналето се провежда от 10 юни до 21 ноември; откриването е на 
8 юни 2007.
Автори: Правдолюб Иванов, Иван Мудов, Стефан Николаев   
Куратор: Весела Ножарова 
Комисионер: Борис Данаилов 
Организатори: Министерство на културата на Република България, 
Националната художествена галерия, с подкрепата на UNESCO, 
Венеция – Европейското бюро за наука и култура. 
Генерален спонсор на събитието е Колекция Хуго Вутен, Белгия, 
най-голямата и авторитетна  колекция на българско изкуство извън 
пределите на страната.
www.bulgarianpavilion-venice.org

МЯСТО,
НА КОЕТО НЕ СИ БИЛ
ПРЕДИ
БЪЛГАРСКИ ФРАГМЕНТИ
В 52-ТО БИЕНАЛЕ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ

За първи път от 1964 г. насам нашата страна има свой наци-
онален павилион на биеналето във Венеция. От 10 юни до 21 
ноември във вътрешния двор на Палацо Зорзи ще бъде показан 
българският проект под мотото “Мястото, на което не си 
бил преди”. Той включва трима млади, но с дълги биографии 
по световните форуми за съвременно изкуство художници 
- Правдолюб Иванов, Иван Мудов и работещия в Париж Стефан 
Николаев. 

С “Вино за откриванe” Иван Мудов излиза извън пределите на 
националния ни  павилион. Българското вино, произведено с 
участието на художника, ще бъде част от ритуалa на откри-
ването на много други павилиони във Венеция. Неговата рабо-
та създава една символична общност между разпръснатите 
из града национални изложби. С представянето на биеналето 
на друга своя работа – “Фрагменти”, Иван Мудов завършва 
един започнат през 2002 г. проект, за който в продължение на 
5 години събира фрагменти от произведения на изкуството 
от галерии и музеи.  
Иван Мудов (1975) живее и работи в София. Участвал е във: 
1-вото Московско биенале, Русия, 2005; 4-то и 5-то цетинско 
биенале, Цетине, Черна гора, 2002-2004. 

Работата на Стефан Николаев е поставена в центъра на 
открития двор на Палацо Зорзи. Един всекидневен обект е 
превърнат в монумент. Четириметровата запалка Dupont 
Diamond е монтирана върху черен постамент. Пластовете 
история в Италия винаги са много, затова не е чудно, че под 
монумента, който тежи близо тон, остава стар венециански 
кладенец. Макетът за разпределяне на тежестта върху него 
е възложен на млади български архитекти, които се справят 
чудесно със задачата. 
Бронзовият Dupont и неговият символичен „вечен огън” олицет-
воряват паметта за нещо безвъзвратно загубено. Отказът 
от цигарите и всички атрибути на тютюнопушенето, които 
визуалната култура на XX-ти век налага като символ на бун-
та срещу ограниченията, са водеща тема за автора през 
последните години. “Моите работи – обяснява Стефан пред 
Mediaboxx, са свързани с личната свобода – с пушенето нап-
ример, като един отминал, утопичен лукс, като лична свобо-
да, която е окастрена и постепенно иззета от настъпващия 
хигиенизиран свят.”  
Името на скулптурата “Това, което отива нагоре, трябва 
да слезе надолу” е изписано с неонови букви сред бръшляна 
на стените в двора, което добавя още малко носталгия към 
внушението.
Стефан Николаев (1970) живее и работи в София и Париж. Учас-
твал е в: 4-то центинско биенале, Цетине, Черна гора, 2002; 
Куанджу биенале 2002, Куанджу, Южна Корея.

Правдолюб Иванов с работата си “Паметта е мускул” се 
намесва директно в класическата архитектура на Палацо 
Зорзи. Контрастът между елегантното пространство, изгра-
дено от колони и арки в класически стил, и силиконовия обект 
– триметрови гири, е повече от очевиден. В двата края на 
гирите наместо тежести, са монтирани очи, вперили поглед 
в заобикалящото ги пространство. 
Смущаващият обект е реакция на автора към новото място, 
коментар върху културата на гледане и възприемане на света 
днес, както и върху сблъскването на мисълта, паметта и 
сетивата ни с непознатото – такъв ключ към разбирането 
на творбата ни дава официалният бюлетин за българското 
участие.  
Правдолюб Иванов (1964) живее и работи в София. Участвал 
е в: 4-то Берлинско биенале, Германия 2006; 4-то Истанбулско 
биенале, Турция, 1995, 14-то биенале в Сидни, Австралия, 2004.

6 mediaboxx # 006 юни 2007

Присъствието на български артисти в престижния европейски фо-
рум след дългото прекъсване поражда обикновена, не концептуална 
радост и национално –  да избегнем девалвиралата дума гордост 
– задоволство. 
България получава покана за участие в биeналето в началото на 
тази година от европейското бюро на ЮНЕСКО със седалище Ве-
неция. В биеналето може да се участва по два начина – като наци-
онално представяне и с индивидуална покана от главния куратор 
към конкретен артист. Кураторът е различен във всяко издание на 
фестивала и той прави своя собствена селекция от автори от 
цял свят. Тази година това е Робърт Стор. 
Участието на една страна във форума винаги минава през офици-
ална държавна институция, в случая – българското Министерство 
на културата. Поради скъсените срокове министерството се 
обръща за помощ към Националната художествена галерия, която 
предлага Весела Ножарова за куратор на българския павилион в 
биеналето. Тя от своя страна подготвя концепцията за изложба и 
избира художници концептуалисти. 
“Изборът на авторите – пояснява Ножарова – е напълно субекти-
вен и съобразен с  контекста на самото биенале, с изложбеното 
пространство, както и с избраната от мен тема. Изложбата 
представя една гледна точка към съвременното българско визуал-
но изкуство. Авторите принадлежат към по-младото поколение 
художници и са много добре представени и в България, и в чужбина. 
Техните работи са съобразени с конкретното пространство, 
което е един красив вътрешен двор, с открита и закрита част, 
нещо, което излиза от обичайните представи за изложбено прос-
транство. За него бяха нужни изцяло нови работи. Въпреки късите 
срокове българските художници направиха проектите си специал-
но за мястото и за темата на изложбата. 
“Мястото, на което не си бил преди” е конкретно физическо прос-
транство – във Венеция не сме присъствали от много години, но е 
и поетична метафора за пътуването и откриването на непозна-
тото. В целия проект, от неговото техническо осъществяване до 
самите художествени произведения, има много от очарованието 
на приключението. За целия екип на проекта, както и за цялото 
съвременно българско изкуство участието във Венецианското бие-
нале е нещо, което се случва за първи път.” 
Модата на биеналетата не отминава, даже напротив. Венециан-
ското биенале, основано през 1895 г., е място, на което се раждат 
тенденциите в съвременното изкуство. То среща благородни 
конкуренти в лицето на Документа в Касел и Панаира на изкуства-
та в Базел. Биеналето в Истанбул, чието поредно издание е през 
септември 2007,  също набира скорост, като кани авторитетни 
куратори и предлага артистична градска среда, уникален исто-
рически и културен декор, резервоарите на Юстиан и още много 
места, в които модерните проекти се разполагат хармонично и с 
лекота. 
Биеналето във Венеция, е вдъхновено от световните изложения в 
началото на миналия век, където са си давали среща изкуството 
и търговията. През 1907 г. се появяват павилионите на отделните 
нации. Идеологическият фундамент на биеналето е свободата на 
представяне на всички нива. Символизмът го доминира в начало-
то на века, но по-късно – между 1924-26 г., футуристите поемат 
грижата за впечатляващото представяне на Италия. Оттогава 
домакините си запазват правото на голяма изложба в централния 
павилион. Привилегия, която се оспорва, откакто комисарите на 
престижния фестивал не са само от италиански произход. Коми-
сарят е господар на темата и на централния павилион, но програ-
мите на останалите изложбени пространства се определят от 
националните куратори. 
Биографията на форума за съвременно европейско и световно 
изкуство отразява като умален модел бурната история на ХХ-ти 
век. През 1934 г. Хитлер посещава германския павилион, присъства 
и Мусолини. 
Участието на България през 1942 г. е колективно. Мусолини открива 
биеналето. На него е представена сборната изложба на група ав-
тори, излъчени от Сдружението на художниците. Има много живо-
писци, сред които Златю Бояджиев, Кирил Цонев, Петър Младенов, 
Васил Стоилов, Илия Петров, Никола Танев. Скулптурите са Андрей 
Николов, Любомир Далчев, Мара Георгиева, Йордан Кръчмаров, а 
графиците - Васил Захариев, Веселин Стайков, Павел Вълков. Иван 
Ненов не е сред официалната група поради естетически различия. 
Той участва като независим артист по лична покана на главния 
куратор на биеналето, с когото са приятели. Ненов не поддържа 
салонното представяне на много автори с малко картини, той 
подкрепя идеята за индивидуални панорами на големи артисти. 
Националното ни присъствие през 1964 г. отново е във формата 
“салон” и в него участват избрани от СБХ художници, сред които 
Марко Марков, Стоян Венев, Найден Петков, Величко Минеков и 
Светлин Русев.
През 1968 г., наред с цяла Европа
и форумът във Венеция преживява подем.
В новия милениум нещата вървят постарому. Биеналето през 
2003 г. отразява горещите политически теми на деня. “Убий-
те всички американски мечти!”, призовава картина в тай-
ландския павилион. Малко момче с осакатени ръчички е впе-
рило поглед в посетителите, до него е Джордж Буш, който 
обещава: “Ще ви бомбардирам, независимо какво правите”                                                                                            
                     
Последното досега участие на България през 1999 г. (48-мо на брой) 
е солово и нестандартно дори и за самото биенале. Тогава Недко 
Солаков компенсира липсата на пространство и достъп за българ-
ските артисти с акцията “Важно съобщение”. Тя се състои се в 
разпространяването на хиляда картички, с които България заявява 
решимостта си да участва на следващото биенале през 2001 г. 
Днес новината вече е факт, макар и три издания по-късно.

на тази страница, отгоре надолу:
Правдолюб Иванов, Паметта е мускул
Стефан Николаев, Това което отива нагоре, трябва да слезе надолу, 2007. Бронз, алуминий, 440 x 232 x 230 cm.
на съседната страница, отгоре надолу:
Иван Мудов, Фрагменти
Иван Мудов, Вино за откриване
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Липсва ли ви професията военен кореспондент? Вие ли я 
избрахте или тя вас? 
Не ми липсва. Напълно съзнателно избрах да стана военен 
кореспондент. Занимавах се с войната в продължение на 
25 години по собствено желание и не съжалявам. Не можеш 
да хвърлиш журналиста във военна зона против волята му, 
просто не става. Започнах в края на 70-те и трябваше да 
ме уцелят в крака с гумен куршум, както израелците го на-
ричат (парче стомана, обвито в гума), за да реша, че съм 
дотук. В миналото съм имал много късмет, улучван съм, но 
през бронирана жилетка. През 2001 г. усетих, че ми стига.
Има моменти, когато си казвам – може би някоя история ме 
чака там неразказана... Сега се наслаждавам на новия си 
живот и на новата си кариера. Бяха велики дни, но в друг 
живот. В миналото са.  
Коя война приемате най-лично?
Войната в Югославия, защото съм европеец, а тя сполетя 
именно Европа. Все още смятам, че западните правител-
ства взеха грешните решения, като се намесиха толкова 
късно. Това доведе до колосални човешки загуби, разделени 
семейства, стотици хиляди бежанци. Сръбската, хърватс-
ката и босненската икономика бяха срутени из основи от 
война, която все още смятам за ненужна. Пълна разруха.
Проявиха се и странични ефекти след санкциите на САЩ. 
Престъпната дейност, престъпният живот в Румъния и 
България цъфтяха на воля, защото петролът се продаваше 
под масата на сърбите, които не можеха да си го набавят 
по друг начин. Смятам периода за истинско бедствие. 
Приех го много лично. 
Като друга лична война бих определил тази в Афганистан, 
която отразявах през 80-те. Смятам я за такава, защото 
отидох там сам-самичък. В продължение на 3-4 месеца се 
движех с афганистанската съпротива във войната им 
срещу Съветския съюз. С ръка на сърцето мога да кажа, че 
това беше най-тежкото изпитание, през което съм преми-
нал. Физически беше голямо предизвикателство, придвиж-
вахме се само пеша. Понякога само един човек говореше 
английски. Много често абсолютно никой не ме разбираше. 
Беше много трудно.      
Винаги ли  успявате при такива обстоятелства да запази-
те дистанция, обективност, трезв ум? 
В репортажите си за новините внимаваш да разказваш 
за случилото се възможно най-обективно. А обективност-
та означава да поставиш личното си мнение настрана. 
Разбира се, всички имаме такова, то се отразява в думите 
и снимките, които подбираме, това са все субективни 
решения. 
Sky News, когато работех там като репортер от място-
то на събитието, ми позволяваше да давам лична оценка, 
да изказвам мнение, но то оставаше винаги извън кадър. 

Били сте повече от веднъж в опасни ситуации, не ви ли се е 
искало просто да зарежете всичко?
Докато пътувах към Афганистан за първи път, започнах да 
сънувам собствената си смърт. Беше необичайно, повече-
то хора сънуват как ги раняват или залавят, но да сънуваш 
как умираш… Това определено не беше от най-ведрите 
психологически състояния. Все пак отидох в Афганистан и 
щом стъпих там, го превъзмогнах. 
Имаше ситуации, в които се озовавахме на някоя улица или 
хълм и си казвахме: “Нима сме толкова луди? По-дяволите, 
да се махаме оттук!”
Спомням си една случка в Северен Ливан през 1983 г., кога-
то стана напечено. Сирийците се биеха с палестинците, 
бях в колата, когато изведнъж районът попадна под тежък 
кръстосан огън. И тогава видяхме бомбите да падат от 
другата страна на хълма. Три метра по-близо – и нямаше да 
седя тук сега. Звучи като компютърна игра, но е реалност. 
В Босна колата ни бе уцелвана многократно, между мен и 
оператора мина куршум и още един – през облегалката за 
глава. Един човек загина в колата. Това са  тежки моменти. 
Пълно е с тях. Загубих приятели. Голям шок е. Мрачен си ден-
два, не функционираш, но след това отново потегляш. 
Понякога спираш, прибираш се за седмица, но после отно-
во се връщаш към това, което вършиш най-добре. 
Казват, че да сънуваш собствената си смърт е на добро 
– означавало богатство, пари... 
Аз нямам много пари, защото станах журналист. Ако ис-
кате да забогатеете, журналистиката определено не е 
професията за вас, било в България или някъде другаде. 
Значи не е заради парите? Ами престижът, популярност-
та?
Не, журналистиката е занимание с кратък срок на год-
ност. Не вярвам в журналисти, които излизат с едничката 
цел да станат известни, защото това е далеч от мисия-
та на професията. Журналисти сме, за да казваме истина-
та. 
Всички тези гледки на бруталност и смърт не произвеж-
дат ли посттравматични ефекти върху вас? 
Страдах периодично от – както в момента му казват 
– посттравматичен стресов синдром, действаше по 
много и различни начини. Най-често водеше до депресия. 
Спомените се завръщат в странни и неочаквани моменти. 
Очаквах да ме навести по-рано в кариерата ми и всъщ-
ност бях учуден, че се разви след пенсионирането ми.
Как се озовахте в България, известен журналист, с такъв 
опит и навярно купища предложения? Какво ви накара да 
останете?
Бях просто военен кореспондент. Никога не съм се чувст-
вал, нито се чувствам сега като журналист знаменитост. 
Когато дойдох тук, в България, много малко хора знаеха за 
мен. Българите не бяха гледали Sky News, нито някой от во-
енните ми репортажи. Не бяха чели и Washington Post. 
Дойдох през есента на 2001 г., защото в Ливан се ожених 
за холандски дипломат. Тя е арабист, външното министер-
ство на Холандия й беше поверило Близкия изток. По това 
време вече живеех в Бейрут като кореспондент. Оженихме 
се там, в Бейрут, по средата на войната. 
Тя стана посланик на Холандия в България и аз потеглих с 
нея. През 2002 г. ми предложиха работа в Американския 
университет в  България. Преподаването се оказа доста 
приятно. 
Любов по време на война? 

Случва се. По-често, отколкото си мислите. 
Запознат ли сте с българската журналистика? Смятате 
ли, че отговаря на западните стандарти? 
Почти не говоря български, така че не мога да кажа, че съм 
експерт по българските медии. Но съм запознат.
Работя от известно време като външен консултант към 
БНТ във връзка с новинарските им емисии. Не наблягам 
толкова на думите, които журналистите пишат, а върху 
начина, по който новинарските центрове са организирани 
- процедурите, форматът на репортажите, осветлени-
ето, разположението на камерите, начинът, по който 
говорителите се държат пред тях. 
Колкото до западните стандарти... Някои от медиите от-
говарят на стандарта, други не. А дали западните медии 
отговарят на западните стандарти? Отговорът е: НЕ! 
Трябва само да погледнете повечето таблоиди в Европа, 
ужасяващи са.
Тук-там все още има качествена журналистика. Но не 
съм сигурен, че всеки, който навлиза в журналистиката, 
осъзнава колко важно е едно общество да има свободна, 
независима медия. Все още съм с впечатлението, че има 
прекалено много журналисти в България, Холандия, САЩ, кои-
то си мислят, че трябва да се превърнат в знаменитости 
на всяка цена. 
А външният натиск върху медиите?
Има го и корпоративния натиск, който България ще из-
питва тепърва. Радиостанциите не могат да оцеляват 
без реклами. Вестниците и телевизията - също. Така че в 
света на гигантските интернационални корпорации почти 
няма индустрия, която да не е засегната. И все пак не спи-
рам да се учудвам колко независима журналистика същест-
вува и ще продължава да съществува. 
В САЩ в момента положението е извън граници – шепа 
корпорации контролират 90% от медийната индустрия. В 
Холандия е същото, три издателски групи владеят вестни-
карския пазар. Всички тв канали в САЩ са притежавани от 
“Дженеръл електрик” и подобни компании. Как да пишеш за, 
камо ли против “Дженеръл електрик”? Отговорът е: никой 
не го прави. И това е проблем. 
Разбира се, в България е все още рано за натиск в такива 
пропорции, в бъдеще ще се усилва. Големите корпорации 
се интересуват само от едно и това е печалбата. Не ги 
засягат качеството и обективността на журналисти-
ката, а все пак те са тези, които плащат заплатите на 
журналистите. 

Странното е, че в свят, където хората четат все по-мал-
ко вестници, вестникарската индустрия продължава да е 
невероятно печеливша. Все още има приходи, които никоя 
друга индустрия, освен може би петролната, не може да 
си представи. Да очакваш 25-30% годишна печалба е нещо, 
което “Проктър енд Гембъл” или “Уол-Март” не могат и да 
сънуват. А вестниците го постигат. 
Мислите ли да се върнете към военната журналистика?
Договорът ми е за още две години. Смятам да го изпълня и 
да мисля след това. Аз не принадлежа на академичния свят, 
аз съм журналист, преподаващ журналистика. 
Предлагали са ми не една работа, но всичките съм отказ-
вал. Повечето бяха за Ирак. Аз съм бил в Ирак и със сигур-
ност, със сигурност не искам да се връщам отново там. 
Със сигурност не!   

Наполовина холандец и англичанин, Ван Линден получава образованието си в Австрия, Холандия и Великобритания. Лейтентенант от Кралските холандски морски сили,

военен кореспондент с дългогодишен опит в Близкия изток и на Балканите. Работил е за Observer, Washington Post и други вестници, както и за 24-часовия новинарски канал Sky News.

В момента оглавява департамента по журналистика и масови комуникации в Американския университет в България . 

СЪНЯТ НА ВОЕННИЯ КОРЕСПОНДЕНТ
АЕРНЪТ ВАН ЛИНДЕН ПРЕД MEDIABOXX
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Текст и снимки Васил Тучков
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ПИРАТИ НА МОДНИЯ ХОРИЗОНТ
ФОТОГРАФ ВЕТЕРАН ОБВИНИ ДЖОН ГАЛИАНО В ПЛАГИАТСТВО
И СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО

Легендата в американската фотография Уилям Клайн обвини британския дизайнер Джон 
Галиано в плагиатство и спечели 140 хиляди британски лири компенсация. Френският съд 
постанови, че стилистът на „Диор” е копирал съвсем буквално от фотографиите на 
ветерана в репортажната и модната фотография в последната рекламна кампания на 
марката. Креативният директор на модната къща Джон Галиано протестира с довода, 
че е по-скоро „вдъхновен” от Клайн, но съдебните заседатели прецениха, че става дума за 
плагиатство. 
Британският вестник „Дейли мирър”, чийто репортер присъствал в съдебната зала,  съоб-
щи, че 79-годишният фотограф бил възмутен от кражбата на Галиано и коментирал исто-
рията така: „Когато видях рекламната кампания на „Диор”, все едно видях свои фотогра-

фии. Бях огорчен и страшно ядосан. Почувствах се като че ли някой нагло е нахълтал в моя 
свят, в моята работа. Сега мога да кажа, че възмущението ми отстъпи място на дълбоко 
огорчение от липсата на колегиалност!” 
Американският фотограф Уилям Клайн, който от години живее между Париж и Ню Йорк, 
представи наскоро етапите от развитието си в прочутата нюйоркска галерия Howard 
Greenberg. Ретроспективната изложба включва някои от ранните фотографии на Клайн, 
както и незабравими кадри от албума му Life Is Good and Good For You in New York, рисувани-
те му контактни копия – титанична серия от 90-те години, наскоро публикувани отново 
в списание Harper’s Bazaar. На 14 май Клайн получи и голямата награда на международния 
център за фотография. 
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Фотограф, художник, режисьор на документални филми и изключително талантлив графичен 
дизайнер, Уилям Клайн е една от най-влиятелните и обаятелни личности в бранша. Родени-
ят през 1928 г. фотограф влиза в екипа на американското издание на Vogue през 1958 г. и се 
утвърждава като едно от големите имена на модната визия. Легендарният арт директор 
на модната библия Аликзандър Либерман разпознава таланта на  Клайн, докато разглежда 
негови абстрактни фотографии в Париж, и му предлага ексклузивен договор за специални-
те проекти на списанието. По-късно спонсорира и портфолиото на фотографа, с което 
го представя в Ню Йорк. 
Уилям Клайн финансира авторските си проекти, като публикува модни сесии във Vogue ак-
тивно в периода 1955/65 г. и те променят завинаги лицето на модната фотография. Някои 

от авторските му фотографски и филмови проекти са задължителни за колекционерите: 
Muhammad Ali The Greatest, 1964/74; Who Are You, Polly  Maggoo?, 1966; Far From Vietnam, 1967; 
Mister Freedom, 1968; The Panafrican Festival, 1969, Eldridge Cleaver, Black Panther, 1970; The Model 
Couple, 1976; The Little Richard Story, 1980; Mode in France, 1986, и In and Out of Fashion, 1993 г. 
През 2000 г. Клайн завършва последния си филм - „Месия”. Той се отдалечава за няколко годи-
ни от модния бранш, но през 2005 г. представя албума с фешън кадри „Ретроспектива”, с 
който отпразнува и голямата изложба в парижкия център за модерно изкуство „Помпиду”. 
В мартенския си брой модното издание Harper’s Bazaar покани Клайн да заснеме най-новите 
колекции на Карл Лагерфелд, Марк Джейкъбс и Миуча Прада.

С любезното съдействие на галерия How ard Greenberg, Ню Йорк
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ДОБЪР ТАНДЕМ
MEDIABOXX ПРЕДСТАВЯ ФОТОГРАФИТЕ 
ДРАГОМИР СПАСОВ И СИМЕОН ЛЕВИ

Техните фотографии са във всички lifestyle списания у нас 

– “Едно”, “Ева”, “Мода”, Max, Elle, Sax и “Егоист” (вече в 

историята); “Его” и др.  Клиентите им варират от хра-

нителни гиганти през мобилни оператори до банки.

Каним ви да участвате в броя. Представяме български фотографи...
Защо?
Защото са добри.
Не са добри. И ние вероятно не сме добри.
(от предварителния разговор с Драго)

Идейният спор с взискателния към себе си и към другите артистичен тандем продължава и 
на живо: 
Как станахте известни?
Драго: Не сме ставали.
Е добре, снимате за най-големите български списания, най-богатите, най-лъскавите...
Драго: Единственото, което искаме, са приятни снимки. След време, като ги погледна, да 
изпитвам удоволствие и радост, че съм част от тях. Готови сме на всичко за това, но то 
е невъзможно без добър екип. Екипът също не е самодостатъчен за такъв продукт, трябва и 
все някой да има нужда от него. Може би това е причината да работим за този тип спи-
сания, просто те имат нужда от нашия продукт и могат да ни осигурят условията да го 
реализираме. Освен това в такива условия се срещаме с много прогресивни хора, без които 
нашето развитие е обречено. Надявам се да успяваме и ние да им дадем нещо.
Мони: Има си и чисто комерсиални бенефити - портфолиото ни става доста подбрано, кое-
то ни помага да улучим клиентите, които държът на нивото.
И все пак работата ви за списанията е много видима, бързо носи популярност...
Драго: Супер е, че имаме шанса да работим за списания, но не бих казал, че искам попу-
лярност. Популярността е пречка, само те разсейва и разконцентрира. Да сме популярни 
в средата, в която работим, е ок, защото може да избираш добри специалисти за екип, 
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както и да бъдеш избиран от такива, но медийната попу-
лярност не ми харесва. Да знам, чувам смеха от групата 
на мениджърите.. Тук на локално ниво специалистите, към 
които може да се обърне потенциалният клиент, са толко-
ва малко, че всъщност, като запита “кой може да свърши 
тази работа”, отговорът се свежда до няколко имена, 
едно от които, надявам се, е bliss. Ако пък клиентът мисли, 
че доста хора биха му свършили работа, тогава ние не сме 
неговите хора. Правим нещата така, че да не се слеят с 
масовата продукция, може и да греша, но засега това е 
посоката. Разбира се, под клиент разбирам почти изцяло 
рекламна агенция, защото комуникацията между малка 
production house като нас и краен клиент е изключение.
Правили ли сте изложба?
Драго: Ми аз само веднъж, мисля че беше на нервна почва...
Мони: Аз да.
Дадох си сметка, че последните три изложби, които съм 
видяла, са били на непрофесионални фотографи.
Мони: Ами те понякога имат по-интересни попадения, по-
вече от фотографи, които снимат от 20 години.
Драго: Да направиш изложба означава, че имаш нещо да 
кажеш, това е някаква масова комуникация, съобщение... 
Освен това формата е малко претенциозна или поне лични-
те ми усещания са такива. Харесва ми да има изложби, но 
ми е тъпо да гледам просто някакви красиви картинки или 

пък един индивид да занимава група други с “вътрешния си 
свят”, сигурно съм изкривен. Кефя се на друг тип комуника-
ция - да има изненада, случайност, може би да се почувст-
ваш част от нещата, а защо не и да ги промениш...
Имате сесии, които носят ясни послания, обединяваща 
идея? Това не е ли материал за изложба?
Тук фотографите започват оживен спор за правилата на 
професията и малко ни забравят. 
Как работите заедно толкова добре, след като непрекъс-
нато спорите?
Мони: Добре е да има различни гледни точки – идеята да 
работим в тандем е именно в това да има независими 
гледни точки, да видиш отстрани това, което другият 
върши, иначе къде е смисълът? 
Учихме заедно, започнахме малко по малко да си помагаме 
един на друг, после да работим заедно – не сме тръгнали с 
ясна бизнес идея, 
Какъв е мечтаният проект – този, който можете да изпи-
пате изцяло?
Драго: Нямаме мечта. Мечтата ограничава. Предпочитам 
да работя, да давам най-доброто, а не да седя и да чакам 
някаква велика мечта. 
Добре, много добре.

Още информация и фотографии на: www.blissworx.com
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VOYAGE, VOYAGE
СВЕТОВНИЯТ САЛОН НА ТУРИЗМА ПАРИЖ 2007
ПРЕДЛАГА ВАКАНЦИЯ В ИГЛУ, КЪЩИЧКА ЗА ПТИЦИ И ЛУКС ПОД ОКЕАНА

Както всяка година, така и тази Световният салон на туризма в 

Париж под мотото “Открийте емоциите!” препълни изложбените 

зали на Порт дьо Версай. И този път авторитетният форум събра 

най-добрите в бранша: големите дизайнери на пътешествия от 

четирите континента; националните офиси на туризма от цял 

свят, туроператори, туристически агенции и, разбира се, медии, 

свързани с индустрията. Салонът предложи около 250 посоки за 

пътешествия, акцентът бе сложен върху двете световни столици 

на културата за 2007 г. – Люксембург и Сибиу,  Румъния; Малайзия, 

която отбелязва годишнината от своята независимост с различни 

събития; както и двете нови в европейското семейство - България 

и Румъния. 

На това предизвикателство, изтъкано от пейзажи, нови лица и 

гласове с различни акценти, отвърнаха стотици хиляди посетите-

ли не само от Франция, но и отвсякъде по света, които се стекоха 

за да открият своята нова мечта, наречена voyage, voyage. Пред 

очите им се откриваха далечни планини и океани, безлюдни пустини 

с позлатени дюни, сини арктически ледове, африкански зверове и 

екзотични птици, непознати аромати, вкусове и цветове. 

Ето как познавачите в бранша определят тенденциите на 2007 

година, като отчитат и най-чувствителните вибрации, които ни 

карат да изберем една от многото предлагани посоки.  

КАЖИ МИ ЗАКЪДЕ ПЪТУВАШ,
ЗА ДА ТИ КАЖА КОЙ СИ 

1. Обичащият рисковете
Този, който търси винаги необикновеното, приключенията 
и няма страх от нищо, би могъл да замине за Сан Мало (Бре-
тания), където в Домейн дез Орм ще нощува в къщичка за 
птици на върха на дърво. Световъртежът е задължителен! 
Този тип пътешественик може да посети и Квебек, където, 
обвит в кожи и настанен в иглу, ще наблюдава северните 
сияния, с които се славят полярните райони. Той може дори 
да се научи сам да прави къщичка от лед. Ако не обича 
студа, е по-добре да тръгне към Дубай, където хотел 
“Хидрополис” предлага луксозни апартаменти с покрив от 
стъкло, разположени под морското ниво. Кураж!
2. Откривателят
Всеки някога е мечтал да открие един кът на планетата, 
който все още е съхранен и където сезоните определят 
начина на живот. В такъв случай тръгнете по танзанийски-
те савани и ще успеете да изненадате стадо антилопи 

гну, дремещи в локва кал. Или да се прокраднете в някоя 
влажна джунгла в Мадагаскар, като се пазите от месояд-
ните растения. Прилив на адреналин непременно ще почув-
ствате, като минете по въжен мост в Перу или прекосите 
пеша една дива отсечка от Голямата китайска стена.
3. Гастрономът
За ценителите на добрата кухня Франция предлага много 
адреси, като пазара за трюфели на Рошгюд (Дром) или 
някой винен домейн на Кот дьо Рон. Защо не и Северна Пор-
тугалия, на кораб по реката Доуро, отбивайки се в най-ре-
номираните области - производители на порто “Винтаж”. 
Или пък в Напа Валей, близо до Сан Франциско, където фа-
милията Татинжер предлага едно неустоимо пенливо “Пино 
блан”. Не е за изпускане и хотел “Банг Инг Нанг” в Банкок, 
където, събудени от кукуригането на петел, ще тръгнете 
с готвача майстор Нопара към плуващия пазар, за да избе-
рете деликатесите, които после ще приготвите заедно.
4. Любителят на изкуството
Какво по-хубаво от това да бъдете на точното място 
в точното време, за да присъствате на вълнуващо съ-
битие – уникален концерт или изложба, събрала за случая 
шедьоври от всички краища на света. Да преоткриете 
пейзажите на Реноар в Националната галерия в Лондон 
(21.02. - 20.05.2007), светлината в творбите на Греко и Гоя 
в Билбао; на Рембранд в Амстердам (22.03. - 27.05.2007); Ван 
Гог в Мадрид (19.06. - 09.09.2007). Или пък да имате запазено 
място на Фестивала за лирични изкуства в Екс ан Прованс 
през юни тази година. Някои агенции дори предлагат срещи 
с популярни съвременни художници в техните ателиета.  
5. Fashion Victim
Световните центрове на модата разтуптяват сърцето 
ви? Тогава не губете време и се отправете към подзем-
ните галерии на Сохо в Ню Йорк или към Стенлей стрийт 
в Хонконг, където ще откриете последните електронни 
джаджи. И още, при Fortum&Mason на Пикадили стрийт в 
Лондон, храмът на British tea-time, където можете да опи-
тате повече от 1000 различни видове чай, придружени от 
малки хапчици пудинг. Не забравяйте и бутиците manga в 
квартала Гинза в Токио, гигантските outlets в Лас Вегас или 
Dansk Designer Center в Копенхаген.
6. Zen турист
Мечтаете да се отскубнете от прегръдката на стре-
са и замърсената градска среда, да се потопите в една 
успокояваща атмосфера, където тялото и духът ви ще 

намерят покой. Подходящи за вас са spa и thalasso центро-
вете, където се предлагат масажи и екзотични процедури. 
Добрата новина е, че тези места стават все повече. Ето 
няколко адреса: хотел Inter Continental Resort Thalasso&Spa в 
Бора-Бора е първият в света, който черпи вода от морето 
на 915 метра дълбочина, за да предложи на своите гости 
ултрачиста минерална вода; на остров Мае на Сейше-
лите, хотел Maia Luxury Resort&Spa съвсем наскоро откри 
център за релакс, където се редуват йога упражнения, 
медитация и грижи за разхубавяване. 
7. Романтичният
Обичате места, напоени с история и легенди, вярвате в 
детските приказки за принцеси и изоставени замъци? Е, 
тогава можете да спите в легло с орнаменти от злато и 
с балдахин в замъка “Д`Есклимон”, между Версай и Шартр. 
Или да се изкачите на върха на неоготически донжон (кула) 
в “Дромоланд кастел” в Ирландия, или да прекарате нощта 
в стая, тапицирана в брокат в една непристъпна крепост 
в Севиля, обитавана някога от испанските крале, или да се 
настаните удобно в покоите на францискански манастир 
във Флоренция, където по стените все още личат  фрески-
те на Микеланджело. Или да изберете заслепяващия блясък 
на палата “Тадж Рамбаг” на един от махараджите на Джай-
пур, инкрустиран със скъпоценни камъни.
8. Концептуалистът
За вас пътешествието не гледа назад, то е свързано с бъ-
дещето. Нищо не ви радва така както минималистичните 
линии на авангарден предмет от необикновена материя? 
Тогава дизайн хотелите са създадени за вас: “Метрополи-
тън” в Банкок със своя интериор, вдъхновен от параваните 
Минг, концептуализирани от декораторката Катрин Канг; 
хотел “Сандерсон” в Лондон, помещаващ се в бивш склад 
за хартия; хотел “Каза дел маре” в Порто Векио в Корсика, 
проектиран от архитекта Жан-Франсоа Бодан.

Природолюбител, екоактивист, хетеро или хомосексуален, 
семеен или заклет ерген, любител на силните усещания, 
носталгик или откривател на нови тенденции – това са 
другите типажи на съвременния  пътешественик, прекося-
ващ различните граници на нашето общество. 
А вие? Закъде пътувате?  
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Текст Ивелина П. Кючукова
Фотография Мина-Анхела Игнатова



победител в категория 24. Cultural Poster: Desig

компания: G, Гърция, дизайнери: Mihalis Georgio

клиент: Design Walk, уебсайт: www.georgioug

категория: 20. 

Packaging Graphics: 

Mastihashoptherapy

компания: Looking, 

Гърция, дизайнер: Eleni 

Sakelaris, арт директор

Karavellas Konstantinos, 

илюстрация: Alexandros

Tzimeros, клиент: 

Mastihashop, уебсайт: 

www.lookingagency.com

победител в категория 24. Cultural Poste

компания: Designersunited.gr, Гърция, диза

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

текст Деян Любомиров

Още с първото си издание – от 9 до 11 май в Атина - European Design Awards се 

заяви като едно от сериозните събития, които ще отличават най-доброто от ко-

муникационния дизайн на Стария континент. Всъщност това не е просто събитие, 

а паневропейска институция, която стои зад определянето и раздаването на 

награди в 10 основни и 40 подкатегории, тридневна конференция и годишен каталог 

на European Design Awards (или ED-Awards). 

Наградите се определят от компетентно жури, чиито членове са от екипите на 

11 престижни европейски списания за комуникационен дизайн – 2+3D (Полша), CAP 

& Design (Швеция), +design (Гърция), étapes (Франция), Eye (Великобритания), IDPURE 

(Швейцария), Items (Холандия), KAK (Русия), novum (Германия), TYPO (Чехия) и Visual 

(Испания). 

Журито избира най-добрите от 450 кандидатствали проекта. Сред тях има пред-

ставители на 13 страни, най-вече от Германия, Холандия и Гърция. На церемонията 

по награждаването в Athens Arts Center са раздадени 50 поощрения, една голяма, 

една специална и още 21 награди в отделните категории.

Голямата награда на журито беше присъдена на базирания в Амстердам интерна-

ционален колектив De Designpolitie за проекта им Gorilla – ежедневна визуална рубри-

ка в холандския вестник De Volkskrantс, фокусирана върху политически и социални 

проблеми.

Другото сериозно отличие - European Awards Hall of Fame 2007 – е за германския 

юбердизайнер Erik Spiekermann. За него това е признание за над 30-годишната му 

кариера и за десетките създадени от него шрифтове, визуални системи и интер-

фейси, които днес са част от ежедневието на всеки (в списания, книги, тв канали, 

влакове, коли, самолети, магистрали и градове). И докато за другите награди ре-

шаваща дума има журито, то носителят на този приз се избира от всички участ-

ници в събитието.
www.ed-awards.com. Каталогът на European Design Awards

е на пазара през май от BIS Publishers

категория 08. Book Layout: Form:Ethik

компания: Kochan & Partner, Германия, дизайнер: Martin Summ, криейтив директор: Boris Kochan, Martin Summ,

текст: Hajo Eickhoff, Jan Teunen, клиент: Designafairs

gn Walk

ou, Alexandros Gavrilakis, арт директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis, криейтив директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis, дизайн директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis,

avrilakis.com

категория 20. Packaging Graphics: 

Optimo & Strukto

компания: Tridvajedan Market 

Communication Ltd., Хърватска, 

дизайнер: Izvorka Juric (Tridvajedan 

Ltd.), арт директор: Izvorka Juric 

(Tridvajedan Ltd.), криейтив ди-

ректор: Izvorka Juric (Tridvajedan 

Ltd.), дизайн директор: Izvorka Juric 

(Tridvajedan Ltd.), клиент: Cemex-

Dalmacijacement, сътрудник: Matej 

Korlaet (Tridvajedan Ltd.),

уебсайт: www.tridvajedan.hr

категория: 21. Packaging Structural: 

Korres Leisure Bag

компания: K2design, държава: 

Гърция, дизайнер: Helene Prablanc, 

арт директор: Dimitra Diamanti

клиент: Korres Natural Products, 

описание: размери – (височина) 39 

х (дължина) 27 х (диаметър) 10 см; 

материали – полимерен дунапрен 

и синтетичен текстил; дата на 

производство: юни 2006, уебсайт: 

www.k2design.gr

: 

s 

m

EUROPEAN DESIGN AWARDS

er: La fete du siecle

айнер: Koliadimas/Papazoglou, клиент: French Institute Of Thessaloniki, уебсайт: www.designersunited.gr



категория 29. Printed Self-Promotion: Everlasting Adhesive Calendar

компания: Laboratorium, Хърватска, дизайнери: Ivana Vucic, Orsat Frankovic,

арт директори: Ivana Vucic, Orsat Frankovic, криейтив директори: Ivana Vucic, Orsat Frankovic,

дизайн директори: Ivana Vucic, Orsat Frankovic, клиент: Laboratorium

уебсайт: www.laboratorium.hr

категория 28. Original Typeface: Nassim

Австрия, дизайнер: Titus Nemeth, клиент: Titus Nemeth,

уебсайт: sehstoerung.sonance.net

категория 06. Annual Report: Annual Report Police District Gooi En Vechtstreek

компания: Koeweiden Postma Associates (KPA), Холандия, дизайнери: Tjakka Diddens, Eddy Wegman, криейтив директо

клиент: Police District Gooi En Vechtstreek, уебсайт: www.koeweidenpostma.com

победител в катего-

рия 09. Brochure & Product 

Catalogue: 100 Beste Schriften

компания: Moniteurs, Гер-

мания, дизайнери: Stefan 

Kanter, Gabriel Tecklenburg, 

криейтив директор: Berit 

Kaiser, дизайн директор: 

Heike Nehl, клиент: Fontshop 

Berlin, уебсайт: www.

moniteurs.de

категория 10. Artistic/Exhibition Catalogue: Sounds Of Silence

компания: Desres Design Group, Германия, дизайнер: Michaela Kessler, арт директор: Michaela

Kessler, текст: Christopher Hebel, Gerald Hintze, Markus Lepper, Ralf Schneider, Carl C Zillich, реда

категория 26. Corporate Illustration: Fena Automn-Winter

компания: Beetroot Design Group, Гърция, дизайнер: Michael Rafail, криейтив директори: Alexis Nikou, Vagelis Liakos, Yiannis Haralampopoulos, илюстрация: Alexis Nikou, Ilias Pantikakis,

клиент: Fena Fashion Stores, уебсайт: www.beetroot.gr

категория 40. Miscellaneous 

Printed: Gorilla

компания: De Designpolitie, 

Холандия, дизайнери: De 

Designpolitie i.c.w. Lesley 

Moore и Herman V, арт 

директор: De Designpolitie, 

криейтив директор: De 

Designpolitie, дизайн дирек-

тор: De Designpolitie, илюс-

трация: De Designpolitie, 

Lesley Moore, Herman 

V Bostelen, текст: De 

Designpolitie, Lesley Moore, 

Herman V Bostelen, клиент: 

вестник De Volkskrant, уеб-

сайт: www.designpolitie.nl

категория 02. Company Logo: An Grianаn Theatre

компания: Carton Levert, Ирландия, дизайнер: Libby Carton, 

клиент: An Grianаn Theatre, уебсайт: www.cartonlevert.ie

ор: Jacques Koeweiden, фотография: Leonard Faustle (портрети и локации) плюс архив, текст: Linea Recta Media,

категория: 06. Annual Report: 

New Writing North Annual Review

компания: Sumo, Великобрита-

ния, дизайнер: Gavin Downey, 

клиент: New Writing North,

уебсайт: www.sumodesign.

co.uk

a Kessler, криейтив директор: Dirk Schrod, дизайн директор: Michaela Kessler, фотография: Martin Bott, Herbert Cybulska, Petra Eichler, Susanne Kessler, Jкrgen Lecher, Klaus Sommerfeld, илюстрация: Michaela 

актор: Petra Eichler, Susanne Kessler, клиент: Petra Eichler, Susanne Kessler, постпродукция: Nachspiel / Werner Schlaghecken, уебсайт: www.desres.de

категория 03. Brand Implementation: Effenaar Visual Identity

компания: Fabrique Communicatie En Design, Холандия, дизайнер: Serge Scheepers, знак: Emiel Rijshouwer, арт директор: Renе Toneman, клиент: Effenaar,

уебсайт: Daan Jobsis (дизайнер), Dim Veldhuizen, Pim Rijpsma, Wouter Van Der Graaf (техническа поддръжка), уебсайт: www.effenaar.nl, www.fabrique.nl



категория 04. Company Implementation: Canyon | Corporate Design

компания: Kms Team GmbH, Германия, дизайнер: Grace Chou, Felix Von 

Bomhard, арт директор: Helena Fruhauf, криейтив директор: Knut 

Maierhofer, типография: Patrick Marki, клиент: Canyon Bicycles GmbH, 

консултанти: Sandra Ehm, Simon Betsch, уебсайт: www.kms-team.de

победител в категория 24. Cultural Poster: Desig

компания: G, Гърция, дизайнери: Mihalis Georgio

клиент: Design Walk, уебсайт: www.georgioug

категория 15. Information Sit: Fonds Voor De Letteren website

компания: Barlock, Холандия, дизайнер: Barlock, арт директори: 

Liza Enebeis и Jesse Skolnik, криейтив директори: Liza Enebeis и Jesse 

Skolnik, дизайн директори: Liza Enebeis и Jesse Skolnik, текст: Fonds 

Voor De Letteren, клиент: Fonds Voor De Letteren, други участници: 

Hollands Spoor, уебсайт: www.fondsvoordeletteren.nl, www.barlock.be

категория 25. Book & Editorial Illustration: Dutch Design Awards - catalogue illustrations

компания: Studio Dumbar, Холандия, дизайнер: Studio Dumbar, илюстрация: Studio Dumbar,

клиент: De Nederlandse Designprijzen (Dutch Design Awards), уебсайт: www.studiodumbar.nl

категория: 20. 

Packaging Graphics: 

Mastihashoptherapy

компания: Looking, 

Гърция, дизайнер: Eleni 

Sakelaris, арт директор

Karavellas Konstantinos, 

илюстрация: Alexandros

Tzimeros, клиент: 

Mastihashop, уебсайт: 

www.lookingagency.com

победител в категория 24. Cultural Poste

компания: Designersunited.gr, Гърция, диза

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

текст Деян Любомиров

Още с първото си издание – от 9 до 11 май в Атина - European Design Awards се зая-

ви като едно от сериозните събития, които ще отличават най-доброто от кому-

никационния дизайн на стария континент. Всъщност, това не е просто събитие, 

а паневропейска институция, която стои зад определянето и раздаването на 

награди в 10 основни и 40 подкатегории, тридневна конференция и годишен каталог 

на European Design Awards (или ED-Awards). 

Наградите се определят от компетентно жури, чиито членове са от екипите на 

11 престижни европейски списания за комуникационен дизайн – 2+3D (Полша), CAP 

& Design (Швеция), +design (Гърция), étapes (Франция), Eye (Великобритания), IDPURE 

(Швейцария), Items (Холандия), KAK (Русия), novum (Германия), TYPO (Чехия) и Visual 

(Испания). 

Журито избира най-добрите от 450 кандидатствали проекта. Сред тях има пред-

ставители на 13 страни, най-вече от Германия, Холандия и Гърция. На церемонията 

по награждаването в Athens Arts Center са раздадени 50 поощрения, една голяма, 

една специална и още 21 награди в отделните категории.

Голямата награда на журито беше присъдена на базирания в Амстердам интерна-

ционален колектив De Designpolitie за проекта им Gorilla – ежедневна визуална рубри-

ка в холандския вестник “De Volkskrantс”, фокусирана върху политически и социални 

проблеми.

Другото сериозно отличие - European Awards Hall of Fame 2007 – е за германския 

юбердизайнер Erik Spiekermann. За него това е признание за над 30-годишната му 

кариера и за десетките създадени от него шрифтове, визуални системи и интер-

фейси, които днес са част от ежедневието на всеки (в списания, книги, тв канали, 

влакове, коли, самолети, магистрали и градове). И докато за другите награди ре-

шаваща дума има журито, то носителят на този приз се избира от всички участ-

ници в събитието.
www.ed-awards.com. Каталогът на European Design Awards

е на пазара през май от BIS Publishers

gn Walk

ou, Alexandros Gavrilakis, арт директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis, криейтив директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis, дизайн директори: Mihalis Georgiou, Alexandros Gavrilakis,

avrilakis.com

категория 20. Packaging Graphics: 

Optimo & Strukto

компания: Tridvajedan Market 

Communication Ltd., Хърватска, 

дизайнер: Izvorka Juric (Tridvajedan 

Ltd.), арт директор: Izvorka Juric 

(Tridvajedan Ltd.), криейтив ди-

ректор: Izvorka Juric (Tridvajedan 

Ltd.), дизайн директор: Izvorka Juric 

(Tridvajedan Ltd.), клиент: Cemex-

Dalmacijacement, сътрудник: Matej 

Korlaet (Tridvajedan Ltd.),

уебсайт: www.tridvajedan.hr

категория: 21. Packaging Structural: 

Korres Leisure Bag

компания: K2design, държава: 

Гърция, дизайнер: Helene Prablanc, 

арт директор: Dimitra Diamanti

клиент: Korres Natural Products, 

описание: размери – (височина) 39 

х (дължина) 27 х (диаметър) 10 см; 

материали – полимерен дунапрен 

и синтетичен текстил; дата на 

производство: юни 2006, уебсайт: 

www.k2design.gr

: 

s 

m

EUROPEAN DESIGN AWARDS

er: La fete du siecle

айнер: Koliadimas/Papazoglou, клиент: French Institute Of Thessaloniki, уебсайт: www.designersunited.gr



РЕКОРДЕН РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ РЕКЛАМА 
В ИНТЕРНЕТ БЕ ОТБЕЛЯЗАН ПРЕЗ МИНАЛАТА 
ГОДИНА
Приходите от онлайн реклама на американския пазар се 
увеличиха с 34% през 2006 г. и достигнаха $16,8 милиарда, 
което е поредният рекорд за последните три години. За 
четвъртото тримесечие на миналата година похарчени-
те пари за реклама в интернет са $4,8 милиарда. Това е 
най-големият приход за тримесечие, отчетен от Бюрото 
за интерактивна реклама (Interactive Advertising Bureau) за 
последните 10 години. 
В България ръстът на приходите от интернет реклама 
през 2006 г. е също рекордно висок и представлява 88-про-
центно увеличение в сравнение с 2005 г. Тези данни съобщи 
председателят на Асоциацията на рекламните агенции 
Красимир Гергов на 11-ия рекламен форум, който се прове-
де през април 2007 г. Приходите от реклама в интернет у 
нас са 3,5 млн. евро, а интернет заема 1,2% от целия рекла-
мен пазар в България. 
Интернет рекламата процъфтява, защото:
Тя е интерактивна. Това предимство не се изразява само в 
анимираното движение на красив банер, а във възможност-
та да  кликнеш върху него и така да започне твоя “диалог” 
с марката и продукта. Той може да те отведе до забав-
на игра, в която, като оставиш данните си, ще изкараш 
няколко минути с нов продукт; може да е и тест с награда, 
ако го попълниш. Така се събира обратна информация от 
потребителите за продукта; мнението им за  марката, 
познанията на таргет групата. 
Интернет рекламата има „вирусен” ефект. Кампаниите в 
мрежата могат да накарат потребителите да си препра-
щат интересни съобщения. Благодарение на интерактив-
ността на медията рекламодателят постига много пове-
че от “облъчване” на публиката, той получава контакт с 
нея, и то без да я изнервя.
Рекламодателят знае за какво плаща. Онлайн реклама-
та в България обикновено се заплаща като цена на 1000 
импресии/излъчвания, без значение кога потребителите 
ще видят даден банер. Рекламодателят не плаща на база 
рейтинг. В интернет се борави с цифри, които дават 
значително по-малко отклонение от рейтингите и другите 
методи за измерване на ефекта и публиката в останалите 
медии. 
Пиковите часове нямат значение. Рекламодателят зап-
лаща за своите 1000 души, на чийто екран се е заредил 
банерът. След края на кампанията е ясно точно колко хора 
са кликнали върху него, колко са се регистрирали, към коя 
възрастова група принадлежат, къде живеят и колко време 
са отделили на продукта. 
Интернет рекламата може да се таргетира. Достигане-
то на дадена таргет група чрез използване на специализи-
рани издания и проследяване навиците на потребителите 
е едно от основните предимства на този вид реклама.
Ефектът от рекламната кампания в интернет може да 
бъде проследен във всеки един момент от нейното провеж-
дане. Ако резултатите не се доближават до очакваните, 
се  реагира в движение, още докато кампанията е онлайн. 

ГОЛЕМИЯТ БРАТ
НАБЛЮДАВА
И МРЕЖАТА
Текст Мануела Манлихерова

ДEЛЪТ НА ОНЛАЙН РЕКЛАМАТА 
ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТЕ ПРЕЗ 2007 

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ И БЮДЖЕТИ

По данни от Европейския съюз до 2010 г. се очаква уебсай-
товете и порталите да генерират приходи от онлайн 
реклама в размер на $10,8 милиарда. Прогнозата на Евро-
пейската комисия предвижда скок от 500% в създаването 
на уебсъдържание в Европа през следващите пет години. 
Прогнозите за Америка са онлайн рекламата да донесе 
приходи от $43 млрд. до 2011 г. при увеличение от 21% всяка 
година.
В световен мащаб предвижданията са приходите от рек-
лама да достигнат повече от $20 млрд. през 2007 г., а през 
следващите пет години в мрежата да се похарчат близо 
82 милиарда долара. 

През 2007 г. ще продължи заделянето на бюджети за рекла-
миране онлайн, което ще доведе до фрагментиране на ме-
дийния пазар, но пък рекламодателите ще оползотворяват 
бюджетите си по-ефективно. Предвижда се в Америка ин-
тернет рекламата да достигне 7,2% от общите бюджети 
в сравнение с 6,2% за миналата година. За България трябва 
да се отбележи значително ниският дял на рекламата в 
интернет спрямо общия рекламен бюджет за страната 
– едва 1,2%. Прогнозите са онлайн рекламата в България да 
достигне до размер от 31 млн. долара през 2010 г. 

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ

През 2006 г. близо 38% от рекламистите са използвали 
социалните мрежи за рекламни цели, а 48% планират да го 
направят през 2007. Според прогнозата на eMarketer тази 
година ще се похарчат  865 милиона долара за реклама в 
социалните мрежи. 
Социалните сайтове за обмен на информация, музика и ви-
деоклипове са хитът на 2007 г. Младото онлайн поколение 
не обича нищо повече от това да споделя мнение и опит, 
както се вижда от сайтове като YouTube, MySpace, Loop.
bg, Sibir.bg, Friends.bg и т.н. От друга страна, фирмите 
отдавна искат да научат как техните клиенти използват 
продуктите им. Много от тях са отворили сайтовете 
си за потребителя и „слушат” разговори, които преди са 
били недостъпни. Според проучване на американската 
агенция MarketSherpa около 50% от онлайн потребителите 
на възраст между 18 и 34 години пускат коментари или 
описания на продукти и услуги, които са ползвали. Същото 
проучване показва, че 43% от сайтовете за електронна 
търговия са интегрирали през 2006 г. опции клиентите да 
пишат коментари, да поставят оценка на продуктите и 
услугите, а дори и да публикуват снимки и видеофайлове. 
Въпреки страховете, че някои коментари могат да нав-
редят на продажбите, в повечето случаи резултатът 
е положителен. Описанията на продукти, направени от 
потребители, са предпочитано място за посещения от 
пазаруващите в мрежата. 

СПРИЯТЕЛЯВАНЕТО Е НОВАТА РЕКЛАМА
По поръчка на MySpace независимата агенция Marketing 
Evolution публикува доклад, който твърди, че „сприятеля-
ването е новата реклама” и че 40% от посетителите на 
сайтове за общуване твърдят, че са открили нови любими 
марки в секцията с профили на марки в MySpace. В доклада 
се разглеждат две конкретни кампании, в които Adidas и 
EA (www.electronicarts.co.uk, които са известни с игрите 
си FIFA, Battlefield, Need for Speed и др.) са създали общнос-
ти около своята марка, одухотворили са я в анимирана 
личност, добавили са „вирусен” компонент и така са дали 
възможност на потребителите „да осъществят своята 
мечта”.
За всеки потребител в MySpace, който твърди, че смята 
да си купи продукт на Adidas и ЕА, фирмите са похарчили 
съответно $1.87 и $1,19. Благодарение на „вирусния” ефект 
двете фирми са удвоили публиката си. Например Adidas 
директно са облъчили 1,2 милиона потребители, които на 
свой ред са приобщили към кампанията още 4,2 милиона 
души. 
Някои прогнози за развитието на онлайн видеорекламата 
не са  оптимистични. Проучване на американската агенция 
Adams Media Research показва, че се очаква приходите от 
рекламни онлайн видеоклипове да възлязат на $1,7 милиарда 
през 2011 г., което в сравнение с $409 милиона през 2006 г. 
не е значителен ръст. 
Независимо от прогнозите разпространението на рек-
ламни онлайн видеоклипове сега е в разгара си. Фактът, че 
един клип може да обиколи стотици хиляди потребители 
само за ден, стимулира фирмите да създават секции с 
видеосъдържание на сайтовете си или да разработват 
специални сайтове, на които публикуват видеореклами.

Източници на статистическите данни: Associated Press, 
eMarketer, MercuryNews, Interactive Advertising Bureau, TNS 
Media Intelligence, JupiterResearch

СОЦИАЛНИТЕ САЙТОВЕ ЗА ОБМЕН
НА ИНФОРМАЦИЯ, МУЗИКА И ВИДЕО
СА ХИТЪТ НА ГОДИНАТА

Безспорен е фактът, че интернет дава много повече 
възможности за търсене на информация от всички други 
канали и постигна нещо, което традиционните медии не 
позволиха да се случи - появиха се т.нар. „граждански жур-
налисти”, или блогърите. Медийната среда, една отворе-
на система по принцип, стана още по-отворена, макар че 
повечето блогъри не могат да се сравняват като достав-
чици на оригинална информация и новини с част от профе-
сионалните журналисти, които всеки ден са в центъра на 
събитията. 

Интернет е голямо предизвикателство пред медиите. Там 
е много по-лесно да се разбере колко човека четат даден 
вестник, слушат радио или гледат конкретен тв канал, 
колко време отделят на избраните от тях медии, откъде 
са и т.н. Това улеснява и таргетирането на медията, и 
рекламодателите. Онлайн пространството обаче се оказ-
ва голям проблем за правосъдните органи и за полицията. 
Опасностите идват от възможностите за комуникация в 
интернет, които се използват от представители на раз-
лични престъпни и педофилски мрежи. 

В Холандия, една от страните с най-високо потребление 
на интернет в Европа, проблемът е решен чрез узаконено 
интернет наблюдение. При това доставчиците трябва 
сами да платят за внедряване на системата за легален 
мониторинг – в това отношение властите са безкомпро-
мисни. В началото на тази година доставчик на интернет 
в Холандия загуби дело срещу държавата, защото настоя-
ваше тя да плати разходите от 100 000 евро за монтиране 
на системата. 

Ако примерът на Холандия бъде последван от повечето 
европейски страни, това ще превърне наблюдението 
в интернет в рутинна процедура. В името на борбата 
срещу престъпниците и терористите в доста страни се 
опитват също да контролират мрежата, но не навсякъде 
съществува правната основа, на която полицията и дру-
гите контролиращи органи могат да се опрат. Интернет 
наблюдението по-често се упражнява по сигнал. 

В Германия, ротационният председател на ЕС в момента, 
по-голяма част от политиците и от обществото не на-
мират за уместно тотално узаконяване на мониторинга в 
мрежата. Според проучване на ARD мнозинството от гер-
манците са на мнение, че трябва да се намери диференци-
ран подход при следенето и наблюдението в интернет. 
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В необичайно официалната презентация на 
сайта на испанския графичен дизайнер Алберт 
Фолч пише, че “спектърът на неговата работа 
прескача границите на онова, което традицион-
но сме свикнали да наричаме “графичен дизайн”... 
От фотографията до видеото, ръчната калиг-
рафия и пространствена комуникативност; от 
хапливия език до визуалното съобщение... всеки 
код и формат е изопачен от различна гледна 
точка, от различна перспектива и с различен 
подход.”
Казано с по-прости думи, младият испанец е 
един от най-обещаващите графични дизайнери 
в Европа с впечатляващо портфолио: печатни 
медии, арт каталози, модни списания и кампании, 
книги за архитектура и дизайн, проекти с други 
визуални артисти и т.н. И всичко това Фолч 
успява да постигне само за няколко години. След 
като завършва графичен дизайн в ESDI HighSchool 
for Design (към Ramon Llull University в Барселона) и 
след това - фотография в Royal Academy of Fine 
Arts в Антверпен, Белгия, той се пробва в разни 
студия, като например Base. През 2003 г се ус-
тановява в Барселона, започва да работи като 
фрийланс дизайнер и скоро след това заедно с 
Омар Соса създава Albert Folch Studio.
В дългия списък с клиенти на студиото има както 
печатни медии, така и популярни търговски 
марки, фондации, музеи, галерии и още много. Ис-
панецът признава, че модата и модният дизайн 
са сред основните му вдъхновения. Затова и от 
около година и половина един от най-сериозни-
те проекти на Фолч е безплатното двумесечно 
издание Metal (www.revistametal.com) – fashion/
lifestyle/trend списание, което освен в Барселона 
се разпространява и в Лондон, Париж, Берлин и 
Ню Йорк. Основната причина – любимото на Фолч 
творческо предизвикателство – типографията. 
“Много ми харесва да експериментирам с нея в 
работата си. Според мен понякога типография-
та може да влияе по-силно дори от фотографи-
ята. Типографията е нещо абстрактно с много 
значения и мозъкът ти решава кое е твоето 
значение”, така обяснява пристрастието си 
дизайнерът.
Когато го попитат как е стигнал дотук и как 
планира бъдещето си, той отговаря кратко и 
ясно: “Най-важното за мен е да запазя творчес-
ката си свобода. Да имам време и възможност 
да работя както по външни поръчки, така и по 
личните си проекти. Едно е сигурно – ако ста-
не така, че по-голяма част от нещата, които 
правя, са за пари, ще се откажа от графичния 
дизайн.”

www.albertfolch.com

ТИПОГРАФИЯТА
НА ФОЛЧ
Текст Деян Любомиров



ПАРИЖ, БЪЛГАРИЯ
Стефан Николаев завършва Френската академия за изящни 
изкуства, от 1988 г. живее и работи в Париж, а сега поделя 
времето си между него и София. Сред последните му проек-
ти e Sickkiss, 2006, 35-мм филм, който представя един-единс-
твен уникален кадър на Александра Сърчаджиева и любимия 
на Питър Грийнауей японски актьор Йоши Оида. Галерията 
Мишел Ран (Galerie Michel Rein, Paris) традиционно репрезен-
тира работите на българския художник.
Pernaud&Riquard, популярният алкохолен концерн, поръчва на 
Стефан Николаев през февруари 2007 г. филм за Havana Club. 
За кубинците това не е просто ром, а парфюмът на града. 
Символ, квинтесенция на духа и житейската философия на 
неговите жители. Затова творческата задача е наистина 
специална и много приятна. Съвсем между другото,  режи-
съорът Вим Вендерс, покрай своето кубинско приключение 
и Buena Vista Social club, също заснема реклама на горещия 
кубински ром. 

Майстор-шоколатиер е Стефан Черешарски, млад, с фигу-
ра на бивш плувец, която атакува стереотипа за пухкавия 
сладкар от рекламите. Печели симпатии с ведро поведе-
ние и скромност, наистина излишна, защото вкусът на 
този ръчен шоколад не подлежи на описание.
По-полезно е да се насочим към въпроса “как се прави у нас 
(успешен) малък бизнес”, който при това умишлено избягва 
рекламата, освен тази, която клиентите си предават от 
уста на уста. 
Началото е в Белгия, където, цитирам, “никой не ти показва 
нищо, не ти казва какво има в специалните кремове и гана-
ши, дават ти да изпълняваш само много конкретни задачи”. 
Така минават две години, после едно рамо дава чичото от 
Атина, който има сладкарска работилница, а след посъб-
рания опит Стефан, който иска да работи именно тук, 
остава сам пред плота за изливане на шоколад със своите 
умения и стабилна професионална логика: “Опитвам се да 

наложа продукта – ръчни пралини и трюфели; хората да 
разберат колко специално нещо е това. Аз правя всичко, 
купувам например вишните от Кюстендил, в ликьора слагам 
подбрани подправки: канела, карамфил и т.н. Ползвам само 
какаово масло, струва скъпо, но от него се прави истин-
ският шоколад. Най-трудната част е темперирането на 
шоколада.” 
Голямото предизвикателство и голямата игра в този зана-
ят са композициите: на мента и шоколад (предпочитана от 
мъжете); на марципан с амарето; на тъмен шоколад с млеч-
на обвивка и шампанско в изтънчените трюфели, които са 
харесвани от всички. А тъмният шоколад е предпочитан от 
дамите вероятно заради неговата предполагаема диетич-
ност. Комбинациите са много, майсторството е в баланса. 
В подкрепа на това шоколатиерът ми предлага сирене 
рокфор с черен шоколад, това бил бонбонът фаворит на из-
вестен банкер. Мъча се да отклоня любезно поканата и да 

избера нещо по-конвенционално. В крайна сметка опитвам. 
Трябва да призная –  изтънчен вкус, чудесен  баланс!
“Имахме един наистина добър Великден, обяснява Стефан, 
продадохме 2000 шоколадови яйца.” Набързо преговаряме 
Чарли и неговата фабрика, Жюлиет Бинош,  магазинчето за 
шоколад и неговия плот, наричан кориан, мястото, върху 
което се излива шоколадът. Научавам още, че цехът вече 
им е станал тесен, че се търси голямо помещение, за да 
може фабриката и магазинчето да са заедно. И още, че в 
работилницата за ръчни бонбони на Стефан Черешарски 
работят 10 човека, това е оптималното число. Всички те, 
а и всичко наоколо мирише на шоколад. Друга важна част 
от този (а и не само) бизнес са дистрибуторите, които 
зареждат с продукцията престижни сладкарници.  
Има ли бъдеще това малко и луксозно производство? “Хора-
та, които опитат нашите бонбони, стават наши клиен-
ти”, гласи отговорът.

НЕУСТОИМО
МАЛКА ШОКОЛАДОВА ФАБРИКА ИЗКУШАВА ЦЕНИТЕЛИТЕ
С РЪЧНИ БОНБОНИ С ПРЕКРАСЕН ВКУС

Текст Антоанета Пунчева снимки Емануил Станев и архив
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Моменти от мейкинга; кубинският модел Людмила. 



НЕЛИ ОГНЯНОВА:
ЦИФРОВИЗАЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ЩЕ ПРИКЛЮЧИ В НАЧАЛОТО НА 2012 

Нели Огнянова е юрист, доктор по право; доктор на политологичните науки с докторат за аудио-визуалната политика 

на ЕС; преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”.  Автор на „Аудио-визуална политика и законодателство на ЕС”, „Ме-

дийно регулиране. Принципи и съдебна практика” и др. Работи в областта на правната уредба на медиите и информа-

ционното общество.

Според европейските изисквания какви са сроковете, в 
които цифровизацията трябва да приключи и у нас?
Европейската комисия настоява страните да фиксират 
в националните си планове като краен срок началото на 
2012 г. Холандия е първата страна, която вече обяви пълния 
финал на аналоговото наземно разпространяване на прог-
рами (switch-off) през декември миналата година. Страни-
те от ЕС декларират намерения да завършат прехода в 
периода 2008-2012 г. Италия, Великобритания и скандинав-
ските страни са пред приключване на цифровия преход. 
За сравнение, САЩ ще прекратят аналоговото наземно 
разпространение на програми през февруари 2009 г. 
Според представители на правителството в България 
цифровизацията ще завърши преди началото на 2012 г. 
Точните срокове и фази на прехода ще се определят в 
националния план за цифровизация, но опитът показва, че 
националните планове търпят много промени по време на 
осъществяването  си.
Кои са най-спешните необходими промени в Закона за ради-
ото и телевизията във връзка с цифровизацията на елект-
ронните медии?
Цифровизацията предполага модернизиране на цялата 
правна рамка на електронните съобщения и медиите. 
Предстои обнародване на Закона за електронните съоб-
щения, в който парламентът  регламентира издаването 
на цифрови лицензии.
Друг кръг въпроси на регулацията са свързани с вида и 
качеството на предлаганите цифрови програми и услуги. В 
това отношение действащото право (Законът за радио-
то и телевизията) зависи от ревизията на общностната 
телевизионна директива. Очаква се тя да бъде завършена 
през следващите няколко месеца. Телевизията се добли-
жава до услугите на информационното общество и вече 
ще се регламентира именно така - като аудио-визуални 
медийни услуги.
Важен е и въпросът за цифровото съдържание на национал-
ните радио и телевизия. Там предстои създаване на нови 
програми и въвеждане на нови услуги - дейности с голямо 
обществено значение. БНТ и БНР имат уникална мисия, но за-
конът трябва категорично да изисква видимост на прихо-
дите и разходите за цифровизация и да направи невъзмож-
но предоставянето на бюджет „на доверие”. 
Разнообразието на програми не гарантира, че в една стра-
на има медиен плурализъм. Европейската комисия усилено 
работи за прозрачност на медиите и преодоляване на 
монополизма върху информацията. Цифровизацията създава 
огромни възможности за концентрации и контрол върху съ-
държанието. Разбира се, медийният плурализъм е въпрос не 
само на законов текст, а на воля за прилагането му.
Има ли яснота и каква според вас трябва да бъде цифрови-
зацията – безплатна или платена (pay-tv)?
Цифровизацията има висока цена и за операторите, и за 
гражданите. Опитът на други страни от ЕС доказва, че 
успехът на националните решения изисква баланси – за 
търговските оператори цифровизацията е бизнес проект, 
но гражданите не подкрепят промяната, ако им е финансо-
во непосилна.
Следователно предполага се да има защита на граждани-
те и правото им на информация с определен брой свобод-
но достъпни програми, като паралелно се развива и паза-
рът на програми и услуги, за които се плаща. Цифровата 
среда дава огромни възможности в това отношение. Все 
пак дори за приемане на безплатната цифрова телевизия 
гражданите ще трябва да заплатят еднократно цифров 
приемник или допълнително устройство. В много страни 
този разход частично се подпомага от индустрията, а и 
държавата може да предвиди определени социални мерки 
(доколкото конкурентното право ги допуска).
Как ще се промени съдържанието на аудио-визуалните ме-
дийни услуги след въвеждането на цифровизацията?
Радикално. Цифровизация означава много и разнообраз-
но съдържание, много и различни услуги, както и решения 
как хората да се ориентират в големия брой програми. 
Най-голямо значение има „прехвърлянето на контрола” 
от оператора върху зрителя и възможността за избор. 
Променя се  моделът на поведение на аудиторията, тя се 
ориентира към услуги „по заявка” и  може да произвежда 
„своя програма” от предоставяното съдържание, без да 
зависи от оператора или от часовата схема. А мобилна-
та телевизия позволява независимост не само от времето 
(програмното разписание), но и от мястото (стационар-
ния приемник).
Същевременно, ако в България се премине към цифрово разп-
ространение само на съществуващи в момента програми 
(напр. кабелните програми получат наземно разпростра-
нение),  гражданите ще получат по-добра визия и по-добро 
качество на картината и звука, но не повече. Много важно 
е да се предлага ново съдържание. 
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Текст Мариана Цветкова

2waytraffi c welcomes all
participants at Mediamixx 2007 
and wishes them a good festival.

Meet us also at Discop: 
suite 130

www.2waytraffi c.com
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“Холмарк”  проговаря само на български
 От 1 август “Холмарк” ще има индивидуал-
на честота само за територията на Бъл-
гария. В резултат на това освен филмите, 
на български ще звучат и всички рубрики, 
промоциии, анонси. Румънските реклами 
също ще бъдат заместени от български. 
“Холмарк” избра рекламната агенция Arbo 
Media за България. У нас каналът се предс-
тавя от “Зоунмедиа Ентърпрайсиз Лтд”. 
Филмовият канал, който е част от 
Sparrowhawk Entertainment Limited, прите-
жаван от Sparrowhawk Media Group, се 
разпространява в 153 страни на 20 езика 
и достига до повече от 60 милиона зрите-
ли. “Холмарк” излъчва в страни от Европа, 
Средния изток, Африка, Азия, Австралия и 
Латинска Америка. 
Фаворитът на дамите Zone Club се завръ-
ща 
Цифровият телевизионен оператор “Бул-
сатком” АД включи от 15 май в основния 
си пакет телевизионния лайфстайл канал 
Zone Club, който стартира отново, но 
вече с български субтитри. Zonemedia 
предлага обновения локализиран канал Zone 
Club на българския медиен пазар и като 
резултат от проявения към канала изклю-
чителен интерес продължава преговорите 
с българските кабелни оператори и с DPH 
платформи.  
Със завладяващи и често провокативни 
програми Zone Club предлага на жените 
точно това, което искат да гледат.  
Каналcj започва да излъчва за първи път 
през 1999 г. Достъпен е в 22 страни на 6 
езика и достига до над 6,7 милиона або-
нати. Zone Club е част от Zonemedia, 90% 
от която са собственост на Chellomedia, 
част от Liberty Global Inc.
Zone Club е вторият от тематичните 
канали на Zonemedia, които “Булсатком” 
доставя на абонатите си в основен пакет 
- те ще продължат да гледат и уникалния 
сателитен канал Zone Reality.  

 “Икономика ТВ” с награда за бързата и 
обективна информация в услуга на делови-
те среди у нас
Първият у нас телевизионен канал за ико-
номика, бизнес и финанси – “Икономика ТВ”, 
който започна излъчване от началото на 
март, получи награда за принос в развити-
ето на българската икономика. Почетният 
знак беше присъден в категория „Медии” в 
рамките на годишните награди на Българ-
ската стопанска камара „ИН-5”. Името 
на наградите отразява петте основни 
стълба на икономическия просперитет 
– ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИН-
телект и ИНициатива. Като стартираща 
медия “Икономика ТВ” беше наградена „за 
дързостта да бъде първата българска 
телевизия с изцяло икономическа насоче-
ност и за амбицията да гарантира бърза и 
обективна информация в услуга на делови-

те среди”. 
В момента “Икономика ТВ” излъчва тесто-
ва програма, в която на всеки кръгъл час 
можете да гледате новинарската рубрика 
„Бизнес дневник” с репортажи по актуални 
икономически теми. 

Рубриката “bTV Документите” почти 
утрои дела на аудиторията в неделния 
следобед
С документалните поредици “Българите” 
(на Пламен Петков) и “Факти и мистерии” 
(на Борислав Лазаров) bTV почти утрои 
аудиторията си в слота. Средният рей-
тинг на “Българите” е 8.8% за национална 
аудитория 4+, а на първите три части на 
“Факти и мистерии” – 6.1%. Средният дял 
на “Факти и мистерии” за първите три 
седмици от излъчването му е 32.2%. Най-
висока активност отбелязват зрителите 
на възраст 25-54 години и особено жени-
те – рейтинг 6.7% и дял 32%. В сравнение 
със същия период миналата година bTV е 
привлякла нови 271 000 зрители, т.е. почти е 
утроила аудиторията си в този слот.
*Използвани са данни на “ТВ План/ТНС”.
Първа бундеслига  по “Евроком България”
Всяка събота и неделя “Евроком България” 
ще показва битката между отборите  в 
едно от най-интересните първенства в 
Европа – Първа бундеслига. От всички бъл-
гарски телевизионни канали само “Евроком“ 
притежава правата за излъчване на фут-
болното първенство в Първа бундеслига. То 
се провежда в 34 кръга, а телевизията ще 
излъчва минимум два мача от всеки кръг. Във 
вторник и петък след всеки кръг почитате-
лите на немския футбол ще гледат обзор 
с коментари, анализи и най-интересните 
моменти от всички изиграни двубои.

HipHop & R’n’B радио стартира в България
Ново музикално радио, посветено на HipHop 
& R’n’B музиката, излъчва на честоти 96.2 
MHz в София и 106 MHz в Пловдив. Радио The 
Voice насочва своята 24-часова програма 
предимно към младежката аудитория, като 
представя нови сингли, селекция от хитове 
и актуални течения от HipHop & R’n’B музи-
ката. Радиото е част от скандинавската 
медийна компания SBS Broadcasting и излъчва 
в Швеция, Норвегия, Дания и Финландия. 

Непубликувани снимки в албум на National 
Geographic
National Geographic – България, издаде 
поредния си специален албум – 100 от най-
добрите непубликувани снимки, правени 
за списанието от общо 49 фотографи. 
Албумът с фотографиите е на твърда хар-
тия с луксозна корица и с ограничен тираж 
от 30 000 броя. Фотографите на National 
Geographic заснемат десетки хиляди изоб-
ражения за всяка поръчка. Снимките, които 
не виждат бял свят, понякога са любими на 
автора, но често биват заменяни с други, 

които по-добре илюстрират историята. 
Има и случаи, когато самата статия ос-
тава непубликувана. Изданието е разделе-
но на две части – “Изразителни моменти”, 
където се обръща внимание на хората, и 
“Игра на търпение”, където е представе-
на живата природа. Всеки раздел включва 
кратки есета от известни фотографи, 
които разказват за своята работа и опис-
ват опита си зад обектива.

“Дневник” интегрира печатното и онлайн 
изданието си
Вестник “Дневник” интегрира напълно 
своята печатна и онлайн версия. Всичките 
70 журналисти, работещи за хартиено-
то издание, са активни автори в неговия 
сайт. С промяната “Дневник” стартира 
и няколко нови услуги на dnevnik.bg като 
MMS новини и подкастинг, които правят 
сайта по-интерактивен. MMS новините 
дават възможност на читателите да 
бъдат и репортери. Подкаст секцията 
добавя аудиосъдържание към dnevnik.bg. В 
нея ще присъства и обзор на предстоящия 
брой на вестника, интервюта, официални 
изказвания. Планира се и създаването на 
седмични предавания, посветени на теми 
от българската блогосфера и интернет 
пространството.

“Инвестор.БГ” АД придоби права над 
Automedia.bg
“Инвестор.БГ” АД се споразумя за съвмес-
тно управление на уебсайта Automedia.bg 
с домейните Automedia.bg и Automediapro.
com. “Инвестор.БГ” АД получава 67% дял от 
чистата печалба, а ДИЕСАР (DSR) ООД – 33 
на сто. Сайтът е уникална по рода си ав-
томобилна медия и “Инвестор.БГ” АД цели 
навлизане в този перспективен сегмент.

Google Earth шуми със звуците на Земята
Скоро ползвателите на Google Earth не 
само ще наблюдават определен район „от 
птичи поглед”, но и ще чуват характерни-
те за него звуци. Компанията  Wild Sanctuary 
е събрала над 3,5 хиляди часа записи на 
звуковото разнообразие на планетата и 
е разработила програмно обезпечение за 
достигането им до ползвателите. Офици-
ален договор с Google още няма, но според 
сп. New Scientist вече се водят преговори. 
Идеята е при приближаването на опре-
делена местност в програмата  Google 
Earth да се включва и шумова картина от 
района. Директорът на Wild Sanctuary Берни 
Краузе колекционира звукове от 40 години. В 
сбирката му има 15 000 гласове на птици и 
зверове, записи на шумове, характерни за 
различни градове, пустини, планини, море-
та, океани. Самият Краузе твърди, че при-
тежава най-голямата фонотека на звуко-
вете на природата в света. Програмното 
обезпечение бе представено на конферен-
цията Where 2.0 в Калифорния на 29 май. 

Ако проектът с Google Earth се окаже 
успешен, компанията е готова да направи 
демонстрация и на това как са „звучали” 
различните региони на планетата в мина-
лото. 

Канадска фирма купи Reuters 
Британската информационна агенция 
Reuters бе купена от канадската компания 
Thomson. Сделката е за $ 17,5 млрд. Thomson 
се занимава главно с разпространение 
на финансова и юридическа информация и 
данни. Тя продава софтуер и други прило-
жения, предназначени за професионалисти 
в областта на правото. Стреми се да 
разшири полето си на дейност и британс-
ката агенция ще увеличи съществено дела 
й на информационния пазар.
Reuters контролира 23% от световния пазар 
на икономическа и финансова информация и 
над 60% от приходите й са от бизнес с фи-
нансови услуги. След новината за продаж-
бата акциите на агенцията поскъпнаха. 
Сливането между двете групировки ще 
роди империя, която според анализатори 
ще надмине лидера на пазара Блумбърг 
(Bloomberg) по приходи и по брой клиенти. 
Евентуална сделка ще доведе до консоли-
дация на бизнеса с финансова информация 
за световните борсови платформи, банки 
и инвестиционни фондове.
Според брокерската фирма Numis Securities 
Thomson и Reuters могат да станат глоба-
лен доставчик на информация, който ще 
удари в земята главния конкурент – инфор-
мационната империя Bloomberg. Сега тези 
три компании си съперничат в доставката 
на новини и финансови данни за борсите, а 
също за  курсовете на валутите и ценните 
книжа на банки и брокерски фирми. 
По данни от април Bloomberg контролира 
33% от пазара на информационни термина-
ли, Reuters - 23%, а Thomson - 11%. 
Според ръководството на Reuters сливане-
то ще позволи на агенциите да спестят 
ежегодно над 500 млн. долара. 
Новата фирма ще се казва Thomson-Reuters, 
а обединеното с финансовия и медийния 
бизнес Reuters подразделение Thomson 
Financial ще е с марката Reuters. Шеф ще 
е сегашният ръководител на Reuters Том 
Глосър. 
Медийният сектор се оказа хит на фондо-
вите борси в Европа през май след новина-
та за офертата на притежаваната от 
Рупърт Мърдок “Нюз корпорейшън” да купи 
в. „Уолстрийт джърнъл” на компанията Dow 
Jones & Co.

MySpace купува PhotoBucket
Популярният интернет портал за общува-
не MySpace на News Corp. на Рупърт Мърдок 
купува сайта photobucket.com, известен 
хостинг за снимки и видеоклипове. Според 
последни изследвания на пазара това е 
най-големият и известен сайт за споделяне 
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ДЖЕРВЪЗ СЛОУИ:
БЪДЕЩЕТО НА РЕКЛАМНИЯ БИЗНЕС Е В 
НЕТРАДИЦИОННИТЕ МЕДИИ

ДНЕС ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО РЕШАВАТ ДАЛИ
ДА ВЛЯЗАТ В ДИАЛОГ С НАС, КАЗВА ШЕФКАТА
НА „ОГИЛВИ ЕНД МЕЙДА” - ИРЛАНДИЯ

Майкъл Кълън,
Сп. Marketing, Дъблин

Джервъз Слоуи, на 39 години, е новият управляващ директор на водещата рекламна агенция 

„Огилви енд Мейда”  (Ogilvy & Mather) в Дъблин. С агенцията е от 1996 г. и преди да оглави 

ирландския й офис, е директор на отдел „Клиенти” за Централна и Източна Европа във Виена.

„Огилви енд Мейда” е част от групата WPP, в която влизат и други водещи рекламни и мар-

кетингови компании като J.Walter Tompson, Y & R Advertising, Red Cell и MindShare. Създадена 

през 1948 г. в САЩ от Дейвид Огилви, наричан „бащата на рекламата”, днес тя е втората по 

големина рекламна агенция в света.

Драстично ли се промениха нещата, откакто преди 17 години влязохте в марке-
тинга?
Извънредно много. С новите комуникационни канали през следващите 17 години 
темпът на промените ще е още по-бърз. Нещата ще са неузнаваеми от днешна 
гледна точка.
Конкуренцията в рекламата май е по-ожесточена от всякога?
Истинската конкуренция става в умовете  на клиентите. Днес те решават 
какво да слушат, гледат или четат и кога да влязат в диалог с нас. Вече не е 
възможно просто да се покатериш на върха на дървото и да си издекламираш 
рекламното послание на висок глас.
Социалната отговорност стана преобладаваща и ние трябва да се приспосо-
бим към новия модел. Комуникацията е много по-бърза и трябва да градим отноше-
нията с клиентите на по-лична основа. Съдържанието отново става мощен инс-
трумент. Традиционните медии трябва да се приспособят към бързите промени. 
Прогнозата на „Огилви енд Мейда”  е, че до 2020 г. над половината от приходите 
ни ще идват от нетрадиционни медии.
По-напрегнато ли е днес в агенцията?
Да. Отмина времето, когато един куп народ изпълняваше задачите. Днес отго-
ворностите са ясни и хората работят по-интензивно и по-ефективно, подпомог-
нати от новите технологии. Чрез международната мрежа на „Огилви” можем на 
минутата да поискаме помощ за разрешаване на проблем на клиент. 
Свиват ли фирмите рекламния бюджет?
Не толкова свиват бюджета, колкото го разпростират върху много различни 
области. Сега правим много повече за по-малко пари.
Винаги ли тласкате клиента към рекламата?
Невинаги. „Огилви” предлага много възможности - промоции, пиар и т.н. Отиваш 
на срещата непредубеден и се запознаваш с маркетинговото предизвикател-
ство. Отговорът невинаги е реклама – може да е POS маркетинг (Point of Sales) и 
ред други варианти.
Кога една рекламна кампания се определя като добра?
Когато успее да отговори на предизвикателството, поставено от клиента. 
Често успехът се измерва с това как си успял да промениш поведението на пот-
ребителите и как те си взаимодействат с бранда.
Къде е Ирландия в сравнение с криейтив стандартите в САЩ?
За мен „Огилви енд Мейда” – САЩ, е еталон за качество. Но и ние тук правим 
добри неща: освен кампаниите ни за Lucozade аз оценявам високо работата за 
Guinness,  Bulmers, McDonald’s recruitment. В международен план работата на Fallon 
за Sony Bravia е от световна класа, свалям им шапка. BBDO се справи отлично 
за Whiskas. Наистина успяха да влязат под кожата на собствениците на котки.  
Кампаниите на M&S food също са изключителни.
Би ли работила „Огилви енд Мейда”  за политическа партия?
Да. Работили сме за политически партии и преди. Политическата реклама дейс-
тва по различни правила от традиционната бранд комуникация. Има възможнос-
ти политическите партии да се обърнат и към друг вид реклама освен плакати-
те и предизборните лозунги.
Как бихте определили O&M като бранд?
Основателят на агенцията ни Дейвид Огилви казваше, че O&M прави реклами, 
които продават. Рекламата се разви и прерасна в комуникация. Днес предлагаме 
на нашите клиентите бизнес решения и си партнираме с тях за осъществяване-
то им. 
Има ли празноти в портфолиото на клиентите ви, което бихте искали да запъл-
ните?
Миналата година дейността ни се разшири с 10%. Тази година трябва да я уве-
личим още. Растежът ще дойде  главно от досегашните ни клиенти. Ако кан-
дидатстваме с конкурси (pitch) за нови поръчки, трябва да ги подбираме много 
внимателно. Конкурсите означават страшен разход на ресурси - финансови и 
интелектуални, без особена гаранция, че ще получиш поръчката. Те изцеждат 
енергията на агенцията. При това за тях работиш извънредно, отделно от 
другите задачи, подготвяш ги в почивните дни и по нощите. Ужасно е. Конкур-
сите са част от естеството на нашата работа, но трябва да ги подбираш. 
Ние играем, за да спечелим. Напоследък сме отказвали участие в повече конкурси 
откогато и да било преди.
Защо има толкова малко жени начело на рекламата в Ирландия?
Не зная. Изпълнителният директор на агенцията ни е жена - Шели Лазаръс, която 
е модел за мен. Но са малко жените начело на големи агенции. Може би защото 
на някой етап от кариерата си те си казват: „Достатъчно!”, и не желаят да 
продължат нагоре.
Как се справяте със стреса, имате семейство, деца...?
Опитвам се да не се вземам много насериозно. Храня се правилно, спортувам и 
се наспивам добре през нощта. Много се смея. Не съм работохолик. Имам балан-
сиран живот - с две малки деца нямаш друг избор. 
Мислили ли сте да откриете собствена рекламна агенция?
Засега картите не вещаят подобно нещо.

Превод Бистра Петрова

на снимки. Сайтът има 41 милиона регист-
рирани потребители, които растат с 80 
хиляди на ден. Снимките на сървърите на 
PhotoBucket са малко над 2.8 миларда и са 
широко използвани навсякъде из интернет. 
Сайтът е основан през 2003 и оттогава се 
е доказал като удобно място за хостване 
на снимки и клипове. Цената за покупката 
на PhotoBucket е $250 млн.

Бариера срещу  качване 
на защитени видеофайлове
Порталът MySpace въведе нова защита 
срещу upload на видеофайлове, пазени от 
авторски права. Тя се нарича Take Down 
Stay Down и прави невъзможно повторното 
добавяне на видео, което веднъж е било 
премахнато от портала по искане на 
притежателите на авторските права. В 
MySpace има и други  защити срещу доба-
вяне на дигитална медия от потребители 
в нарушение на авторски права - аудиофил-
тър, който не позволява от потребител 
да бъде добавен файл с музика, защитена 
с авторски права, и видеофилтър, спиращ 
upload на видео, защитено от правните 
норми, които регулират защитата на 
интелектуалната собственост. Чрез 
инструмента Content Take Dowпък лесно се 
премахва дигитална медия, след като това 
е поискано от портала от страна на при-
тежатели на авторски права.

Огън и лед
Докато у нас зрителите стискаха палци 
за своите айдъли, брадъри и систъри, две 
българки пожънаха огромен успех в най-попу-
лярното риалити шоу в момента в Европа 
– танци върху лед. Те съчетават спортния 
дух на фигурното пързаляне и артистич-
ността на шоуто. Формулата: събират се 
дуети, съставени от популярни личности и 
известни фигуристи, проследява се тяхна-
та подготовка за концертите и отноше-
нията помежду им. Накрая ги оценява жури, 
а също и зрителите чрез SMS-и. 
Бившата ни състезателка по фигурно пър-
заляне Мария Хаджийска (сега известна с 
фамилията Филипов) спечели телевизионно-
то риалити шоу “Леденият танц на Торвил 
и Дийн”, което се излъчва в Австралия, а 
наскоро се класира трета и в английската 
му версия “Танци върху лед” (Dancing on Ice). 
И двете програми са продуцирани от олим-
пийските шампиони в танцовите двойки 
Джейн Торвил и Кристофър Дийн. 
Партньор на Мария Филипов в “Танци върху 
лед” на  британската телевизия I TV 1 бе 
Дънкан Джеймс - вокалист на известната 
момчешка група “Блу”. Певецът се ползва 
с голям успех сред англичанките и е попу-
лярен обект на копнежи,  а нашата Мария 
тренира заедно с него от ноември минала-
та година. 
Мария Филипов от 9 години живее в Авст-
ралия. Тя е бивша национална състезателка 
при танцовите двойки заедно с Вячеслав 

Казаков. След като прекратява кариерата 
си през 1992 г., Мария работи като тре-
ньорка у нас. Омъжва се за руския треньор 
Андрей Филипов и през 1998 г. заминава 
за Австралия. Там неин партньор в леде-
ния танц (на Торвил и Дийн) бе най-скъпо 
платеният австралийски модел Джейк Уол. 
Той се появява на кориците на списанията 
“Космополитън” и “Клео”, а от известно 
време работи в Италия, където грейна на 
корицата на “Грация”.
Вълната от ледени спектакли бе подета 
в Германия от известната фигуристка 
Катарина Вит. Тя също направи свое шоу 
“Звезди на леда” (Stars auf Eis) за телеви-
зия RTL. В него взе участие и певицата 
Люси Дяковска от момичешката група “Но 
ейнджъл”, която наскоро поднови своята 
дейност. Дяковска показа завидна физичес-
ка подготовка и въпреки че напредна много 
бързо в състезанието, остана трета в 
дует със Силвио Смалун. Техни конкуренти 
бяха телевизионни водещи, бивша шампи-
онка по художествена гимнастика и други.
Руският еквивалент на шоуто – “Звезди на 
леда”, се ползваше с невероятен успех. В 
него танцуваха бивши световни и олим-
пийски шампиони по фигурно пързаляне, 
популярни актьори и певци. Водещи на 
предаването бяха добре познатите у нас 
фигуристи Плюшченко и Слуцкая. В галакон-
церта на руския телевизионен формат 
“Звезди на леда” участваха и нашите све-
товни шампиони Албена Денкова и Максим 
Стависки.  Текст  Мариана Първанова

Джордж Бенсън и Ал Жеро идват
в България с най-новия си проект
Неговото име е Givin’ It Up и тази година до-
несе на авторите си поредните награди 
„Грами”. България е единствената страна 
от Източна Европа, в която двамата ще 
представят великолепния си съвместен 
проект. Шоуто в София е на 19 юли в зала 1 
на НДК от 19.30 часа. 
 Ал Жеро направо омагьоса публиката в 
НДК през миналия юни – тогава той по-
сети страната ни за първи път, отново 
по покана на “Джаз ФМ радио”. Сега се 
връща у нас, но заедно с друга джаз легенда 
– Джордж Бенсън. Досега музикантите са 
спечелили общо 15 награди „Грами”, като 
последните две са за проекта, който 
представят в София.
В Givin’ It Up си дават среща и много други 
величия. В проекта участват Хърби Хенкок, 
Пати Остин, Пол Макартни, Крис Боти, 
Джил Скот, както и един от най-добрите 
басисти в света – Маркъс Милър.  Джордж 
Бенсън и Ал Жеро се познават отдавна, 
но за първи път работят заедно. В Givin’ 
It Up музикантите са включили страхотни 
интерпретации на свои хитове, както 
и кавъри на известни джаз стандарти и 
класики на гении като Майлс Дейвис и Били 
Холидей.
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ПАОЛО МАЛДИНИ, СНИМКА PETER GEHRKE

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

# 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

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
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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

# 004 МАРТ 2007

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1
ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS

фотография Александър Моллов

# 006 ЮНИ  2007

МИНА-АНХЕЛА ИГНАТОВА:  МОДНАТА ФОТОГРАФИЯ Е И БИЗНЕС
СЪНЯТ НА ВОЕННИЯ КОРЕСПОНДЕНТ
ТИПОГРАФИЯТА НА ФОЛЧ
ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН
GO FEST!

Joe di Marco реге, хип-хоп, соул – китарист от Fugees Camp, Ню Йорк.
Предстоящо излизане на албум – октомври 2007.
Фотография Мина-Анхела Игнатова

ФЛОРИТА 
Текст Албена Атанасова    

GO FEST

Mediamixx07 – ремиксът на медийния фестивал в Албена 
Golden Umbrella, който натрупа богата тринайсетгодишна 
история, започва на 5 юни. Амбицията на неговия директор 
Жорж Лукс е да добави “принадена стойност” към утвър-
дения форум, а именно засилено международно участие и 
бизнес насоченост.
Сред имената на международните компании, които ще 
вземат участие във фестивала, са Absolutely Independent; 
2waytraffic; 3 Circles Media; Jerusalem Capital Studios, The 
Academy of  Television Arts & Sciences The Emmy Awards 
Showcase & Judging  и др., а част от тях ще направят и пре-
зентации.
Извън задължителното състезание на най-добрите в меди-
ите и рекламата, в рамките на петте фестивални дни  ще 
бъдат проведени няколко тематични семинара и конферен-
ции. Първaта от тях е посветена на новите тенденции 
в медийната реклама; друго събитие ще е дискусията  за 
пазара и авторските права в печатните медии. Асоциаци-
ята на кабелните оператори АБКО организира семинар на 
телекомуникационни теми –  за авторските права и модер-
ното съдържание на телевизиите. В Албена ще се проведе 
и семинар за новите технологии в медиите – прогнози и 
визионерство за тази изключително динамична среда, в 
която продуктите остаряват с излизането си на пазара. В 
тематичните дискусии, разбира се, ще може да се включва 
активно и всеки гост на фестивала. Плътност на анализите 
и прогнозите ще добавят и специално подготвените данни 
и презентации на GFK Audience Research Bulgaria (GARB).
Вечерната програма на фестивала също е пълна със събития 
–  в 23:00 часа на 6 юни започва AdMixx Нощта на рекламите; 
рожденият ден на bTV ще бъде отпразнуван със специален 
концерт на участниците в Music Idol, ден след финала на 
шоуто. Волната програма на фестивала включва и конкурс 
“Мини Мис България”, който не е за малки (на години), а за 
дребни (на ръст) красавици, организиран от  Венета Райко-
ва. Кариерата на мразената и обичана звезда на “Нова” за-
почва точно от такъв конкурс. Очакванията за развлечения 
са подхранвани от горещи слухове за яхтено VIP парти, за 
купон, организиран от софийския клуб Nero, за пиано вечери 
и т.н. 

С какво печели новата колекция на 
Ирина Флорин? С добре изчисления 
флирт между класиката и улицата, 
елегантността и еротиката, цената 
и посланията. Но преди всичко с факта, 
че лансира носими модели, които имат 
чудесна линия, добре обработени шево-
ве, перфектен плат и безапелационни 
комбинации. Тя използва високотехно-
логични материи като вълна “Четири 
сезона”, метализирана тафта, сате-
нирана коприна, принтове, екокожи. 
Моделите подчертават сексапилa на 
тялото и не го деформират. 
Връхните дрехи, нещо като манта или 
сетрета, са пропити с атмосферата 
на 60-те години и палавото излъчване 
на младите Бриджит Бардо и Катрин 
Деньов. Изискаността е цитат от 
гардероба на една друга французойка 
по произход - Джаки Кенеди. Дължината 
е около коляното, яките са малки или с 
визон върху тях, ръкавите са с плат-
ки, леки набори или дискретни волани. 
Детайлите не се повтарят, а те са 
черешката на тортата: панделки 
под гърдите, буфани, фльонги, данте-
ли, прихлупвания, квадратни декол-
тета, лукс. Удивителните обаче са 
от стрийт културата – ярки чорапи, 
нахакан макиаж и синтетични бижута, 
които контрастират с изисканите ка-
дифени сака със страхотни бродерии. 
Певицата дава сериозни сигнали, че 
иска да се впише в много ограничена-
та група на родните стилисти, които 
могат да покажат българска мода пред 
добрата, стара и капризна Европа. За-
сега обаче Ирина казва: “Забавлявам се. 
И никога не се взимам насериозно.” 

WiMAX
животът е

www.maxtelecom.bg




