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Преди месец обявихте, че интернет е досаден труп. Казахте,
че е бавен, че е за стари хора. Не хапете ли ръката, която ви
е хранила?
Скоростта на бродбанда до ползвателите няма да се увеличи много през следващите пет години. Това не е достатъчно,
за да бъде интернет платформа за нови приложения, които
изискват много по-голяма бързина. Тя не достига за качествено сваляне на филми на DVD. Това означава, че вече не е
основа за технологични нововъведения.
Помислете за времето, когато е било изобретено електричеството. Откритието е било база за създаването на цялата
електроника, която ползваме днес. Но вълнува ли се сега
някой от електричеството? Не. Ползваме го като даденост.
Интернет е в същото положение. Мрежата не е вече база за
вълнуващи промени в обществото и бизнеса. Тя е удобство,
необходимост. Единственият начин да се спаси, е да бъде
увеличена платформата за пропускателна способност до
минимум 1 гигабайт на секунда. Едва тогава децата ще могат
да открият нови и нови приложения, които днес е невъзможно
дори да си представим. В сегашния му вид интернет вече не е
вълнуващ, а умрял и скучен.
Как поделяте времето си между ТВ канала HDNet и развлекателния бизнес - компанията 2929 Entertainment, които създадохте с парите, получени от сделката с Yahoo?
По-голяма част от времето си посвещавам на телевизията
HDNet и филмите, които тя произвежда или купува за своята
уникална програма Sneak Preview. По нея излъчваме филми
за нашите абонати и партньори до две седмици преди те да
стигнат до кината.
Компанията ми 2929 Entertainment е вертикално изградена.
Това означава, че ние правим филми, излъчваме ги по нашия
HDNet, показваме ги в нашите кина, продаваме ги на DVD,
произведени в нашата фирма Magnolia Home Entertainment и
ги разпространяваме чрез Мagnolia Pictures. Тази вертикална структура ни дава уникалната възможност да пласираме
филмите си както и където искаме.
Печеливша ли е веригата ви от 57 кина из САЩ и фирмата за
разпространение на филми?
Да, те ми носят добри пари и ми позволяват да контролирам
нашата продукция. Никое друго студио не може да си позволи
предварителни прожекции на произвежданите от него филми,
просто защото няма верига от кина. Никоя ТВ мрежа освен
HDNet не предлага Ultra VOD (видео по поръчка), където партньорите ни могат да продават филми две седмици преди те
да излязат по екраните. В HDNet абонатите ни също ги гледат
доста преди да бъдат пуснати по кината.
Смятате ли, че хората са склонни да платят $ 30 за нов филм
по HDNet, вместо да изчакат той да дойде в кината, където
билетът струва $ 10?
Ние им даваме избор. Ако трябва да наемеш детегледачка,
да платиш за паркинг и после за филма, нашата оферта, а тя
е $ 19,95, излиза евтина. Ако обаче искат да излязат от къщи,
кината ни от веригата Landmark Theatre са на тяхно разположение.
Казвали сте, че четете 4-5 часа на ден, за да сте в час за
нещата в занаята. Кои издания и сайтове следите?
Не мога да ги изредя всичките - издания за технологични
новости, за новини в областта на развлекателната индустрия, спорта, по-общи бизнес издания. Следя редовно

Точно като Фридрих Ницше, който през XIX век скандализира Европа, като обявява: ”Бог е мъртъв”, Марк Кюбън има лоша
новина за всички „дълбоко вярващи”, които инвестират милиарди в мрежата. Интернет е „покойник, при това досаден”,
казва той в интервю за известното списание „Портфолио”. Причината е, че е бавен и занапред няма начин да стане много
по-бърз, обяснява милиардерът, забогатял от мултимедии.
По ирония 49-годишният Кюбън направи своето състояние, което възлиза на 2,5 млрд. долара, именно от интернет. През
1999 г. той и партньорът му Тод Уагнър продадоха на Yahoo за $ 5,7 млрд. своята мултимедийна компания Broadcast.com,
която ползва специален цифров протокол, за да предава на живо в мрежата мачове и концерти. И така светкавично се наредиха сред най-богатите хора на Америка. С парите лудият по баскетбола Марк купи отбора от NBA „Далас Маверикс”,
създаде високоразделителен сателитен канал HDNet и нае за него легендарния водещ на „60 минути” по CBS - разследващия журналист Дан Радър.
Кюбън управлява и компанията 2929 Entertainment, която прави и разпространява филми, притежава и верига от кина. За
него само съпругата му Тифани и 4-годишната му дъщеря са по-важни от бизнеса.
Ето възгледите му за интернет, търговията с акции, телевизията с висока резолюция и Рупърт Мърдок:

Make, PC Magazine; CPU magazine, Adweek, Advertising
Age, Film Journal (International), the Producers Guild, HighDef,
BusinessWeek, the Wall Street Journal, the New York Times,
Good, Billboard, the Economist, Entertainment Weekly, TV Week,
Broadcasting & Cable, Variety, Sports Business Journal, ; Forbes;
and Fortune и още формати RSS с информация от стотина
уебсайта...
Как се надушват възможностите за печелившо начинание?
Трябва да познаваш отрасъла много добре. Повечето хора
смятат, че е достатъчно да ти хрумне умна идея. Всички имат
идеи. Трудното е да усвоиш до съвършенство тънкостите в
бранша, за да разбереш дали тази идея ще проработи. А
после да се подготвиш добре за осъществяването є.
Умно ли постъпи Рупърт Мърдок, като се изръси $ 5 млрд. за
Dow Jones и Wall Street Journal?
Той сключи невероятна сделка. Сега всичките му бизнес
проекти могат да минат под авторитетната марка Wall Street
Journal. ТВ каналът Fox Business Channel би спечелил незабавно високо доверие.
Какво бихте посъветвали новаците в бизнеса?
Да си напишат домашното, тоест да опознаят бизнеса си подобре от всеки друг. Иначе някой, който знае повече и работи
по-усилено, ще им бие дузпата.
А препоръката ви към предприемачите, които се страхуват
от провал?
Това е добре. Аз винаги се страхувам от провал. Страхът е
чудесен стимул да работиш още по-усърдно.
Жертвате ли личния си живот заради успеха в бизнеса?
Разбира се, питайте пет-шест от бившите ми гаджета. Седем
години не бях ходил на почивка. Не бях чел нито една книга за
удоволствие. Работата изцяло ме бе обсебила.
Какви принципи трябва да се следват при инвестирането
според вас?
Дръжте парите си в банката. Тези, които ви съветват да си
купите акции, защото стойността им можело да се покачи, са
идиоти или се опитват да ви продадат нещо. Фондовият пазар
в момента е най-лошото място за инвестиции. Друг съвет: НИКОГА не влагайте парите си в нещо, за което нямате информационно предимство, дори и брокерът ви да ви съветва да го
направите. Ако брокерът имаше изпреварваща информация,
той нямаше да е брокер, а щеше да се излежава на някой
плаж.
Смятате ли се за новатор?
Не. Аз нямам новаторски идеи, но умея да комбинирам информацията по начин, за който другите не се сещат.
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МАРИЯ СТОЯНОВА: ДЪРЖА НА
ХИГИЕНАТА В РАБОТАТА С ПОЛИТИЦИТЕ
От три години гледаме репортажите на Мария Стоянова по БНТ. Винаги точни и компетентни,
но със свеж поглед върху събитията. Зрителите усещат, че зад тази лекота се крие сериозен
професионален опит. Мария е носителка на специалната награда на журито в конкурса
„Журналистическа награда за Източна Европа” - Щутгарт, има шестмесечна специализация в
Германския Бундестаг, магистър е в Европейската журналистическа академия на Австрия.
Най-сериозното училище, разбира се, е практиката - събитията в Сърбия, Македония, Германия и Ирак, които Мария Стоянова е отразявала. А всичко започва с предаването „Денят” на
Дарик радио, после - радио НЕТ, и така до БНТ.

текст Мариана Първанова
Имаш опит като журналист в доста държави. Има ли разлика
в отношението към българския журналист, или навсякъде е
приеман еднакво?
Отношението зависи от позицията на страната ни в конкретното място по света. Един кореспондент в чужбина е свързван
преди всичко с държавата, от която идва. И това е съвсем
разбираемо. Като се има предвид, че във външната политика
на всяка една страна приоритет са „големите” и съседите,
следва и принципът, че най-голям достъп до информация имат
именно тези репортери, които идват от важните за съответната страна държави.
В този смисъл аз, като журналист, съм се чувствала по-улеснена на Балканите, в Русия, дори в Сирия, Ирак и Египет,
където съхраняваха добри спомени за България. В Германия,
където сега работя като кореспондент на БНТ, нямам подобно
предимство. Конкуренцията е много голяма и това прави всеки
един мой успех още по-сладък.
Какво е влиянието на медиите в Германия? Четвърта власт в
страната ли са?
Определено. Не само медиите като цяло, но дори и отделните
журналисти респектират политиците във Федералната република. На германците не може да им се отрече, че се учат
доста успешно от грешките си. Високият пиедестал, на който
са поставени медиите, има връзка с т.нар. „Шпигел” афера.
През 1962 г. авторитетното сп. „Дер Шпигел” публикува критична статия за лошото състояние на Бундесвера - германската
армия - в разгара на Студената война. Няколко журналисти и
главният редактор са арестувани и обвинени в „предателство
срещу държавата”. Полицията прави обиски в редакцията на
списанието. Тези крути мерки, провокирани от тогавашния
министър на отбраната Франц-Йозеф Щраус и одобрени от
канцлера Конрад Аденауер, предизвикват вълна от протести
сред обществото, опозицията и останалите медии. В резултат
Аденауер обявява, че след края на мандата си няма да се
кандидатира отново. Журналистите и редакторите са оправдани от съда, а случаят и до ден днешен е сочен като най-решаващата стъпка по пътя към утвърждаване на свободата на
пресата в Германия.

Специализирала си в германското радио „Дойче веле” и в
австрийския всекидневник „Курир”. По какво се отличават
немскоезичните медии от българските?
Най-голямата разлика за мен е в изказа. Докато ние в България се стремим колкото се може по-сложно да се изразяваме
и пишем, то в немскоезичната журналистика стремежът е към
по-простичък и достъпен за широката публика изказ. Изключително малко са медиите, които си позволяват да използват
сложни глаголни времена и думи, за разбирането на които са
необходими речници.
Кой е любимият ти политик, с когото ти се е налагало да
работиш? Или коя е най-харизматичната личност, която си
интервюирала?
Много внимавам да не се поддавам на чара на политиците.
Това е важно за работата и ми дава независимост и суверенност. Има обаче един политик, при когото това мое правило не
проработи - Зоран Джинджич. Възхищавах му се всеки път, когато наблюдавах колко умело работи с хората, как овладява
масите и как въпреки всичко стига до компромисни решения в
името на поставената цел.
Иначе от германските политици ми е симпатичен кметът на
Берлин - Клаус Воверайт. Той успя да обърне консервативното германско общество в своя полза, като открито призна, че
е хомосексуален. Фразата му „аз съм гей и е добре, че това
е така”, беше подета от всички. Стигна се дотам, че години
наред никой не успя да произнесе толкова крилати думи,
които да изместят онази фраза. Добре че дойдоха местни
избори в Берлин, които Воверайт отново спечели, но този път
с думите: „Берлин е беден, но е секси.” Последното според
мен е валидно много повече за България, отколкото за Берлин,
но е вече казано.
По какво се отличават българските от чуждите политици в
работата им с медиите?
Имам чувството, че българските политици виждат в журналистите свои врагове. Истината е, че и двете страни имат
интерес от конструктивно сътрудничество в името на публиката, която всъщност е избирател. Често пъти в репортажите

на моите колеги от Народното събрание виждам врати, които
хлопват пред микрофоните или блъсканица около някоя личност, която се опитва да избяга.
Обществото очаква отговори от политиците и работата на
журналистите е да ги поставят. Политиците имат право да
не отговорят, но дори и за това си има начин. Германските
политици например знаят прекрасно, че трябва да задоволят
интереса на публиката, защото често пъти дупката от липса
на информация се запълва със спекулации, които след това е
доста по-трудно да се опровергават.
Поставяш ли невидима граница пред хората, които интервюираш? От кой тип журналисти си - които са „на ти” с политиците, или които държат да има дистанция?
Не мога да съм „на ти” с някого и да очаквам да има респект
от мен и да не се надява, че ще му спестя някой въпрос. Дистанцията и разстоянието в този смисъл са изключително важни.
Така, както държа много на личната си хигиена, така държа и
на хигиената в отношенията - професионални или не. Освен
това съм убедена, че най-добре се получава, когато всеки си
знае мястото.
Кой е най-критичният момент в твоята журналистическа
кариера?
Когато на 10 метра пред мен стреля танк. Беше в едно поле
пред с. Ваксинце, Македония, през април 2001 г. В селото се
бяха барикадирали албански бунтовници, а силите на реда
подредиха нас, журналистите, в една редица пред железопътната линия, която минаваше оттам. Нямаше къде и зад какво
да се скрием. Бунтовниците стреляха буквално срещу нас, защото малко по-отпред бяха македонските войници. В момента,
в който един от танковете стреля, ме обзе страх - тътенът беше
ужасяващ, огънят, който излезе от дулото му, беше толкова
ярък...
Била си в Ирак. Какво е впечатлението ти от работата на
„военен плацдарм”?
Бях в Ирак в самото навечерие на войната. Аз съм единственият журналист от България, който по ирония на съдбата видя
и отрази последните тържества по случай рождения ден на
Саддам Хюсеин. Тогава откриха и онзи негов паметник, който
само година след това пред всички телевизионни камери
беше съборен от постамента и замерян с обувки.
В Ирак за първи път усетих какво означава службите да са по
петите ти. Към мен се беше „залепил” човек от разузнаването.
Придружаваше ме навсякъде като колега, който иска да ми
бъде от полза. Ясно ми беше, че той внимава да не направя
някоя грешна стъпка. Нямах проблем с това, защото знаех, че
се намирам в диктаторска държава, която се готви за война.
Освен това го разбирах - той трябваше да си върши работата, аз също. Особено важно е да спазваш правилата. Затова
реших да имам полза от този човек, вместо да се опитвам да
му се изплъзна. Така той се превърна в мой преводач и гид.
Естествено, имаше моменти, в които ме „насочваше” къде
да обърна внимание и кое не е важно. Като цяло обаче се
превърна в мой закрилник. След една вечеря с Питър Арнет
- журналиста, който взе първото интервю от Осама бин Ладен
и който единствен отразяваше първата американска война срещу Ирак, се разболях тежко. Изглежда, с водата бях
поела и амеба. Не бях на себе си. Не можех да се движа, а
ми предстоеше пътуване обратно. Моят човек от службите ме
качи в една лимузина. Обясни нещо дълго и напоително на шофьора. Като в полусън тръгнах от Багдад - в една кола с един
човек. Отворих очи само на границата между Ирак и Сирия.
След това се събудих в Дамаск пред българското посолство.
Бях пътувала цяла нощ през пустинята сама с един арабин,
когото изобщо не познавах. Наставленията на моя „закрилник” бяха дали резултат - прибрах се на сигурно място, без и
косъм да падне от главата ми.
Иначе работата във военни условия предполага много спокойствие и същевременно бързи реакции; изисква разум, но
и чувство.
Кой е най-големият ти журналистически удар?
Надявам се най-големият ми журналистически удар да не е
останал в миналото и тепърва да предстои.
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КУТИЯТА НА ПАНДОРА
ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА РАЗБЕРЕШ КАКВО ПИШЕ, ГОВОРИ И
ДОРИ МИСЛИ ВРАГЪТ В ЛЕГЛОТО ТИ
текст Бистра Петрова

Отблъснат любовник задига BlackBerry-то на невярната си приятелка. Измамена съпруга се прави на хакер и наднича в телефонните
сметки на мъжа си или инсталира шпионски софтуер на семейния
лаптоп. Така все по-често се разкриват скандални изневери, пише
в. „Ню Йорк таймс”.
Адвокати по бракоразводни дела, които ровят за компромати, наемат детективи с компютърни умения и техника, позволяваща им да
проникват в домашния компютър.
„Днес при почти всяко дело се ползват някакви електронни доказателства“, казва Гаетано Феро, шеф на Американската асоциация
на адвокатите по бракоразводните дела, който провежда и семинари за събирането на електронни улики. „Това напълно промени
нашия занаят.“
Защитниците на правата на личността шумно бият тревога, че
дигиталната техника позволява на правителствата и мощните корпорации да надничат в частния ни живот, както никога досега. Но
истинските „шпиони” всъщност са хората, с които спим, уверява
авторът на статията Брад Стоун. „Никой не се интересува повече
от личния ти живот от бившия ти съпруг(а)”, казва Джаклин Барнет,
адвокат по разводите от Манхатън.
Повечето случаи на електронен шпионаж у дома завършват с
разрив между партньорите. Подобна е съдбата на един консултант по високите технологии от Филаделфия, който крие името си
заради своя син в тийнейджърска възраст. Той подозирал жена си
в изневяра, но вместо да вдигне скандал, инсталирал на лаптопа є
програма за $ 49, наречена PC Pandora. Тя правела тайно снимки
на екрана всеки 15 секунди и ги изпращала на мейла на съпруга.
Скоро той добил ясна представа за сайтовете, които жена му
посещава, и за съобщенията, които изпраща в мрежата. Програмата прихванала и паролите на съпругата, така че мъжът є можел
да чете и принтира цялата поща, изпращана и получавана от нея в
продължение на година.
Това, което открил, сложило край на брака му. „Разбрах, че от 11
месеца тя се вижда с друг мъж - баща на съученик на сина ми. Те
не само се срещат, но и пускат свои порно снимки в интернет, за
да търсят секс с други подходящи двойки.”
Решението да шпионира жена си не било взето с леко сърце,
признава измаменият съпруг. „Ако ви кажа, че след всичко това
съвестта ми е чиста, ще ви излъжа“, казва той, но се оправдава с
наличието на много фирми, които имат практиката да четат пощата
на клиентите си. „Щом те си позволяват това, защо да не го правят
и брачните партньори, при които става въпрос и за чувства, и за

материален интерес”, оправдава се рогоносецът.
Съпрузите обясняват нахлуването в личното пространство на половинките си с неустоимото желание да
разберат какво крият те. Една американка разказва как миналата година почувствала, че мъжът є, хирург
от Манхатън, страни от нея и сякаш е обсебен от своето BlackBerry. Това є се сторило подозрително. На
рождения му ден, докато той вземал приготвена от нея гореща вана, тя прегледала електронната му кореспонденция. Открила, че има връзка с медицинска сестра и дори планира да се срещне с нея същата
вечер. Няколко седмици по-късно, когато двамата се опитвали да загърбят разправиите и да закрепят
брака си, тя се натъкнала на електронно съобщение от банката, което разкривало, че коварният съпруг
тайно е купил апартамент за 3 млн. долара, очевидно за да се среща там със своята любовница. Така
високите технологии решили съдбата на семейството.
Да бъдеш в положението на шпионирания, също е кошмарно. Джолийн Болендър, 45-годишна майка на
три деца от Дикс Хилз, щата Ню Йорк, разказва, че в един ден била информирана от AOL и Google, че
паролите за 2 имейла, които ползвала, са променени - знак, че някой има достъп до тях и чете пощата й.
Скоро след това открила, че на колата є е инсталирано GPS устройство, което следи маршрута на автомобила. За всичко това тя подозира съпруга си, с когото е в развод.
„Чувствам се отвратена и осквернена“, казва Джолийн. Тя предполага, че мъжът є иска да разбере дали
се вижда с друг. „Напишеш ли нещо черно на бяло, трябва да знаеш, че то може да бъде намерено и
използвано от някого, за да те атакува и нарани.“
Адвокатите по разводите казват, че папките им са пълни с подобни случаи. Три четвърти от случаите на
Нанси Кемтоб, юрист от Манхатън, вече включват някакъв вид електронна комуникация. Почти във всички
случаи тя иска от съдиите разрешение да изземе и копира харддисковете на компютрите на противниковата страна, особено ако трябва да разбере финансовото им състояние или дали са подходящи да
получат попечителство над децата.
Адвокатите трябва да преодоляват куп пречки, за да могат да пуснат в действие електронните доказателства. В САЩ различни закони определят кога е редно и кога не да получиш достъп до нечий компютър, да
влезеш в чужда поща или да подслушваш разговор. Ако въпросният компютър е семейна собственост или
партньорите са споделили един с друг паролите си, тогава можеш законно да четеш пощата на другия
или да я представиш като доказателство в съда в случай на развод.
Адвокатката от Пенсилвания Лин Голд-Бикин разказва за свой клиент, който открил, че жена му изпраща
любовни имейли до Австралия от семейния компютър. Нейният защитник оспорил доказателствата в съда,
но клиентът на Голд-Бикин спечелил делото въпреки това.
В САЩ единствената кореспонденция в личния имейл, която е защитена от закона, е тази между клиента
и адвоката му. Затова юристите са твърде скептични относно личната неприкосновеност в дигиталната
ера. „Не разкривам нищо в личната си електронна поща - казва Дейвид Леви, адвокат по разводите от
Чикаго. - Защото тя не е лична. Нищо не е истински защитено в мрежата, щом натиснеш бутона „изпрати”,
предупреждава той.
Частният детектив Джеймс Мълвани е съгласен с това. Повечето от времето си той посвещава на ровене
в компютрите на развеждащи се двойки от името на адвокатите им. Един от специалитетите му е да възстановява файлове - банкови документи и имейли до любовници, които съпрузите са се опитали да изтрият.
„Всяко натискане на клавиш от клавиатурата се запечатва завинаги“, казва Мълвани. Той съветва: „Единственият начин, по който можеш да се отървеш от дигиталните улики, е да се сдобиеш със „Смит и Уесън”,
да хвърлиш компютъра си високо във въздуха и да му теглиш куршума.”
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Dakota Hair

VOGUE ОТКРИ ИНДИЯ

ОБЩЕСТВОТО НА
УЛИЧНИТЕ ПОЕТИ
РАЯН МАКГИНЛИ - ФОТОГРАФЪТ СЪС СКЕЙТБОРДА

текст Жана Нинова

„Единствената причина, поради която не пропусках нито едно парти в Ню
Йорк, беше идеалната възможност да снимам! Тогава хората забравят или
по-скоро се отървават от личните си предразсъдъци и купонясват, правят
секс, живеят на бързи обороти и оголват истинската си същност - нещо,
което ме интересува особено живо!”, разкрива професионалния си
инстинкт и методи американският фотограф Раян Макгинли. В началото на
кариерата си той снима близки приятели в Манхатън от своя скейтборд и
бързо се прочува като последовател на уличния поет на визията Лари Кларк.
Първата голяма експозиция с фотографии на Макгинли е в американския
музей „Уитни”, а втората - на авангардната сцена на P.S.1. Все още
ненавършил 30 години, Раян Макгинли е детето чудо на американската
арт сцена. „Цялата тази суматоха около мен не е особено приятна. Аз
все пак съм фотограф, а не филмова звезда. Работих упорито, за да стигна
дотук, и не очаквам потупване по рамото от никого. Снимам за себе си, а
не за да бъда известен. Правя фотографии, които да доставят удоволствие
най-напред на мен!”, казва носителят на тазгодишната награда на
Американския фотографски институт пред вестник „Ню Йорк таймс”.
Скейтбордисти, музиканти, графити артисти, бивши любовници и приятели
на Макгинли са сред любимите му персонажи. Пристрастеността му към
образите се оформя още докато е студент в специалността графичен
дизайн в нюйоркското училище Parsons School of Design. „Фотографията
стана неусетно моята обсесия!”, допълва той и си спомня, че много често
излизал от къщи без портфейл, но никога без полароида си. През 2000 година
организирал импровизираната изложба The Kids Are All Right в училището
и дори отпечатал най-добрите си фотографии в тираж от сто бройки - част
от тях продал за по 20 долара копието, а другата изпратил на кумирите си
Лари Кларк, Нан Голдин, Джак Пиърсън и Волфганг Тилмънс. „Достигнах
мига, в който не мога да чакам снимката да се случи на улицата - това
е загуба на време, така че от известно време създавам фотографиите.
Движа се по острието на бръснача между реалността и изкуството да
създаваш реалност! Фотографиите ми са празник на живота, на купона
и съвършенството - те са свят, който не съществува, но не е невъзможен.
Фантазия. Свободата е истинска, защото няма правила. Това е животът,
който бих искал да живея!”
Изложбата Celebrating Life ще e във фотографския музей FOAM в Амстердам
от 2 ноември до 6 януари 2008 г.

Lily Blackeye

Модната библия - списание Vogue, излезе на индийския
пазар. „Vogue Индия” дебютира с три звезди на филмовата
компания Bollywood на корицата си. Индийското издание е
плод на засиления интерес на неговия издател Condѓ Nast към
Азия, континент, на който се намира една огромна, говореща
английски таргет група. Част от нея са почти 8-те милиона
индийски жени от всички възрасти, които биха посегнали към
легендарното списание. Индийското издание ще представя
световна и местна мода, дизайн, култура, пътешествия.
Списанието ще излиза в тираж 50 000, с което надминава в пъти
своя основен конкурент, сп. Elle, и неговия 20-хиляден тираж.
„Vogue Индия” допълва разнообразната колекция от световни
печатни издания, които се продават по щандовете в Индия.
Сред тях са Cosmopolitan, Marie Clarire, Seventeen, Maxim,
Hello!, Time out, OK! Издателят Condѓ Nast има редовни издания
в Япония и Русия, а през 2005 година създаде и Vogue China.
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МЪРДОК ИСКА ДА
НАПРАВИ САЙТА НА
WALL STREET JOURNAL
БЕЗПЛАТЕН
ОЧАКВА СЕ ТОВА ДА ВДИГНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ РЕКЛАМА В МРЕЖАТА

текст Жана Нинова
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Рупърт Мърдок още не е приключил с покупката на Dow Jones
& Co., а вече обмисля стратегическия въпрос: дали да направи
безплатен сайта на флагмана на компанията - авторитетния
вестник Wall Street Journal (WSJ).
Собственикът на News Corp. намекна в поредица интервюта и
срещи с ръководството на WSJ, че вестникът скоро ще се чете
свободно в Мрежата. Изпълнителният директор на Dow Jones
Ричард Занино обаче контрира, че сайтът с 983 000 абонати
носи добри печалби и трябва да остане поне отчасти платен.
Wall Street Journal е единственият голям вестник в САЩ, за
електронния достъп до който се плаща. От септември „институцията” New York Times, чиито анализи, коментари и архив се
отваряха срещу заплащане, вече свободно се чете в Мрежата. Ръководството му прецени, че по този начин ще увеличи
аудиторията на вестника, а това означава повече реклама и
по-големи печалби.
В момента обаче растежът на приходите от online реклама се
забавя. Вестникарските сайтове влизат във все по-ожесточена
конкуренция с Web портали и ТВ мрежи. През август посещенията в интернет на вестници от групи като McClatchy Co. и
Hearst Corp. спаднаха, докато към сайтовете на Time Warner
Inc.’s CNN бе отбелязан засилен трафик, съобщиха от Nielsen/
NetRatings.
Растежът на рекламите в online вестниците спадна до 19,3%
през втората четвърт на 2007 г., а по същото време на миналата
година бе 33,2%, обяви Вестникарската асоциация на Америка.
Същевременно намаляват печалбите от рекламите в хартиените вестникарски издания, а надеждите, че online рекламирането ще компенсира загубите, не се оправдават. Рекламите в
мрежата все още са малка част от общите рекламни приходи
на вестниците - само 7 на сто от получените през втората четвърт на т. г. 11,3 млрд. долара.
Въпреки това издателите гледат да откъснат колкото може по-голямо парче от online рекламата, отчитайки, че тази в печатните
издания става все по-безперспективна. Затова по-стабилните
вестници жертват печалбите от абонамента в мрежата и правят
сайтовете си безплатни. Преди New York Times така постъпиха и
Slate online - издание на Washington Post Co, Los Angeles Times
и др.
Освен Wall Street Journal пари за някои статии в интернет сайта
си взема и Financial Times. „Нямаме намерение да правим нашия ft.com напълно безплатен”, обяви говорител на издателите.
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Абонатите на сайта през юни бяха 97 000, т.е. с 12% повече от
предишната година.
И WSJ, и FT са особен случай във вестникарския свят - те са
специализирани в бизнес новините, но имат и материали от
общ характер. Практиката е показала, че на Wall Street и
хората от корпоративния свят нямат нищо против да плащат за
специализираните новини.
Рупърт Мърдок предполага обаче, че ако направи WSJ.com
безплатен, печалбите от реклама ще нараснат и ще покрият
загубите. Миналата година сайтът е изкарал поне 50 млн. долара. „Първо, разбира се, ще изгубим няколко десетки милиона,
но после, ако сайтът е добър, мисля, че ще изкараме много
повече. И вместо 1 милион платени абонати, ще имаме 10-15
милиона редовни читатели в мрежата. Това ще са най-богатите
и влиятелни хора по света”, казва медийният магнат.
Но за да печели добре от реклама, WSJ.com трябва да увеличи
трафика към сайта си до 20 млн. уникални посетители (unique
visitors) месечно. А цифрата за втората четвърт на тази година
бе 8.3 млн. Трафикът през август показва 5.1 млн. посетители.
Да се достигнат 20 млн. няма да е лесно, смятат хора от вестника. Най-популярният вестникарски сайт - този на New York
Times, стига до 13,1 млн. уникални посетители месечно, а Yahoo
Finance - най-големият финансов уебсайт - 16.8 млн.
Хората на Мърдок виждат стратегическа изгода в премахването на таксата за WSJ.com, дори и загубите от това да не се
покрият веднага. Но според Ричард Занино отварянето на вестника за всички може да не привлече достатъчно нови читатели.

MEDIABOXX ПРЕМИЕРА

“ЧАЙКА” от А.П.Чехов, постановка - Крикор Азарян,
художник - Марина Райчинова
Участват: Бойка Велкова, Иван Радоев, Мирослав Косев, Александра Сърчаджиева, Милен Миланов, Меглена Караламбова, Анастасия Ингилизова,
Иван Ласкин, Георги Новаков, Иван Бърнев
Театър ”Българска армия”

“ЧАЙКА”

НА ЧЕХОВИТЕ ГЕРОИ СМЪРТТА ИМ СТОИ КОМИЧНО, КАЗВА В ИНТЕРВЮ ЗА MEDIABOXX
АКТЬОРЪТ ИВАН РАДОЕВ
текст Антоанета Пунчева, снимки Бистра Бошнакова

Винаги малко съм се учудвала, че “Чайка” е комедия... Не са
ли повече трагични неосъщественият творчески стремеж и
неуспялата любов, които ни показва пиесатa, особено през
вашия герой?
В основата на хубавата съвременна драматургия, както и при
Чехов, комичното и драматичното вървят ръка за ръка - като в
живота. Един човек умира, в същото време в някакъв родилен
дом се ражда дете и започва нов живот!
Накрая умира и вашият неудовлетворен Треплев...
Понякога смъртта на Чеховите герои в неговите пиеси не променя нищо. Не са герои в типичния смисъл на думата и бидейки
такива, смъртта им стои нелепо и комично. А за това какви искаме да бъдем и какви сме? Това може би поражда нелепостите и
комизма, но и в живота често става така.
Коя роля ви е това под режисурата на Крикор Азарян?
О, много съм работил с него и винаги е удоволствие да се
работи. Втората ми работа тук, в театъра, беше с него преди 10
години точно. Оттогава работим.
За какво взехте “Аскеер”?
За “Йонадав”. Тук, като актьор от Театъра на армията, не мога
да получавам тази награда.
Жалко. Защото заслужавате номинация за “Куклен дом”
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(реж. Стоян Радев). Работата ви беше много добра, въобще вашата “второстепенна” двойка с Кристина Янева беше сполучлива, играта ви даваше истинска стабилност на спектакъла.
Всеки има право да харесва или да не харесва
представлението...
Аз за първи път работя със Стоян Радев и много ми хареса. Когато се съберат хора на една вълна, много лесно става, и това
се получи в “Куклен дом”. Пиесата затова е класика, защото се
опира на неща, които са вечни, нямат давност. Всичко е правено заедно - с разговори, размишления, идеи. Но пак ви казвам,
когато хората са на една вълна като естетика и неща, които ги
вълнуват, получава се по-лесно.
Аз наистина харесах това представление. За първи път от много време чувах ясно текста, диалога. Напоследък сякаш много
се крещи в театъра, има стремеж всеки да покаже всички
скечове и номера, които знае, и често конфликтът, идеята,
речта потъват някъде. Този “Куклен дом” беше аскетичен и
смислен, модерен театър...
Да, и аз така мисля, че е съвременен театър.
Имате ли неустоими предложения от шоу бизнеса, днес много
театрални актьори с определена външност и глас се изявяват
като водещи в ТВ формати?
Не знам, напоследък имам доста работа в театъра, не чувствам
необходимост от нещо друго.
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Последното ви участие в киното май беше в симпатичния филм
на Людмил Тодоров “Емигранти”. Нови предложения?
Засега нямам предложения за участие във филми. Е, у нас те не
се и правят много на година...
Ще тръгвам, синът ми гледа репетицията и е готов със своите
“критични бележки”.
Как се казва? Не е Иван Радоев на 3-та степен?
Не, казва се Калоян, на 8 години е. Винаги има мнение за
работата ми и това не е лошо, децата имат чисти критерии за
нещата.
Досега какво му е харесало най-много?
“Ножица-трепач”! Там играя един арменец - антиквар.
Да, и аз видях в нелошия сайт на театъра, че “Ножицата...”
заема челното място.
На първо място е по публика.

Зимна приказка, режисьор Мариус Куркински
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СОЛАРИЗАЦИЯ

ФОТООКОТО НА СЮРРЕАЛИЗМА - ЛИЙ МИЛЪР, ОСТАВА НЕЗАСЛУЖЕНО В СЯНКАТА НА МАН РЕЙ
текст Жана Нинова
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в Париж. Дръзка и свободна, Лий експериментира не само с
визията и фотоапарата, но и с личния си живот. Когато мъжът на
живота є, Ман Рей, се установява да живее в Холивуд, Лий се
впуска по петите му и дори успява да убеди съпруга си Ролан
да позира заедно с Ман пред нейния обектив. Въпреки че е
нещастна като съпруга на Пенроуз (заради многобройните му
изневери), Милър успява да превърне семейното имение Farley
Farm в любимо кътче на сюрреалистите, които я навестяват
често до края на нейните дни. Тя умира именно там през 1977 г.
на 70 години.

Fire Mascs

Точно 100 години от рождението на Лий Милър и 120 фотографии - така изглежда в цифри една от най-интересните изложби на лондонския музей Victoria&Albert - „Изкуството на Лий
Милър”, която ще продължи до 6 януари в британската столица.
Родена през 1907 година в предградие на Ню Йорк, красивата Лий Милър започва кариерата си на модел пред обектива
на собствения си баща Тиъдър Милър, който предпочитал да
я снима гола. Артистичната є разкрепостеност и бохемско
възпитание я отвеждат в Париж в далечната 1929 г., където
среща легендата Ман Рей. Той отказва категорично да я наеме
за асистентка във фотографското си ателие, но красивата Лий
се оказва по-упоритa от него и бързо се превръща в негова
фаворитка в професионален и в личен план. Така начинаещата фотографка става личен помощник на маестро Рей,
негова муза и любовница, както и партньор в дългите фиести с
приятелите му Пабло Пикасо, Хуан Миро, Макс Ернст, Колет и
Марлене Дитрих.
Двойката Милър-Рей открива и патентова ефекта „соларизация”. Самостоятелно Лий Милър работи като кореспондент на
Vogue в Париж, а когато през 1930 г. отваря собствено студио
във френската столица, пред обектива є застават легенди като
Елза Скиапарели и Коко Шанел. Две години по-късно фотографката става всеобща любимка на хайлайфа, което автоматично
обрича връзката є с Ман Рей на провал. След раздялата им
Лий напуска Париж и се установява в Ню Йорк, запознава се с
арабски бизнесмен и се омъжва за него. Тя прекарва няколко
години в Кайро, но доведена до ръба на отчаянието, се завръща в Париж и в обятията на Ман Рей. Артистичната є натура е
като магнит за приятелите на Рей. Тя е любимка на Пикасо и на
една от неговите музи - Дора Маар. Прочута с яркия си темперамент, фотографката успява за дълъг период от време да живее успоредно с двама мъже - Ман Рей и британския аристократ Ролан Пенроуз, за когото се омъжва и му ражда син през
1947 г. Лий Милър е единствената жена фотограф, отразила
влизането на американските войски в Париж на 25 август 1944
г., както є единствената дама, заснета във ваната на Адолф
Хитлер в къщата му в Мюнхен. Сред най-ценните є проекти са
снимките на Жан Кокто, който є позира пред „Пале Роял”, и на
писателката Колет в дома є в Париж. Легендарен е и кадърът,
в който Фред Астер танцува степ пред американските войници
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ТЯ И ТОЙ

ЛУДОСТТА НА ВЕЛИЧИЯТА

РИСУНКИТЕ НА ДАЛИ ЗА КИНОТО СА ПОДРЕДЕНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ТЕМАТИЧНА ИЗЛОЖБА
текст Жана Нинова

„Единствената разлика между мен и един луд е, че аз
не съм луд!”, казва с типичното си солено чувство за
хумор испанският гений Салвадор Дали (1904-1989) и
оставя критиците си в недоумение дали става дума за
изповед, или за откровена подигравка. Визуална представа за лудостите на Дали обаче дава организираната в музея за съвременно изкуство в Лос Анжелес
(LACMA) изложба Dali: Painting & Film. Първата по рода
си експозиция изгражда стабилен мост между рисунките и скиците на художника, създадени специално
за киното. Интересът на Салвадор Дали към седмото
изкуство е бил добре известен, но никога досега не се
е появявала толкова обширна и систематична колекция на опитите му да бъде кинематографичен художник. Лошият гений на сюрреализма е имал уникалната
възможност да работи с кумирите си Луис Бунюел,
Алфред Хичкок и Уолт Дисни. В неговата кратка, но
съдържателна филмография са вписани истински
експерименти - „Андалуското куче”, „Златна епоха”
(1929-30), „Омагьосаният” (1945) и „Дестино” (1946),
а също и двете авторски продукции на Дали „Хаос и
творение” (1960) и „Впечатления от Монголия” (1976).
С изключителен интерес се очаква серията му ранни
рисунки от нощния живот в Испания от 1922-23 г.,
както и картините „Първите дни на пролетта” (1929) и
„Устойчивостта на паметта” (1931). Бракът на Дали и
Холивуд не е от най-стабилните съюзи, но интерес към
ексцентричния испански художник най-напред проявява филмовото студио Twentieth Century Fox. Оттам го
ангажират за продукцията Moontide, но работата на
Дали не влиза в окончателния монтаж на лентата. За
сметка на това обаче Алферд Хичкок до края на дните
си смята за един от най-големите си успехи именно
съвместната работа с Дали на снимачната площадка
на „Омагьосаният”, за който художникът измисля и
изработва декора за сцената със съня (на снимката).
Испанският сюрреалист пък бил категоричен, че партньорството му с братята Маркс и Луис Бунюел е дало
впечатляващ резултат.
Експозицията Dali: Painting & Film е в LACMA до 7
януари и се организира съвместно с фондацията
Gala Dali.
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Познатата и любима на телевизионната публика двойка се завръща на малкия екран. Стефания Колева и Юлиан Вергов отново са Силвия и
Мартин. Химията между двамата актьори е посилна отвсякога. Дуетът изкушава почитателите
си с нова порция воайорство и забавление.
Поканени сме в дневната, кухнята и градината,
позволено ни е да подслушваме всекидневните
им разговори, да надникнем дори в банята и
спалнята. Водят ни на гости, пътувания, излети,
спорт и ваканции. Винаги неудовлетворени,
често недоволни един от друг, но неизменно
решени да съхранят и развиват връзката си.
Силвия и Мартин са същите, но и много различни. Порасналото самочувствие на Силвия
внася нов нюанс в конкуренцията и сътрудничеството помежду им. Тя търси реализация в
интересна за всички област. Мартин се бори
за клиенти, впрегнал своята и нейната изобре-

тателност.
Проблемите на Мартин с неговия мачо-баща
сякаш клонят към разрешаване. Но макар и
щастливо задомен, с млада жена-стриптийзьорка и невръстен син, старецът не мирува.
Палавият му нрав ги принуждава да го измъкват
ту от затвора, ту от болницата. Как ще свърши
това и дали въобще някога ще свърши?
Силвия винаги е ревнувала Мартин от колежката му Дарина, но сега се явява утежняващо
обстоятелство - Дарина чака дете. Има ли Мартин нещо общо с него?
Двойката упорито ползва услугите на психотерапевта, но от сънищата на Силвия и Мартин
научаваме повече, отколкото от психоаналитичните сеанси.
Битът ги затиска, но романтиката също е част
от живота на двойката - спомени от детството и
младостта, сцени на нежност и страст.

Силвия не се е отказала от амбицията за сватба и бебе. Усилията са добре организирани,
но дали ще постигнат целта? Мартин навършва
40. Ще разклати ли това мъжкото му самочувствие? Силвия също се плаши от възрастта и
сериозно обмисля възможности за пластична
хирургия. Дали ласкавите твърдения на Мартин,
че „недостатъците са само вътре в главата є”,
ще я разубедят?
Приятелят от миналото Манчо заживява на
горния етаж и става неизменна и досадна
част от живота им. Дори се налага да му търсят
половинка.
Внезапно забогателите приятели Лили и Даниел
живеят в разкоша, за който Силвия и Мартин
винаги са мечтали, но дали са щастливи? Защо
даряват цялото си имущество за благотворителност?
Силвия се оказва много смело момиче по вре-

ме на обир в банката, но дали ще има същия
кураж, когато завари собствената си къща,
обрана от крадци?
Продължават и експериментите да се приобщят
един друг към любимите си занимания. Той я
води на рок концерт, мач, тенис, билярд и волейбол; тя него - на езда, симфоничен концерт,
кино, бинго.
С други думи, връзката им не е лишена от приключения и проблеми. Но дали силата є е в единомислието или стремежа към него? Животът
на модерната двойка е пълен с противоречия.
Но щом любовта е жива, Тя и Той ще се борят
за нея, отвоювайки я един от друг и от шарения
свят, който ги заобикаля - роднини, приятели,
колеги, клиенти, затворници, полицаи, лекари,
продавачи, сервитьори, ревизори, счетоводители... зрители.
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МИС ВАН
НАСЕЛИ ПАРИЖ СЪС СЕКСАПИЛНИТЕ СИ КУКЛИ
Мис Ван е артистичният псевдоним на Ванеса Касте, която създаде най-сексапилния образ на графити
секс бомба и я разходи по улиците на Париж, Барселона, Тулуза и Ню Йорк. Талантливата художничка
нарича творбите си „куклите на мис Ван” и от 1993 г. досега е в челната тройка на най-добрите графити
артисти от нежния пол, сред които са Фафи и Мадмоазел Кат. Откритие на парижката галерия Magda
Danysz, мис Ван започва да рисува по улиците на Тулуза и Париж още на 18 години и се утвърждава със
сериозна запазена марка - нейните “кукли”. Те са дяволски сексапилни - с предизвикателни очи и пищни
форми, и изразяват разнообразни емоционални състояния. „Рисувам, откакто се помня, но в детските си
години наблягах повече на рисунки на животни. Графити образите се появиха спонтанно след много обиколки на Париж с приятели по спирките на метрото, на автобусните спирки в крайните квартали на града,
както и в подлезите, където традиционно се виждат повечето графити. Използвам спрей и латекс, защото
при латекса цветовете са по-ярки и контрастни. Много държа на контраста, защото той събужда окото!”,
издава тайната на стила си мис Ван.
Последните приключения на графити куклите на мис Ван са в парижката галерия Magda Danysz от 24
ноември до 29 декември 2007.
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Audience Research Bulgaria

НЕМИРНАТА ПТИЦА РЕЙТИНГ
VIVA SOUND FACTORY
ОТКРИВА СЕЗОНА С ДВЕ ОТ
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА НА
СВЕТОВНАТА СЦЕНА - АДАМ
БАЙЕР И МАУРО ПИКОТО
На 5 октомври в столицата пристигат шведът Адам Байер и
мегазвездата от Италия Мауро Пикото, които ще бъдат гости на
партито от поредицата viva sound factory в зала „Христо Ботев”.
Макар че Адам Байер е титулуван като основател на техно
сцената в Швеция и в цяла Скандинавия, той винаги е бил встрани от класическия техно звук, обогатявайки го с хипнотични
мелодии и неустоими бас линии. Това е и причината да остане
на гребена на вълната и до днес, когато техното, както и DJ-те
от този стил, са изместени от новия, по-модерен електрохаус и
минимъл. Затова няма нищо случайно във факта, че супер престижният клуб в света, „Фабрик” в Лондон, го кани да миксира
една от последните компилации за него - „Фабрик 22”.
Мауро Пикото, който идва за първи път в България, е най-успешният италиански DJ и прочутото му парти Meganight, стартирало от клуб „Привилидж Ибиса” през 2004 година, днес има
издания в Лондон, Ню Йорк и Маями. Неподражаемият му стил
е оценен подобаващо от поп- и рок величията и той ремиксира
песни на Джими Самървил, „Пет Шоп Бойс” и „Ю Ту”. Собствените му продукции - “Лизърд”, “Игуана” и “Комодо”, са първите
прогресив транс песни, които влизат в мейнстрийм класациите
из цяла Европа през 1998 г. Много са музикалните критици,
които смятат, че именно Мауро Пикото е причина за възхода
на този стил и популярността на DJ-и като Тиесто, Пол ван Дайк
и Армин ван Бюрен. Днес Пикото е далеч от транса, но е поизвестен отвсякога, защото не следва музикалната мода, а има
дързостта да я създава навсякъде по света - във Виена, Богота,
Каракас, Дубай, Ню Йорк, а сега и в София, на 5 октомври, по
покана на „Метрополис”.
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Есента, както е известно, е сезон на промяната. Тя е в ефира. Понякога пълна, друг път
частична, а в много редки случаи - напълно ненужна, когато това, което гледаме, си е добро
и не се нуждае от промени.
Сутрешните блокове на ефирните телевизии
тази есен предлагат на зрителите смущаващи
контрасти, в които текущи скандали се редуват

с обещания на кандидат кметове.
С други думи, ред цени на парното и учителски
стачки, ред открити нови детски градини,
езера и шадравани.
В сферата на ентъртеймънта телевизиите
излязоха с нови формати пред многохилядната армия от воайори с дистанционно в ръка.
От екстремни приключения и еротична жега

до вивисекции (не преувеличаваме много).
След НОВА телевизия, научаваме, че и TV 7 ще
предложи шоу с разкрасяване. Разликата ще
е в акцента върху вътрешните преживявания,
набавянето на самочувствие и увереност, казват от телевизията. Преобразяването пък щяло
да бъде поръчвано от приятели, които за твое
добро искат да си по-красив, респективно - по-

„Отвъд хоризонта” е темата на Творческата
академия в рамките на Golden Drum 2007
Рекламният фестивал Golden Drum стартира в
неделя на 14 октомври в словенския адриатически курорт Порторош. Хоризонтът е линията, пределът, който не бива да стигаме, но в
същото време е граница и призив. Ние никога
обаче не знаем кога ще пресечем тази линия,
казват организаторите. Имаме ли нужда от
нова парадигма за рекламата в сегашното
време на глобализация, дигитализация и нови
медии и - преди всичко - от нови потребители
със свои възгледи и поведение. Това е въпросът, на който ще се търси отговор по време на
всички фестивални прояви.
На традиционната Кръгла маса се събират
специалисти с опит, като Линда Лок, бивш
регионален Creative директор на Leo Burnett
Asia Pacific. Нейната презентация е посветена
на втория живот на марките. “WWF и Pontiac
на General Motors са брандове, които разбират и прегръщат този нов свят. Те се научиха
да работят с потребителите, като създадоха
нови възможности за сътрудничество и се
превърнаха в част от общите движения”, казва
Линда, анонсирайки своята тема.
На срещата ще присъстват младата френска
дизайнерка Ора Ито и Александър Уранк от

маркетинг отдела на Gorenje. Те представят изключително успешното сътрудничество между
топдизайнер и производител на бяла техника, довело до колекцията на Gorenje „Нова
класика за утре”. В дискусията ще се включи и
футуристът и шеф на маркетинг отдела на JWT
New York Мериън Салзмън, чията тема е „Метросексуализмът”. Джо Кеймън от @radical
New York ще презентира рекламни концепции
за спешно изграждане на брандовете.

ният гид за ресторанти, предлага безплатно
рекламно съдържание на притежателите на
мобилни телефони. Феновете на Националната хокейна лига или на Баскетболната лига
могат да получават безплатни sms-и за своя
отбор, придружени от кратка реклама. За
всички нас, които живеем в една напрегната
среда, рекламата на мобилния телефон ще е
просто ОК. А за рекламистите това е средство
за активно привличане на потребители с много
по-голяма възможност за потенциална реакция, отколкото която и да било друга медийна
платформа. Това е и причината Google да
инвестират сериозно в мобилните комуникации и по-специално в телефон, снабден с
Google оперативна система. Ако се оправдаят слуховете, че мобилният телефон на Google
ще бъде произведен, това навярно ще даде
тласък на мобилната комуникация, придружавана от реклама, а може би ще доведе и до
по-ниски сметки.

Рекламата по мобилните телефони обещава
да не е неприятна
Очакванията за приходите от реклама по
мобилните телефони в световен мащаб тази
година са 895 милиона долара. Предвижданията в по-дългосрочна перспектива до 2011
година са за ръст на печалбите от порядъка
на 14,6 милиарда долара, както посочват от
Garther Inc. Still. Няма потребител на мобилен
телефон, който да е силно ентусиазиран от
рекламната инвазия. Но е факт, че благодарение на мобилните телефони се появи една
интересна медия, която достига до потребителите в движение. Virgin Mobile в САЩ
например осигуряват безплатни минути за
абонатите, които приемат реклами на своите
телефонни апарати. Zagat - световноизвест-

„Франс прес” ще обучава журналисти по
най-високите стандарти на професията
Агенция „Франс прес” създаде Фондация
за обучение на журналисти. Сeдалището на
фондацията е в централата на авторитетната агенция в Париж. Нейната основна цел

уверен в себе си.
Промените в ефира целят зрителите да се забавляват, да се пристрастяват, а рейтингите и
приходите от реклама да се покачват.
От целта до резултата обаче има доста път
и подводни камъни. Затова нека видим през
данните как реагира публиката на опитите за
съблазняване.

ще бъде да отстоява високите стандарти на
журналистиката в цял свят. Новата фондация
ще разпространява материали за обучение в
училищата по журналистика и университетите,
ще организира семинари и други медийни
събития. Обучението, което предлагат от фондацията, се осъществява на английски, френски, арабски и испански /www.foundation.
afp.com/.
Стартира новият сайт за теленовели Telenoveli Europe
Най-новият проект на Media Entertainment
Bulgaria е сайтът за теленовели
(www.telenoveli.eu). Сайтът има амбицията
да стане основен източник на информация
за сапунените опери, които се излъчват в
Европа. Синопсиси и резюмета на сериалите,
подробен каталог, интервюта с най-известните
актьори, новини за звездите от теленовелите и
форум за маниаците са само част от нещата,
които сайтът ще предложи на своите потребители. За разлика от конкурентите си в България
Telenoveli Europe ще залага не на преводни
материали, а на стойностни авторски текстове и различен подход при поднасянето на
информация.

23

Äèðåêòíîäîâàøèòåêëèåíòè

directmail
doortodoordrop

inserts

Àäðåñ:óë.Õóáàâêà¹8,Ñîôèÿ1111,Òåë.02/8736173viapost@abonamenti.com

Премиера на крими сериал по HBO
Минисериалът от 5 части, който носи сдържаното заглавие Five Days, е копродукция на
NBO и BBC, премиерата му е през октомври.
Тема на сериала е мистериозното изчезване на хубава млада майка в предградията
на Лондон. Епизодите се фокусират върху
странните, необясними обстоятелства, които
са накарали жената да изостави своите деца
далеч от дома. Историята обхваща деня на
изчезването и последвалите четири мъчителни
дни на разследване и догадки, както и ефекта
на всички това върху семейството, полицията
и пресата.
“Five Days е брилянтна история, която отива
отвъд стила на таблоидите и изследва емоционалния резонанс на престъплението върху
семейството на жертвата и следователите”,
казва Колин Келъндър, президент на HBO Films.
“Всеки един от тези пет часа улавя напрежението и показва повратната точка в разследването. Ние сме въодушевени, че сме част от
този проект и се наслаждаваме на творческото си сътрудничество с BBC.”

още е валидно господството на двата национални комерсиални канала RTL Klub и ТV2.
Истински костеливият орех е Чешката република, където Prima TV върви ръка за ръка с
СME’s TV Nova, която 13 години след старта
си продължава да е сред най-успешните
комерсиални станции в региона. В условия,
определени от MTG като „трудни”, ТV Prima се
сблъска със 17% спад спрямо предишни години в продажби през втората четвъртина.
MTG си прокарва път към Словения, където
среща съпротивата на добре установения
пазарен водач СМЕ, и тепърва търси твърда
почва за стъпване на балканския пазар през
Балканската медийна група (BMG).
Нейните ниско заплатени ТВ операции продължават да растат главоломно, обслужващи
малко над 23 милиона абоната в региона до
края на юни. Макар бъдещите придобивки да
са неизбежни, такива си остават и предизвикателствата на все по-конкурентния пазар на
Балканите.
Резултатите на „Модерн Таймс Груп” са
анализирани от Крис Дзиадул

Телевизия ММ с нов облик
От 1 октомври зрителите на ММ ще могат да
видят отново на екран най-добрите предавания и водещи на телевизията, но в обновен
формат. От 15 октомври медията ще въведе и
чисто нова визия, съответстваща на новия дух
на програмата. Музикалната телевизия вече
е 100% собственост на Balkan Media Group
Limited и с това започва нов етап от развитието є - като част от портфолиото на групата в
страната, което включва „Диема”,
„Диема 2”, „Диема Фемили” и ММТВ. На 1 октомври телевизия М2 ще спре разпространението си, а най-доброто от нейната програма
до момента ще бъде включено в програмата
на ММ. Феновете ще могат да следят най-добрата българска музика „от вчера до днес”
всеки ден, включително и през уикенда,
между 12:00 и 13:00 часа. Музиката в ефира
на ММ ще доминира, както и досега, но ще
бъде съобразена с различните часове на
деня и нощта. Предстои да бъдат обособени
часови зони за рок, електроника, R’n’B и БГ
музика.

Европа се обръща към рекламата в мрежата
Тя ще скочи над два пъти през следващите
2 години, прогнозира Forrester
Европа ще увеличи повече от два пъти разходите за реклама в интернет през следващите пет
години, прогнозира американската изследователска група Forrester, цитирана от британския в. „Гардиън”.
Анализаторите предвиждат, че рекламирането онлайн ще нарасне от 7,5 млрд. през
миналата година до над 16 млрд. през 2012 г.
Това значи, че 18% от общите медийни бюджети ще отиват за email, search, display и друго
рекламиране в мрежата, казват от Forrester. За
целите на проучването те са изследвали 25 000
потребители и са интервюирали 24 водещи
търговски фирми в Европа.
Великобритания отново ще е първа по разходи
за реклами в мрежата.
Броят на потребителите на бърз интернет ще
скочи от 47 до 83 млн. през изследвания период и онлайн рекламирането все повече ще се
разширява в нови формати като видеото, това
е друг извод от направеното изследване.
Наливането на пари в този вид реклами отразява промяната в медийните навици на хората.
Над една трета от европейците вече гледат помалко телевизия, защото са в мрежата, излиза
от сондажа на Forrester. Той обаче повдига и
въпроса доколко е ефективна онлайн рекламата. Над една трета от интернет потребителите смятат, че рекламите в мрежата не казват
истината.
Друга 1/3 от потребителите казват, че не са
против рекламата, която съвпада с техните
интереси. 40% вярват на сайтовете, които
правят сравнения на цените, а 36% не се съмняват в обективността на отзивите за различни
продукти в мрежата. Това подсказва, че рекламодателите могат да правят повече онлайн
маркетинг, включително кампании по имейла и
реклами в блоговете.
Отличната перспектива пред онлайн рекламата тласка големите интернет и технологични фирми към сделки като покупката от
Google през април на DoubleClick - водеща
онлайн рекламна мрежа, за 3,1 млрд. долара. Microsoft бързо я последва, като заплати
6 млрд. долара за сиатълската маркетингова
компания aQuantive.

“Модърн Таймс Груп” завладя сериозни позиции в Централна и Източна Европа
Резултатите, публикувани от шведската
„Модърн Таймс Груп” (MTG) по-рано тази
седмица, само потвърдиха водещото място
на Централна и Източна Европа в цялостната
стратегия на компанията. Продажбите на
„Вайасат Броудкастинг” в региона значително
нарастват, през 2007-а те ще са 24% за Q2,
вместо очакваните 19% на година. Цифрата
на „ЕБИТ” (EBIT), ако руската „СИТИСИ (СTC)
Медия” се вземе предвид, e още по-впечатляваща - 29% (23%).
Същинският успех за MTG в региона може да
бъде открит сред прибалтийските републики, Русия и Унгария. В населените сектори
„Вайасат” се оказва в изключително печеливши позиции в Естония, Латвия и Литва, със
своите „ТВ3” и второстепенни канали (3+, 3+ и
„Танго ТВ”), обхващащи през 2007 г. цялостен
зрителски дял от 40,3% при възрастова група
15-49. Компанията отбелязва успех след успех
и в Русия едновременно с регионалния си
канал DTV и с медийната група СТС. Въпреки
че последните резултати на групата още не
са оповестени, СТС вече предоставиха пълни
прогнози за консолидирани приходи от $ 500
милиона (364,4 милиона евро).
От друга страна, в Унгария „Вайасат 3” изглежда, че държи позиции в пазар, където все

„Управление на екипи” е третата книга от
поредицата на списание „Мениджър”
Книгата е част от съвместния проект на
българското бизнес списание и издателство

Harvard. „Управление на екипи” отговаря на
въпросите „как да се изгради успешен екип”,
„как да бъдат увлечени хората” и дава
съвети за начина, по който да се преодоляват възникналите конфликти. Поредицата на
„Мениджър” и издателство Harvard е изключително ориентирана към практиката, като
в нея читателите ще намират решения на
всекидневни проблеми. Първите две заглавия
са „Управление на проекти” и „Управление
на времето”. През ноември на пазара ще се
появи и книгата „Как да провеждаме срещи”.
Вестник „Нощен труд” е с нов дизайн и съдържание
От 1 октомври вестник „Нощен труд”
излиза на пазара с изцяло обновен дизайн и
съдържание. Вестникът запазва обема си от
16 страници, а цената му ще бъде 40 стотинки. Всеки ден от понеделник до петък „Нощен
труд” обещава да изненадва читателите с
истински сензации и скандални разкрития.
Горещите новини от нощта и софийските потайности остават запазена марка на вестника. Всеки ден за отмора на семейството са
отделени по две страници с женски четива,
мода, ТВ акценти, диети, рецепти и тестове.
„Нощен труд” ще представя и най-новото за
идолите от света на фолка и шоу бизнеса,
телевизионните и филмови звезди у нас и по
света на цели 5 страници.
CITY TV подготвя грандиозен концерт на площад „Батенберг”
За трети пореден път CITY TV организира мащабно събитие в центъра на София.
Шоуто на живо ще се случи на 07.10.2007 г.
в неделя, 20:00 ч., на площад “Батенберг”, а
входът е свободен. Концертът ще бъде излъчен
пряко и по CITY TV. На музикалната сцена ще
се качат осем чужди световноизвестни изпълнители, повечето от които за първи път идват в
България. Музикалната телевизия
CITY TV, която през октомври навършва две
години, е поканила като свои гости членовете на младата румънска група Yarabi, реге
изпълнителя Million Stylez, бандата Moonrisers,
23-годишната изпълнителка от пуерторикански
и испански произход Lumidee и много други.

„Диема Вижън” променя образа си
От началото на септември телевизиите на
„Диема Вижън” имат нова визия, ново
съдържание и нов профил. „Диема”,
„Диема Фемили” и „Диема 2” ще имат ясно
определена програмна схема, която следва предпочитанията на ТВ зрителите. Водещ
телевизионен канал от групата ще бъде
„Диема”, чийто първообраз е „Диема +”, като
програмното съдържание е изцяло насочено
към млада и активна градска аудитория на
възраст 18-49 години. „Диема Фемили” е семеен канал, който си поставя за цел да бъде
най-добрият развлекателен канал, таргетиран
към деца и домакини. „Диема 2” има мисията
да забавлява мъжката аудитория и феновете
на спорта. Само за последните две седмици
от старта на обновените канали пазарният дял
на медията е нараснал с 26% процента.
„Икономика ТВ” вече онлайн
От средата на септември „Икономика ТВ”
може да бъде гледана онлайн в реално време
на уебсайта на телевизията www.ebf-tv.com/. Българският канал с изцяло
икономически профил се е постарал да актуализира през 24 часа материалите и тематичното разделение на уебстраницата си.

„Алфа радио” организира първото си парти
в София
В средата на месец октомври с голямо парти
„Алфа радио” ще отбележи своето настъпление към столицата. „Алфа радио” е съвременно денс-музикално радио, насочено към
младите хора и с афинитет към клубния живот.
През лятото на 2007 г. „Алфа радио” организира поредица партита в клуб Xtravaganzza
на Рибарския плаж във Варна, където освен
Дейвид Дън от Hed Kandi гостуваха и испанските DJ-и - Chus, Pablo Ceballos и Oscar De
Rivera. След проведени през първата половина
на 2007 г. конкурси „Алфа радио” спечели лицензи за разпространение в Габрово, Ловеч,
Монтана и Ямбол.
Радио „Мелъди” вече може да се слуша и
онлайн
Най-младото радио в софийския ефир, „Мелъди”, вече си има сайт и може да се слуша
онлайн на: www.melodybg.com. Радиото,
менажирано от радиокомпанията Си Джей,
стартира на 15 август 2007 г. в София на честота 93.9 MHz. Слоганът на „Мелъди” е „Златни
и завинаги”, а програмата му залага на найдоброто и мелодично звучене от 50-те, 60-те,
70-те, 80-те, 90-те, на съвременната попмелъди
музика и на класически български хитове.
Освен музика радиото ще предава и кратки
новини на всеки 30 минути.

Album Proposal
е новото едноминутно предаване по MAD TV,
което ще запознава меломаните с най-интересните албуми във всички музикални стилове.
Идеята на предаването е то да бъде променяно в движение всяка седмица, за да представи по различен и креативен начин новото
музикално предложение на MAD TV. Album
Proposal ще включва резюмирана информация
за самия албум и факти за артистите, участващи в него. Предаването се осъществява с
изключителното съдействие на Coca-Cola.
Nat Geo Music e новият музикален канал на
National Geographic Channels International
National Geographic Channels International
(NGCI) обяви пускането на денонощен музикален канал, който ще дебютира на 15 октомври в Италия. Каналът започва с представяне
на топизпълнители от Италия, но се очаква бързо да разшири обхвата си в цял свят. Nat Geo
Music e следващата стъпка след неотдавнашното откриване на отдела за музика и радио
National Geographic Music and Radio (NGMR),
създаден с цел да насърчава чрез музиката
хората да полагат грижи за своята планета.
Nat Geo Music предоставя възможност за
досег с други култури и музика. „Новият музикален канал ще запълни сериозна празнина
в съвременното предлагане на традиционна
музика - казва Дейвид Хаслингдън, главен изпълнителен директор на NGCI. - Международният обхват на канала предоставя на зрителите не само възможност да преоткрият света
чрез музиката, но и да се вслушат в един нов
оригинален звук, преобразяващ индустрията
в глобален мащаб.” С помощта на музикални
клипове, концерти, интервюта и документални
филми, в които музиката е средство за подобро разбиране и вникване в съвременното
глобално общество, Nat Geo Music отвежда
зрителите на музикално пътешествие по света.
Предлагащ алтернатива на модерната музика, Nat Geo Music е иновативен и експериментален канал, разкриващ начините, по които
местната музика се развива и вдъхновява
музиканти с различен произход от цял свят.
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Радио FM+ със собствено семейно шоу
В ефира на радио FM+ вече звучи новото
семейно предаване „Шоуто на семейство
Арсови”. То е уникално по рода си, защото
за първи път в радиоефира на България пред
микрофона застава истинско семейство.
„Семейният живот е шумен - хората се карат,
след това се сдобряват, но невинаги имат време да разговарят. За какво си говорят мъжът и
жената? Какво ги събира и дели, изневярата
помага ли, кой трябва да готви и кой да гледа
децата им... и има ли война за вдигнатия капак
на тоалетната чиния? Какво е семейството война или любов? ”, за всичко това ще говорят
Доли и Люси от понеделник до четвъртък между
21 и 23 часа.
FM+ застава зад кампанията „Убий скоростта, спаси дете”
Радио FM+ и тази есен е партньор на кампанията „Убий скоростта, спаси дете!”. Инициативата традиционно се подкрепя от Столична
община. Програмата за по-разумно шофиране започна през 2004 г., за да привлече
вниманието на обществото към огромния брой
пътни произшествия, чиито жертви са деца.
До този момент кампанията е организирала
поставянето на 60 броя пътни знаци и над 1200
стикера на превозните средства на градския
транспорт. По идея на Радио FМ+ пред около
15 училища са поставени каучукови неравности и специален пътен знак „Убий скоростта,
спаси дете!”, а над 350 автобуси, тролеи и
трамваи ще носят специалния стикер с мотото
на кампанията.
National Geographic със сайт на български
Списание National Geographic стартира
собствен сайт на български език. На адрес
nationalgeographic.bg/ феновете на престижното списание вече могат да намерят
в интернет водещите статии от българските
издания на сп. National Geographic, към които
са добавени и непубликувани бележки и
снимки. Посетителите на сайта ще имат достъп до информация за българската редакция
на сп. National Geographic, Националното
географско дружество, специалните издания
на National Geographic в България, както
и новини, свързани с National Geographic.

Всеки месец читателите ще могат да гласуват
за един от трите варианта за корица на предстоящия брой на български език и по-късно да
проверят дали изборът им е съвпаднал с този
на редакцията.
business magazine е с нов дизайн, съдържание и главен редактор
Прес групата „МАК Медиа” представи
новия главен редактор на списание business
magazine - Йордан Матеев, преди това
редактор във вестник „Капитал“. „Започваме
промяна както на дизайна, така и на съдържанието. Тя ще продължи и в следващите
броеве с цел да се доближим максимално до
качеството на The Economist, нашия британски
партньор, който не се нуждае от представяне”, каза Йордан Матеев. Досегашното име
и лого на списанието бяха променени от “BM
- businessman” на “bm - business magazine”.
Новото лого и последните две корици на списанието са по-близки до световноизвестното
седмично издание The Economist Newspaper.
Другото списание от групата на „МАК Медиа”
- Intelligent Life, също е с нова визия и ще излиза не еднократно, а четири пъти в годината.
Бенита Фереро-Валднер получи наградата
на „24 часа” „Достоен българин 2007”
„Европа - заедно сме силни!”, това написа
комисарят по външната политика на ЕС Бенита
Фереро-Валднер на почетната стена в редакцията на в. „24 часа” минути преди да стане
„Достоен българин” на годината. Орденът є
бе връчен за изключително големите є заслуги
за разрешаване на казуса с българските медици в Либия и завръщането им в България.
Телевизия за пенсионери празнува първата
си годишнина
Retirement Living TV, щатска кабелна телевизия, изцяло посветена на хората над 55
години, отбеляза своя първи рожден ден,
достигайки 28 милиона домакинства в САЩ.
Телевизията започва да излъчва своята програма на 5 септември 2006 г. с ясната цел да
информира, приобщава и вдъхновява хората
от така наречената „трета възраст”. Оттогава
досега е постигнала сериозно разпространение чрез DIRECTV и Comcast в САЩ, а също

така и до милиони домове в Канада чрез
S-Vox. Кабелната мрежа продуцира 650 часа
оригинална програма и успява да привлече
като свои служители и съмишленици истински
знаменитости от областта на телевизионната
журналистика, сексолози, психолози и др.
Програмата на телевизията обхваща главно
въпроси на здравето, финансите, политиката и
изкуството да се живее.

Англия и са обявени седем пъти за платинени
в САЩ. В България Deep Purple ще представят турнето, започнало през 2006 - Rapture of
the Deep Tour, основано на едноименния им
последен албум от 2005 г.
Билети за концерта - на интернет адресите
www.tickets-bg.com; www.eventim.bg;
www.ticketstream.bg и в билетния център
на НДК.

Легендарната компания Warner Bros. влиза в
мрежата
В началото на следващата година Warner Bros.
възнамерява да стартира уебсайт, който ще
позволи на интернет потребителите да създават персонални профили и да гледат оригинални епизоди онлайн, както и да използват
световния социален стандарт на общуване,
какъвто е чатът. Компанията обаче няма да
се откаже от филтри на сайта и надеждна защита. Съпътстващият го рекламен сайт ще се
казва T-Works и ще се появи в интернет пространството през пролетта на идната година.

ТВ 7 с две нови предавания от октомври
„Категория 7 звезди” е предаване за недвижими имоти, а „Имало едно време” - развлекателно шоу. От 6 октомври всяка събота в 13:30
часа започва излъчването на предаването
за недвижими имоти, архитектура и интериор
„Категория 7 звезди”. ТВ 7 ще избира за зрителите си по едно от предложенията на лицензираните фирми за недвижими имоти. Избраният
имот ще бъде показван с всички предимства
и неудобства. Така зрителите ще се ориентират в пазара, ще получат актуална информация за цените и за възможните проблеми,
възникващи от недобросъвестни продавачи,
документни измами, правна некомпетентност
и т.н. В „Категория 7 звезди” консултантите ще
дават предложения за промяна на интериора,
за оформяне на градината, авангардни конструктивни решения.

Deep Purple ще забият отново в София
Концертът е на 1 ноември в зала „Фестивална”, а групата пристига в България по
покана на „Болкан ентъртеймънт къмпани” за
първия рожден ден на радио Z-ROCК, както
Mediaboxx вече писа. Билетите (3000 броя)
на промоционални цени свършиха веднага, а
бързата реакция показа, че родните фенове на Иън Гилън и компания не са намалели
с времето. Deep Purple е британска група,
основана през 1968 г. Те са една от първите
и най-известни хардрок групи в музикалната
история и бащи на хевиметъла. Музикантите
на „златната ера” са Ричи Блекмор - китара,
Джон Лорд - клавири, Роджър Глоувър - бас,
Иън Пейс - барабани, и Иън Гилън - вокал.
Фантастичните китарни сола на Ричи и изумителният глас на Гилън бързо превръщат групата
в една от водещите в хардрока. Хитовете им,
като Black Night, Hush, Child In Time и Smoke
On The Water, са записани със златни букви
в музикалната история. Албумите In Rock
(септември 1970), Fireball (юли 1971), Machine
Head (май 1972), Made in Japan (декември
1972), Who Do We Think We Are (януари 1973)
достигат два пъти първото място в класациите в

От 7 октомври в неделя от 10 сутринта по ТВ 7
стартира развлекателното шоу „Имало едно
време”. То ще разказва историята на един човек, чийто живот и външност се променят пред
очите на зрителите. Промяната е поръчана от
приятели (поръчители) и съгласувана с експерти консултанти, които са част от екипа на
предаването. Главните герои в предаването
ще преживеят немалко, за да се явят след месец пред публиката обновени и разкрасени,
така както техните най-добри приятели смятат,
че е добре за тях.
Предаването засяга въпросите на естетиката,
модата и красотата. То включва и практични
съвети, както свързани с добрия външен вид,
самочувствието и себеуважението, така и с
необходимостта да се борим с последиците
от всекидневните стресови ситуации. „Имало
едно време” е предаване за добро самочувствие”, казват от телевизията.
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Joe di Marco реге, хип-хоп, соул – китарист от Fugees Camp, Ню Йорк.
Предстоящо излизане на албум – октомври 2007.
Фотография Мина-Анхела Игнатова
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ТИПОГРАФИЯТА НА ФОЛЧ
ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН
GO FEST!
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