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# 013 ЮНИ 2008

   ФЕСТИВАЛ НА ИЗТОК ОТ КАН
   SONY WORLD PHOTOGRAPHY

   РЕЖИСЬОРЪТ СТОЯН РАДЕВ: 

   РЕКЛАМATA У НАС ОЩЕ СТРАДА ОТ ВСЕЯДНОСТ 

   КЕН Ю ФАЙНД ХЕПИНЕС?



Новият сезон на конкур-

са  Sony World Photography 

Awards приключи с блестяща 

церемония в Кан. Само ме-

сец преди Френската Риви-

ера да се превърне в евро-

пейски Холивуд, в „Пале де 

фестивал” се представиха 33 

финалисти от целия свят в ня-

колко основни  фотографски 

категории. Кандидати от Ита-

лия, Полша, Холандия, Австра-

лия, Германия, Индия, Русия, 

Чили, Бразилия, Бангладеш и 

Мексико атакуваха голямата 

награда „Златният Ирис” и па-

ричния бонус от 25 хиляди до-

лара. „Получихме над 44 641 

заявки за участие в конкурса. 

Изключително впечатлен съм 

от таланта на участниците!”, 

заяви Скот Грей - създател 

на Sony World Photography 

Awards, който добави, че Кан 

е трамплин не само за фил-

мови продукции, но и за фо-

тографи с талант, точно око и 

въображение.

Британката Ванеса Уиншип е 

гордият носител на награда-

та за професионалисти Sony 

World Photography за 2008 г. 

Тя получи приз в категория 

„Портрет”, статуетка и стиму-

лиращата парична награда 

от 25 000 британски лири. Тя 

бе избрана между 1000 канди-

дати от забележително жури, 

което включва легендарни 

фотографи като Нан Голдин, 

Брус Дейвидсън, Том Стодарт, 

Елиът Ъруит и Мартин Франк. 

Черно-белият портрет на две 

малки момиченца от Източна 

Турция спечели сърцата и гла-

совете на журито.
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НАГРАДИ ЗА ТОЧНО ОКО, 

НЕОГРАНИЧЕНО ВЪОБРАЖЕНИЕ И 

ОЩЕ СЕТИВА
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ЗЛАТНАТА ЕПОХА НА ЕЛИЗАБЕТ МЪРДОК

Гениалния бизнес нюх и таланта да преговаря до успешен финал дори когато всичко изглежда 

загубено Елизабет Мърдок е наследила от баща си, медийния гигант Рупърт Мърдок. Нищо не е 

сигурно до финалните акорди на битката - за това ни говори една случка от миналата година, 

когато мобилният телефон на Елизабет звъннал и един от добрите й партньори - Бен Силвърман 

- се обадил, за да й каже, че преустановява преговорите за закупуването на телевизионната му 

компания Reveille. „Каза ми, че слага край на преговорите, защото получил примамлива оферта 

от NBC, за която мечтаел цял живот. Бил просто длъжен да я приеме!”

Но мис Мърдок наследява от баща си не само бизнес размаха, но и търпението. През февруари 

тази година тя подписа договор за закупуването на Reveille за 125 милиона долара и добави ком-

панията, която продуцира шоу и телевизионни сериали от типа на „Офисът” и „Грозната Бети”, към 

портфолиото на собствената си компания - Shine Ltd.

Елизабет Мърдок, на 39 години, е втората дъщеря на собственика на империята News Corporation 

и най-голямата от трите деца на Мърдок от втория му брак. На сутринта след официалната вечеря 

по повод подписването на договора с Reveille в прочутия суши ресторант в Холивуд - Katsuya, съз-

даден от френския интериорен дизайнер Филип Старк, Елизабет си спомня какво е да растеш в 

семейство Мърдок. „Медията не е въпрос на избор - или я имаш във вените си, или не. Не мога да 

си представя как въобще бих искала да правя нещо друго, а не това!”

А в интервю за „Ню Йорк Таймс” тя допълва: „Разбира се, знам, че е благословия да се родя с 

такава фамилия и да отрасна в такова семейство. Научих се на всички закони в бизнеса от един 

от създателите им, така че знам какво е да си Мърдок!”. Елизабет е причината империята да се 

сдобие с поредната златна кокошка - най-печелившото шоу на Fox - American Idol. Професи-

оналните си умения наследницата на Мърдок усъвършенства в най-добрите бизнес училища в 

Ню Йорк и Лондон, където продължава да живее и до днес, щастливо омъжена за правнука на 

Зигмунд Фройд - Матю, от когото има две деца.

Госпожа Мърдок рядко дава интервюта, но всички професионалисти в бранша следят отблизо и 

в детайли нейната кариера. През 2000 г. напуска бизнеса на баща си - British Sky Broadcasting, 

където е управляващ директор на Sky Networks, и създава своя компания - Shine. Нейната сила 

според конкуренцията е в изключителния й талант да адаптира един или друг формат към различ-
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на публика. Последният й проект е адаптирането на сериали от типа на Law & Order към британ-

ската публика.

„Мисля, че тя има много силен нюх и усеща винаги какво иска публиката!”, казва Майкъл Линтън 

- изпълнителен директор на Sony Pictures Entertainment, който е инвеститор в компанията на Елиза-

бет Мърдок. Шест години след като напуска Sky, тя успява да утвърди позициите на компанията си 

Shine, с която печели телевизионната награда „Еми” за международна телевизионна продукция с 

драмата Sugar Rush и печели адмирациите на телевизионния пазар с адаптацията на американ-

ския риалити формат Project Runway в Project Catwalk.

Професионалният контакт на Елизабет Мърдок с Бен Силвърман, който сега е съуправител на 

NBC Entertainment, датира от 1990 г., когато Силвърман е агент на William Morris Agency в Лондон. 

От тогава до днес професионалните им контакти се движат в сферата на здравословната и пози-

тивна конкуренция. За Елизабет да „построиш” своя собствена компания е да „представиш себе 

си като завършен човек и професионалист”. По-малкият й брат Лаклън, в когото преди години Руп-

ърт Мърдок инвестираше като в свой основен заместник, напусна News Corporation през 2005 г. 

и предприе самостоятелни инвестиции в медийни проекти в Австралия. Другият й брат, Джеймс, е 

единственият Мърдок, останал в орбитата на бащата. Той управлява операциите и инвестициите 

на компанията в Европа и Азия.

„Със сигурност има много хора, които си мислят: „Нека да видим колко е добра и дали може да 

управлява компания извън шапката на баща си!” Това, мисля, е и причината да напусна империя-

та и да започна нещо сама! Дали ще се върна там? Може и да се случи някой ден, но сега въоб-

ще не стои на дневен ред! Дори като идея!”, декларира амбициозната наследница на Мърдок.

От началото на март тази година, Fox International Channels (FIC) 

поема изцяло управлението на  National Geographic Channels 

International за България, Сърбия, Черна Гора, Босна, Маке-

дония, Албания, Хърватска и Словения. Тази промяна е етап от 

интегрирането на бизнеса на двете компании в Централна и Из-

точна Европа. 

NGC е продукт на над 100-годишната история на National 

Geographic Society. Каналът предизвиква възприятията и ни вдъх-

новява. Кара ни да се замислим за околния свят по-задълбочено, 

да търсим нови отговори, да откриваме нови светове или просто 

да преоткрием старите... но с нов поглед.

Този канал забавлява, като ни кара да мислим, вместо просто 

да изключим мисловната дейност, хващайки дистанционното. 

Формулата е проста: наука + забавление = замисли се! 

До началото на лятото всички графики на National Geographic 

Channel (NGC) ще бъдат адаптирани на български език и посте-

пенно всички предавания ще бъдат дублирани. Една от целите 

на новото управление е да излъчва реклами на български, от-

правени директно към българския потребител. Ще бъде разви-

ван и българският интернет сайт на телевизията. 

Трите подбранда NatGeo Wild, NatGeo Adventure и NatGeo 

Junior се разработват вече повече от година от италианския 

офис на Fox International Channels и предстои да стартират и 

в България. Те ще утвърдят марката и ще позволят на всеки по-

читател на „телевизията с жълтата рамка” да открие точно това, 

което търси.   

NatGeo Adventure 
Тук зрителите ще видят пътеписи за невероятни пътешествия и ще 

разберат откъде идва приказката „човекът е човек, когато е на 

път”. Редом с това ще гледат предавания за екстремни спорто-

ве, културни трекове и лични истории на известни и по-малко из-

вестни приключенци. Неслучайно слоганът на канала е „Да се 

загубим!”.

NatGeo Music
Това е един от най-дългоочакваните телевизионни проекти 

въобще. Тази телевизия опитва да събере музикалната култура 

на целия свят. Некомерсиални етнопроекти ще ви изкушат не 

само да видите, но и да чуете света. Все още науката не е от-

крила защо и как точно музиката въздейства толкова силно на 

човешките емоции. Този канал ще ви помогне в търсенето на от-

говора! 

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL BULGARIA

NatGeo Junior
...е насочен към най-малките откриватели. Специално разрабо-

тените графични опаковки забавляват, но и стимулират фанта-

зията и логическото възприятие на подрастващите. Има начин 

децата ни да се забавляват и с интелигентни предавания, които 

стимулират мисловната дейност. 

Преминаването на управлението на NGC към FIC дава възмож-

ност за подбор на продукциите спрямо изискванията и очаква-

нията на българския пазар. Ето какво казва Светлана Василева, 

генерален директор на FIC България: 

„Ние бихме се радвали да помагаме в представянето на до-
бри български проекти в програмата на NGC и за тази цел 
има разработен специален уебсайт http://ngcideas.com, 
където продуцентите могат да депозират своите идеи, 
бюджети, снимков материал, ако има такъв. Използването 
на сайта е лесно, като всеки кандидатстващ продуцент  
се регистрира с лична парола, чрез която може след това 
да проследява на какъв етап е разглеждането на неговия 
проект. Разбира се, другата възможност е телевизията сама 

да възложи дадена разработка”.

Следваща стъпка в развитието на канала в България е разработ-

ката на допълнителни услуги, свързани с новите технологии и ме-

дии. Съвсем скоро ще е възможно да гледаме NGC на телефона 

си, ако телефонът, разбира се, поддържа съответната услуга. 

Водят се и разговори с кабелни и DTH оператори на цифрова 

телевизия за предлагането на NGC в HD (High Definition) формат, 

както и за разпространяването на отделни интересни заглавия, 

като видео по поръчка.

“NGC присъства отдавна в нашето телевизионно прос-
транство. Това е наложена марка, която преди всичко оз-
начава качество. В този смисъл предизвикателството 
пред нас ще бъде насочено по-скоро към това да затвърдим 
популярността на канала, както и да предложим нови не-
разработени до този момент услуги за зрителя или потре-
бителя на мобилно, интернет и други видове съдържание”. 
- продължава директорката на българския офис на FIC.

Fox International Channels стартира дейността си в България през 

лятото на 2005 година. Към днешна дата Фокс България произ-

вежда и излъчва три ТВ канала: “Фокс Лайф” за България, “Фокс 

Крайм” - за България и територията на бивша Югославия, както и 

регионален “Фокс Лайф” - за територията на бивша Югославия. 

Тези програми достигат до 2/3 от населението на региона.

“Фокс България” стъпи на телевизионния пазар и със собствена 

продукция - четвъртият, последен сезон на „Тя и Той”, който зри-

телите гледаха първо по “Фокс Лайф”, а после и по Би Ти Ви. 



Снимали сте много реклами. С коя ваша реклама най-много 
се гордеете? И обратното, коя не искате да си спомняте?
Веднага се сещам с добро чувство за рекламата на аптеки 

Pharma Expert, която беше отличена на последния фестивал на 

АРА. Както и за клипа с интересна хореография и среда на 

Orbitel с ротация по Discovery Channel, коледния клип за 2007 г. 

на Vivatel, „Хористите” на Globul отпреди няколко години. Има 

и други, разбира се. С известна гордост мога да кажа, че съм 

един от първите, които са установили някакъв качествен стан-

дарт в телевизионната реклама от по-ново време в България. 

През последните 15 години към мен са се обръщали големи 

клиенти, които са правили началните си стъпки на нашия пазар, 

и аз съм успявал да докажа, че производството на реклама при 

нас е не просто възможно, а и ползотворно.

Рекламите, за които не искам да си спомням? Има такива. Като 

цяло бих ги нарекъл продукти на лошата комуникация между 

клиент, рекламна агенция и мен.   

Къде сме ние в света на рекламата?
Аз съм само режисьор и не бих се наел да правя дълбокомис-

лени констатации по тази тема. От гледна точка на моята рабо-

та мога да кажа, че нашият рекламен пазар все още страда от 

всеядност. Това означава, че невинаги само доброто качество 

печели, а по парадоксален начин всякакви недомислици могат 

да бъдат отчетени като „даващи положителни резултати”. По 

тази причина сред онези, които правят реклама, често цари 

объркване по отношение на ценностите в занаята. Това води 

едни до униние, други - до  цинична безотговорност, трети - до 

фанатично отстояване на някакви недотам изяснени позиции. 

Друг банален недостатък е липсата на дисциплина по отноше-

ние на зачитането на професионалните авторитети. Грубо ка-

зано, всеки разбира от всичко и който плаща, той най-много 

знае! Все още не е добре изградена структурата, в която за 

осъществяването на рекламна услуга се наемат специалисти, 

а заплащането не е повод за упражняване на власт, а за оце-

няване на техните способности и принос. С  мои колеги се ше-

гуваме, че често ни плащат не за уменията, а за това, че търпим 

нечий произвол. Но може би това не са само местни български 

проблеми.

Като нещо положително сигурно може да се посочи разши-

ряването на възможностите, разнообразието на задачите - 

всичко, което и бездруго произтича от завръщането ни в общия 

европейски дом.

Имате ли свой гуру в този бизнес?
Не мога да посоча едно име. Учители могат да бъдат тези, ко-

ито се посвещават без суета и натежало его на конкретната 

рекламна нужда, а клиентите им уважават тяхната специфична 

креативна преданост.

текст Мариана Първанова

Младият режисьор Стоян Радев явно не обича лесни решения. Той и попада в режи-
сьорския клас на проф. Красимир Спасов в НАТФИЗ едва след като взима диплома по 
английска филология и философия. Затова умира да поставя супертежки пиеси като 
„Куклен дом” на Ибсен (Театър „Българска армия”), старателно избягвана от доста 
по-опитни колеги. И упорито да подбира най-трудните автори - Кафка („Помилва-
не”, в НАТФИЗ), Достоевски („Братя Карамазови”, в Пловдив), Шекспир (Сатиричния 
театър) и Станислав Лем (СФУМАТО). Вече има в CV-то си аскеери и икари, както 
и награди и номинации за музикални клипове и телевизионни реклами. 
Но ако питате повечето хора, едва ли някой ще се сети за Кафка, затова пък  хито-
вия клип на Стоян „Ти-ри-ри-рам” на Мариус Куркински всеки го знае. 37-годишният  
режисьор е автор на още много клипове - на „айдълката” Невена,  на „Каризма”, 
Ирина Флорин, Белослава, Дони и Момчил. 

СТОЯН РАДЕВ: ТЪРСЯ ТРАЙНОТО, НЕ МОДНОТО

От кого най-много се възхищавате? Искали ли сте да прили-
чате на някого?
Естествено е да съм впечатлен от големите режисьори в све-

товното кино. За да не се връщам в миналото, ще спомена 

съвременни класици като Уон Карвай и Педро Алмодовар. За 

щастие в българския театър има мои връстници, чието изкуство 

е наистина силно и вдъхновяващо - Мариус Куркински и Камен 

Донев.

Не съм искал да приличам на никого, но ми е било приятно да 

смятам, че мога да продължа и да възродя важните теми, които 

са занимавали някого преди мен.

Защо обичате вашите клипове да са в черно-бяло?
Така се получи с няколко клипа. Нямам нищо против цвета, но 

може би на фона на общия хаос и изобилие съм имал нужда от 

по-строга визия, от по-вглъбено преживяване.

На кого предпочитате да направите клип - на победителя в 
„Мюзик айдъл” или на чалга певица?
Най-новият ми клип е на Невена Цонева - първия мюзик айдъл 

на България. Никога не съм правил клип на чалга изпълнител. 

Преди време ме търсеха, но отдавна спряха. Просто сме мно-

го различни. 

Най-голямата беда в попфолка е не ниският вкус или липсата на 

вкус, а лъжата. Тази музика и нейните изпълнители просто лъжат 

- те се опитват да създават настроение и да отправят посла-

ния, ползвайки крадени ритми и слова, смесени безогледно. 

Тези „произведения” нямат никакъв автентичен отпечатък. И 

ако подобно „творчество” намира своята радушна публика, 

то това означава, че тя дотолкова е свикнала с корумпирания 

обществен климат, че дори в личния си избор на развлечение 

предпочита да бъде лъгана. Тъжно е, но зад пищния, празнично 

гримиран образ на чалгата се крие съсипаното от неистини 

и безнаказани манипулации от всякакъв род лице на голямата 

част от българската аудитория.  

Въобще избирате ли онзи, на когото ще правите клип? Или 
подхождате като професионалист - като трябва, ще го на-
правите?
Избирам на кого да направя клип. Снимам все по-рядко, защо-

то избирам.

За мен е важно да вярвам на изпълнителя, важно е той да се е 

обърнал към мен неслучайно. Обикновено, освен че изслуш-

вам многократно песента, разговарям с автора и уважавам 

желанията му и най-често той се доверява на това, което аз 

предлагам след този разговор.

Моята цел е да постигна органично сливане на музика, текст и 

визия, като избягвам, доколкото мога, елементарния диктат на 

модата и се опитвам да уловя нещо по-дълбоко и лично в изпъл-

нителите.

Бихте ли дали примери за подобно сътрудничество?
Това се получава в по-голяма степен, когато работя с хора, ко-

ито имат силно изявена персоналност. С Мариус - той е един 

от най-големите живи артисти в света - не е трудно да постиг-

неш истинско присъствие дори в шега като „Ти-ри-ри-рам”. С 

„Ъпсурт” също е лесно - те са пример за това как в рамките на 

един чужд и лимитиран музикален стил може да се роди нещо 

автентично. Специално в техните клипове нарочно използвах 

клишетата на хип-хоп културата, за да ги коментираме от глед-

на точка на реалностите тук.

Понякога желанието ми да се доближа до изпълнителя и да от-

крия лицето му зад маската среща необичайни трудности. С 

Галя от „Каризма” процесът беше сложен и според мен клипът 

в някаква степен загуби от естествената си красота и драма-

тизъм, защото звездното объркване на част от дуета добави 

порции от дизайн и сюжетност, неадекватни на акустичната 

неподправеност на песента. Но дори и да не е съвсем успеш-

на, борбата за по-чист и искрен образ си струва, защото по-
с
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пулярната музика е един вид духовно общуване с публиката и 

грубо комерсиалните цели или отчужденият „професионали-

зъм” могат да бъдат опасни, направо вредни. 

Какъв е процентът на халтурата в българския музикален и 
рекламен бранш?
Мисля, че като намерение повечето неща се мъчат да имат 

свои благородни основания. Но въпреки това резултатите чес-

то са разочароващи. В музиката като че ли артистите нямат 

търпение да изминат по-дълъг, но смислен и творчески по-дос-

товерен път, който ще доведе до истинското им място в богатия 

контекст на това изкуство. Тогава техният глас би бил по-ис-

крен и вълнуващ, а собственото им удовлетворение - по-трай-

но. А и публиката ще забрави какво е това халтура. 

В рекламата пък има нужда от по-мъдро менажиране на про-

изводствения процес, защото заради неуместен график или 

некачествена комуникация между различните звена една до-

бра идея се разпилява и стига до посредствен завършек. 

Като режисьор аз страдам от липсата на добра възможност 

да интерпретирам предлаганите ми сценарии, а именно в 

това се състои същината на моята роля. Глупаво е за рабо-

тата ми да се съди само по елементарни външни белези като 

необичайни ракурси на камерата или пък изкуствена динами-

ка и ексцентричност. Точно засилването на чисто формални-

те критерии увеличава процента на халтурата, в която и да е 

област. 

Снимането на клипове не е ли отклонение от „високата” те-
атрална режисура?
Животът, който живеем, е достатъчно многолик, за да бъда за-

творен в някакви предубеждения по отношение на „високите” 

и „ниските” жанрове в изкуството. Аз съм подозрителен към 

прекаленото артистично усамотение. По-скоро смятам, че 

общуването, споделянето, свързването с публиката е част от 

самата сърцевина на творческия акт.

Ще приемете ли предизвикателството да направите и собст-
вен филм?
Правенето на филми е скъпо занимание. Когато съм сигурен, 

че си струва да се похарчат значителни средства за снимки 

вместо за директно подпомагане на хората в нужда, ще има 

филм. Така съветвам да гледат на кинокариерата си всички 

български режисьори.

Има ли актьори, които мечтаете да поканите във ваша
постановка/филм?
Много разчитам на актьорите и се радвам, когато доверието 

ни даде добър резултат. В последните ми театрални постанов-

ки това започва да се случва. Сега работя върху новия си про-

ект - „Лични разговори” на Ингмар Бергман, спектакъл, който 

ще поставя в новосъздадения „Модерен театър”. Мечтая за 

срещата си с актьорите там.
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Наричат я достоен заместник на ви-

зуалния поет Хелмут Нютон, който 

славеше женската красота и нейна-

та нежна или хладна еротика с всеки 

свой кадър. Френската фотографка 

Бетина Реймс доказва, че напълно 

заслужава това сравнение и с новия 

си проект Can you find happiness. Той 

беше представен на специална из-

ложба в Берлин.

Почти 100 фотографии, обединени 

в осем различни серии, въплъщават 

авторската идея за опасния чар на 

нежния пол. Проектът включва кадри 

от Chambre Close (1991) и Shanghai 

(2004), както и три непоказвани пред 

публика фотоприключения. 

„Голата кожа е като празна страни-

ца, върху която никой още нищо не 

е написал. Когато моделите дойдат в 

ателието ми и се съблекат, те се раз-

делят с всичко – с дрехите си, с про-

изхода си, с биографията си или пък с 

лошия си вкус!”, коментира Раймс. „В 

моите фотографии сексуалността е 

директно свързана с удоволствието и 

няма нищо общо с болката, както е в 

повечето проявления на изкуството!” 

Критиката вече определи този про-

ект като най-вълнуващото еротично 

пътешествие на Бетина Реймс - там, 

където няма граници дори и за най-

необузданата фантазия.

  

Can You Find Happiness e в каталога 
на издателство Schirmer/Mosel.

КЕН Ю ФАЙНД ХЕПИНЕС 
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Някои твърдят, че връхна точка в ка-

риерата му е въпросът: “Като ученик 

имали ли сте сексуални фантазии с 

Маргарет Тачър по жартиери?”. Той 

бе отправен към ошашавения лидер 

на Консервативната партия във Ве-

ликобритания Дейвид Камерън. За-

даде го Джонатан Рос, един от най-

популярните медийни личности на 

Острова и със сигурност най-скъпо-

платеният телевизионен водещ. 

Огромната заплата и дори Орде-

нът на британската империя, който 

кралицата му връчи преди няколко 

години, не променят факта, че 47-

годишният Рос е лошо момче, което 

обожава дебелашките шеги и да го-

вори мръсотии. Това е подправено с 

някакъв особен чар, който привлича 

като магнит и печели аудиторията. 

Освен в предизвикателното поведе-

ние, той се крие и в ексцентричното 

облекло, вечно падащия над очите 

бретон и дори в говорния дефект на 

Рос. Самият журналист подсказва 

рецептата на успеха на токшоуто 

си: Никога не каня гости, ако няма 

какво да ги питам и не смятам, че ще 

си прекарам добре с тях”.

Методът му работи отлично - минала-

та година в бясно наддаване да полз-

ват услугите му, BBC, ITV и Channel 

4 го превърнаха в най-платения во-

дещ. Обществената телевизия успя 

да задържи в програмата си соле-

ните шеги и нецензурните въпроси 

на Джонатан Рос за още 3 години 

срещу колосалната сума от общо 

18 млн. паунда (по 6 млн. годишно). 

Заплатата му е за вечерното петъчно 

шоу Friday Night with Jonathan Ross 

по BBC 1, за предаването в събота 

сутрин по Radio 2 на BBC и за още 

няколко малки рубрики.

Огромното възнаграждение раз-

дразни конкурентите и те обвиниха 

компанията, че използва сигурните 

си приходи от такси на гражданите, 

за да си позволи такова разточително 

заплащане на звездите си. А почти в 

същото време BBC обяви намерени-

ето си да съкрати 2000 журналисти 

заради нужда от икономии.

Верен на себе си, Рос употреби 

черното си чувство за хумор и по 

този повод. Заплатата ми показва, че 

явно струвам колкото 1000 репорте-

ри, така коментира деликатната си-

туация телевизионният водещ на раз-

даването на британските комедийни 

награди през декември. 

Кариерата си Джонатан Рос започ-

ва съвсем млад, като просто събира 

материали в различни телевизионни 

програми. Започва да води първото 

си собствено шоу в края на 80-те 

почти инцидентно. Сега срещу име-

то му пише телевизионен и радиово-

дещ, продуцент, филмов критик и ко-

медиант. С появата си в ефира през 

2001 г. Friday Night with Jonathan Ross 

става любимо шоу на британците и 

поддържа огромен рейтинг. Критици-

те на стила на Рос го обвиняват за 

олекотяването и вулгаризирането на 

британските токшоу програми. Смя-

та се, че той е изневерил на родните 

традиции и е последовател по-ско-

ро на американския водещ Дейвид 

Летърман. Дори и тези, които го ха-

ресват, признават, че той не спазва 

правилата в занаята. 

Рос се появява епизодично и в попу-

лярни сериали. С гласа му, обявен от 

дамите за най-секси мъжки тембър в 

радиоефира, говори и Дорис в ан-

глийската версия на “Шрек” 2. Рос 

е запален фен на киното, води кино-

поредици и филмови церемонии. В 

критиките си обаче е безпощаден. 

“По-скоро бих си изял ръката, вмес-

то да издържа нещо толкова отврати-

телно като “Пърл Харбър” или “Дори 

да го бяха нарекли “B като Вазекто-

мия” вместо “В като Вендета”, едва 

ли щеше да е по-неприятно преживя-

ванe”, са само част от примерите.

В петък вечер на дивана срещу ар-

тистичния и забавен Рос сядат най-

известните, успели и красиви на ан-

глоезичния свят. В едночасовото шоу 

обикновено гостуват по три знамени-

тости. Поне една от тях е задокеан-

ска звезда като Силвестър Сталоун, 

Мишел Пфайфър или Ева Лонгория, 

пристигнала на Острова за лондон-

ската премиера на последния си 

филм. Гостите изчакват появата си 

в специална стая “зад кулисите”, 

където се подготвят за препитване-

то с по чаша вино. Почитателите на 

Джонатан Рос го хвалят заради чув-

ството му за хумор и твърдят, че ше-

гите му са непринудени и никога не 

звучат като писани от сценаристи. 

Не толкова свободомислещите пък 

се дразнят от сексуалните закачки, 

с които безсрамно провокира дори 

текст Биляна Кънчева

ОПАСНИЯТ ЧАР НА ДЖОНАТАН РОС
ПОПУЛЯРНИЯТ АНГЛИЙСКИ ВОДЕЩ НЕПРИНУДЕНО ГОВОРИ МРЪСОТИИ В ЕФИР 
СРЕЩУ 6 МИЛИОНА ПАУНДА НА ГОДИНА

студени красавици като Никол Кид-

ман. BBC бе засипана с оплаквания 

и след гостуването в шоуто на друга 

популярна тв водеща - Фиърн Котън. 

Тя току-що бе взела интервю от прин-

цовете Уилям и Хари за концерта, 

който двамата организираха в памет 

на майка си принцеса Даяна. Рос 

обаче не се посвени да използва 

обичайната си тактика и дълго раз-

питва и обяснява на Котън, че явно 

принцовете си падали по нея и зато-

ва не смеели да я гледат в очите.   

Мераците остават само в рамките на 

шоуто, защото в личния живот на Рос 

всичко е перфектно - от 20 години е 

женен за с 10-години по-младата от 

него Джейн Голдмън, която също се 

занимава с медии. Двамата имат три 

деца, които, уви, са едни от жертви-

те на манията по  шантави имена на 

отрочетата от сорта на Праскова, 

Принцеса и Ябълка. Дъщерите на 

Рос се казват съответно Бети Китън 

(Бети котенцето) и Хъни Кини (honey 

означава мед, но се използва и като 

галено обръщение). Синът му пък е 

кръстен Харви Кърби на имената на 

двама от създателите на комикси, 

които печелят възхищението на Рос. 

Журналистът е луд по рисуваните 

книжки и е съсобственик на магазин 

за комикси в Лондон. 

В телевизионното си шоу Рос често 

разказва и случки от семейния жи-

вот, като не пропуска да спомене и 

кучето. Любим обект за шеги е и би-

вшата жена на Пол Маккартни Хедър 

Милс, която и без това събра доста 

антипатия от британците покрай фи-

нансовите претенции при развода 

си с бившия бийтъл. 

Прякорът на Рос е Уоси и идва от не-

говото “р”, което в определени думи 

звучи направо като “у”. Един дефект, 

който той успява да превърне  в 

ефект. Запомня се и крещящият му 

стил на обличане. Екзотиката допъл-

ват и домашните любимци в къщата 

на семейството в Северен Лондон 

- куче, котка, два саламандъра, игу-

ана и няколко пора.

В професионален план Джонатан 

Рос твърди, че Великобритания нико-

га няма да има толкова добър водещ 

на токшоу като Майкъл Паркинсън. 

Ветеранът наскоро се оттегли от 

екрана на 72 години. Преклонната 

възраст на друг любимец на британ-

ците, Брус Форсайт, пък е извор на 

непрекъснати задявки в петък вечер. 

За последно двамата си разменяха 

любезности по повод грандиозно-

то честване на 80-годишния юбилей 

на Бруси, който все още забавлява 

англичаните като водещ на една от 

най-популярните риалити програми 

Strictly Come Dancing. В нея извест-

ни личности се състезават в изпълне-

ние на бални танци.

Така че в духа на британските тра-

диции Джонатан Рос е едва ли не 

в началото на своята кариера. На 

Острова всички са съгласни, че той 

е най-добрият от своето поколение. 

Има и разочаровани, но повечето 

все още направо го обожават.



13mediaboxx # 013 юни 2008

АЛБЕНА ИНВЕСТИРА В ОБНОВЯВАНЕТО НА 

ХОТЕЛИТЕ СИ 50 МЛН. ЛЕВА САМО ЗА НЯКОЛКО 

МЕСЕЦА И РЕВНИВО ПАЗИ СВОЯТА ЕКОЛОГИЯ 
текст Антоанета Пунчева

Маргита Тодорова, търговски директор и член на Съвета на директорите на „Албе-
на” АД пред Mediaboxx.

Каква е стратегията на курорта за 

новия сезон - към какви туристи е 

насочена и какви предимства ще им 

предложи?

Стратегията на „Албена” АД за сезон 

2008 е ориентирана към предоставя-

не на високо качество на туристиче-

ския продукт заедно с още по-грижов-

но обслужване на всички наши гости 

независимо от тяхната националност. 

За съжаление България все още има 

имидж на евтина туристическа дес-

тинация и ограниченият бюджет на 

Държавната агенция по туризъм (ДАТ) 

за национална реклама не позволя-

ва на страната ни да излезе от този 

крайно негативен образ. Затова еки-

път ни се стреми да покаже на наши-

те гости, че в Албена могат да получат 

ваканция на европейско ниво, която 

включва комфортно хотелско наста-

няване, професионално и любезно 

обслужване, най-чистия и просто-

рен български плаж, разнообразие 

от a-la-carte ресторанти: мексикан-

ски, кубински, италиански, френски, 

с национална кухня, ресторант за 

здравословно хранене „Зелена ябъл-

ка”; 3 модерни SPA центъра в хотели-

те „Добруджа”, „Ралица Супериор” 

и в 5-звездния „Фламинго Гранд”. 

Предлагаме многофункционална 

спортна зала, 8 футболни стадиона, 

конна база, боулинг, водни спортове, 

14 тенис корта, 35 открити и закрити 

басейна, 4 миниголфа, екскурзии по 

море, посещения на всички истори-

чески и културни забележителности в 

нашата страна, Румъния и Турция.

Една организация вече обяви 2008 

за „годината на българския турист”. 

Присъединявате ли се към подобна 

инициатива? 

Албена винаги се е стремяла да при-

влича нашите родни туристи, българ-

ският пазар има огромен потенциал. 

От години предоставяме специална-

та промоция „Първите печелят”, която 

дава възможност на нашите съграж-

дани да резервират своята почивка 

в Албена и Приморско Клуб с 10% 

отстъпка до 31 май. За 2008 г. ние 

запазихме ценовите нива за българи 

на нивото на предишната година. За 

спортни и конгресни мероприятия, 

тиймбилдинги и семинари предоста-

вяме допълнителни отстъпки и префе-

ренции. 

В едно интервю казвате, че курортът 

Албена предлага изравнени цени 

за българския, румънския и руския 

пазар? От кои държави имате най-

много заявки? Съществуват мнения, 

че българите са ощетени и туропе-

раторите не договарят за тях тол-

кова изгодни пакети, като тези за 

германските и френските туристи 

например. 

Съгласно Закона за защита на потре-

бителя цените на нашите рецепции 

са еднакви за всички гости: българи, 

румънци, германци, руснаци и др. За 

да дадем преимущество на местните 

гости, ние предоставяме на българ-

ските туроператори право да прода-

ват нашите услуги по цени, които са 

с минимум 10% по-ниски от тези на 

рецепциите. Това се отнася с пълна 

сила и за туристическите агенции на 

нашето дъщерно дружество „Албе-

на Тур”, които се намират в София, 

Пловдив, Варна, Габрово и Добрич.

Мненията, че немските туроператори 

получават ниски цени от българските 

хотелиери и че дори след като си 

сложат надценката, все пак предла-

гат същите хотели на по-ниска цена 

от тази за българи, принадлежат на 

миналото. През последните 2 години 

Албена изравни средните договорни 

ценови нива на всички свои пазари, 

защото за нас наистина няма смисъл 

да приемаме повече чуждестранни 

туристи на ниски цени за сметка на 

други гости, които са готови да платят 

реалната стойност на нашия турис-

тически продукт, съответстваща на 

качеството му.

Отново ще използвам ваши думи: 

„туристите искат да почиват в лукс”. 

Бих казала, просто да няма хаос, 

строежи, тълпи от търговци. В това 

отношение курортът Албена е фаво-

рит - просторен, с много зеленина, 

прекрасен плаж. Как използвате 

тези предимства и какво трябва да 

развивате в бъдеще?

Да, Албена е единственият голям бъл-

гарски курорт, който не само съхра-

ни, а и доразви своята екологичност, 

чистота, зеленина, паркова инфра-

структура и възможности за спортен, 

балнеолечебен и конгресен туризъм. 

Това не означава, че нашите хотели 

са стари: само за периода есен 2007 

- пролет 2008 дружеството инвестира 

над 50 млн. лева в реконструкции 

на хотелската база и строителство на първия 5-звезден хотел в Албена „Фла-

минго Гранд”. Реновираните хотели след лято ’07 са: „Гергана”, „Панорама”, 

„Компас”, „Магнолия Гардън”, както и няколко уникални ресторанта: „Зелена 

ябълка” за здравословно хранене с френски мениджър, р-т „Хавана” с автен-

тични кубински ястия и програма, „Текс Мекс” с мексикански майстор-готвач 

и музиканти мариачи… Особено се гордеем с вече споменатия ресторант за 

здравословно хранене „Зелена ябълка”, който ще предлага на своите гости 

уникално меню от екологични продукти, подготвени в специално оборудвана за 

здравословно хранене кухня. 

Как влияят инфлационните процеси и данъците върху ръста на цените, има ли 

сериозно поскъпване?

Инфлацията в България влияе изключително негативно на всички хотелиери, за-

щото ръстът на цените на хранителните продукти, напитките, плодовете, зелен-

чуците и горивото е 12,5% спрямо 2007 г., а цените на туристическите услуги 

не могат да се завишават година за година с толкова голям процент. Затова 

разликата остава за сметка на хотелиера и потенциално намалява неговата 

печалба. 

Особено негативно и нелогично е и облагането на услугите, предоставени от 

нас за спортен и конгресен туризъм, с 20 процента ДДС. Ако българската дър-

жава иска да развива страната ни като дестинация за конгресен и спортен 

туризъм, то тези услуги трябва също да се облагат с преференциалната ставка 

от 7%, както и останалите туристически услуги. 

Всички хотелски стаи предлагат достъп до интернет, това е задължително ус-

ловие за успешен фестивален и конгресен туризъм. Доволни ли сте от парт-

ньорството с Международния медиен фестивал в Албена? През тази година 

той предлага и една от най-перспективните и модерни дейности - конгресна-

та. Как ще повлияе това върху репутацията на курорта?

Албена е изключително доволна и горда, че за 14 поредна година е домакин на 

Международния медиен фестивал. Смятам, че този форум, както и Фестивалът 

на рекламните агенции вече са превърнали Албена в символ на фестивална 

дестинация по черноморското крайбрежие, а включването на конгресната 

дейност във фестивала ще го направи още по-модерен и интересен за учас-

тниците. 

Пред какви предизвикателства ще се изправят мениджърите на българския 

туризъм през идващото лято?

Сезон 2008 няма да е лек. Очакваме допълнителен спад на броя на туристите 

от Великобритания, Германия, Белгия и Холандия, но ръст при туристите от Бъл-

гария, Русия, Румъния и Франция, както и на гостите, резервирали Албена и 

Приморско Клуб чрез интернет. 

Голямото предизвикателство пред мениджърите в българския туризъм е да съх-

ранят бизнеса си в условията на постоянно растяща инфлация, презастрояване 

на черноморското крайбрежие и неконтролируема продажба на недвижима 

собственост по морския бряг и в планините, която неминуемо води до намаля-

ване на туристите за сметка на новите собственици на имоти.



14 # 013 юни 2008mediaboxx 15

Отдавна, някъде там през средните 

векове, Биариц бил само едно мал-

ко безлюдно пристанище, в което се 

разбивали безпощадните вълни на 

океана, а  смели китове препускали 

почти до брега. Легендата разказва, 

че измежду жителите на това малко 

селце, които се изразявали на стра-

нен език, живеела девойка на име 

Мауриц. Една нощ тя сънувала  сън, в 

който се появил бог Яхве и обещал да 

й изпрати душата на Мартин. Същият 

се появявал във формата на птица, 

носеща в човката си риба със злат-

ни люспи. Този образ всъщност бил 

символ на богатството и благоден-

ствието, които Бог щял да изпрати по 

тези земи. Малко след това местните 

жители започнали да се занимават 

усилено с риболов и по-специално 

с този на китове. Един ден по време 

на страшна буря Мауриц успяла да 

помогне на група рибари, които по 

чудо оживели, след като лодката им 

се разбила във вълните. Девойката 

ги приютила и не след дълго се омъ-

жила за един от тях, Биарин. От сли-

ването на двете имена се родило и 

името на града – Биариц. 

През цялото Средновековие Биа-

риц е известен като място, в което 

живеят най-признатите ловци на ки-

тове с харпуни. Това е и основното 

препитание на местното население 

– китовата мас служи за осветление 

в домовете; костите на гиганта се из-

ползват за изработка на прегради, а 

кожата му, нарязана на лентички, се 

превръща в столове и шапки. Оста-

налата част от кита се консумира, 

като най-желаното месо е езикът.

 

Интересна гледка е представлявал 

плажът по това време – по цялата му 

ширина били разположени прено-

симите ”преработвателни фабрики” 

на рибарите. Едни разтопявали кито-

вата мас в пригодени за това фурни, 

други опушвали месото, трети нали-

вали маста в амфори. Населението 

се препитавало с този поминък до 

средата на ХVII век.

Едва в началото на същия век жи-

телите на Биариц започнали да се 

наслаждават на плажовете и на къ-

пането в океана. През 1609 г. един 

наблюдател изтъква с погнуса колко 

неблагопристойна е тази практика, 

а именно да се плискаш разголен 

във вълните на океана. Трябва да ми-

нат още почти век и половина, за да 

се превърне Биариц в един от най-

реномираните морски курорти. По 

това време става популярен и фактът 

за полезността и благотворното вли-

яние на морските бани при лечение-

то на редица болести. Неслучайно, 

когато през 1843 г. Виктор Юго идва в 

Биариц, той предрича, че много ско-

ро „това бяло селце с червеникави 

покриви… ще се превърне в моде-

рен курорт”. 

Но повечето хора свързват началото 

на историята и славата на Биариц с 

посещението на свитата на Напо-

леон III и неговата съпруга Евгения 

в средата на ХIХ век. Наполеон по-

строява за своята съпруга лятна ре-

зиденция и  императорската двойка 

почива в нея всяко лято до 1868 г. Тех-

ният пример е последван от пъстра 

плеяда височайши особи – крале-

те на Белгия и Португалия, полски и 

руски принцеси, английски лордове. 

И така Наполеон III и Евгения допри-

насят за налагането и развитието 

на Биариц като един от най-прес-

тижните морски курорти на епоха-

та. По-късно Поанкаре, Клемансо, 

Александър Дюма и Зола също се 

привързват към градчето. Митичната 

фигура на Елизабет Австрийска, по-

зната на света като „Сиси”, търси тук 

покой и смисъла на живота си. Така 

НЕИЗВЕСТНИЯТ БИАРИЦ 
Биариц са превръща в „царицата на 

плажовете и плажът на царете”.

В началото на ХХ век лъскави раз-

влечения като голф игрища и кази-

на започват да привличат световния 

хайлайф; наред с европейските 

благородници, ярки имена от кино-

то и шоу бизнеса като Рита Хейуърт, 

Франк Синатра, Гари Купър, Чарли 

Чаплин, Едит Пиаф и Коко Шанел ста-

ват редовни посетители на морския 

град. Пристигането и заселването 

тук на много руски белогвардейци 

след революцията в Русия оставя 

също незаличима следа в курорта. 

Един от примерите за това специфич-

но влияние е руската църква срещу 

хотела на Двореца. 

Днес Биариц продължава своята 

вековна история кротко и без излиш-

ния шум, така типичен за Френската 

Ривиера. След разрушителен пожар 

през 1903 г. бившата императорска 

резиденция е превърната в импо-

зантен хотел, който остава най-зна-

чителният паметник в града. Широк 

крайморски булевард завежда 

всеки посетител дотам, пораждай-

ки фантазии по една незабравима 

епоха. Изисканата смесица между 

стария стил, известен в архитекту-

рата като „имперски”, и модерните 

съоръжения в хотела ни кара да се 

преклоним пред вкуса на французи-

те. Модерният SPA център на хотела, 

разположен на 3000 кв.м, предлага 

процедури за отмора и наслада на 

тялото и духа. Ароматите на лимон, 

портокал, бергамот и розмарин, ко-

ито ви обгръщат, имат за цел да се 

потопите изцяло в този „пашкул” на 

удоволствието и да забравите стре-

са. И защо да не завършите с бер-

гамотов чай на терасата на Салона 

на Нейно величество съпругата на 

Наполеон, за да се почувствате на-

истина като кралска особа. 

текст Ивелина П. Кючукова

АКСЕЛ ШИНДЛЕР 

Какво е специфично за „модела WAZ”, какво го прави толкова 
успешен?
Той предполага едно дружество да се грижи за разпростране-

нието, рекламата, печата и т.н. на две или повече издания. По 

този начин се оптимизират разходите и приходите, а редакциите 

са изцяло независими. Само така може да се спечели доверие-

то на читателите, което в крайна сметка е гаранция за пазарен 

успех. Този подход се оказа много успешен по отношение на 

„Дневен Труд”, „24 часа” и другите ни издания.

Наскоро „Вестникарска група България” отбеляза 10 години на 
българския медиен пазар. Каква е равносметката ви за този 
период?
„Вестникарска група България” съществува от единадесет годи-

ни и с оборота и печалбата си е една от константните величини 

в рамките на концерна ВАЦ. Много сме доволни, тъй като и през 

2007 г. финансовите ни резултати бяха изключително добри. 

Кои са основните принципи на издателската политика на 
„ВАЦ”, България? 
Разделянето на търговската от редакционната работа - това е 

основният принцип, от който произтичат всички останали, като 

например ясното разграничаване на рекламата от журналис-

тическите материали и др.

След една година в България как се адаптирахте към живота у 
нас? Какво ви харесва безусловно и с кое трудно или въобще 
няма да свикнете?
За първи път посетих България през 2000 г. и останах три месеца. 

През следващите години също често съм бил тук. В България ви-

наги се чувствам добре.

Освен досега издаваните вестници и списания имате ли нови 
медийни идеи и планове за България? 
Всяка интересна възможност заслужава да бъде проучена. Не 

сме си поставяли ограничения по отношение на своето разви-

тие. През миналата година пуснахме на пазара две нови списа-

ния - „Имам имот” и „Гео”, а съвсем наскоро излезе и първият 

брой на най-новото ни списание - „Декор”. 

В момента инсталираме една машина с две печатни кули от най-

ново поколение “Геоман” в „Печатница София”. Така - с дейст-

ващите в момента четири печатни кули - тя се превръща в най-

мощната печатница на Балканите.

Как влияе интернет на печата и възможно ли е новите онлайн 
медии да изместят изцяло традиционните?
Не, традиционните медии няма да бъдат изцяло изместени от ин-

тернет, но пазарният им дял значително ще намалее. Издател-

ствата трябва да възприемат своя бизнес като предлагане на 

съдържание, а не като преработване на хартия. Предлагайки 

съдържание - сфера, в която те са много добри - по всички въз-

можни канали за разпространение, те ще могат да си гаранти-

рат в дългосрочен план добри финансови резултати.

Името му буди светкавични асоциации - за драматичния филм “Списъкът на Шиндлер”, както и за майсторските тройни аксели във фигурното 
пързаляне. Следващият, не по-малко мащабен образ, който изниква, е този на ВАЦ. Медийният гигант е собственик на лидерите в българския печат 
- “Дневен Труд” и “24 часа”, и на още 20 издания (общо 9 вестника и 11 списания). 
Аксел Шиндлер е на 40 години, учил е за икономист-издател и е завършил специалността инженерни науки с икономически профил. От 1999 г. работи 
във „ВАЦ Медийна Група”, като през последните 6 години е бил управител на баварските всекидневници на групата. От една година е главен управи-
тел на „Вестникарска група България”.

Малкото китоловно селище 
се превръща в шармантен 

курорт, сред чиито гости са 
Наполеон, Елизабет 

Австрийска, Едит Пиаф, 
Рита Хейуърт и 
Франк Синатра 

MEDIABOXX  ПРЕДСТАВЯ 
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РИСУВАНЕТО КАТО ЯДЕНЕ НА СЛАДОЛЕД 
Перфектният начин да си починеш е може би да правиш безсмислени неща, такива, които се раждат 

в главата ти без усилие, без да е необходимо да знаеш разни други неща; без образование, без 

емоция, без претенция, без насилие, без усмивка или скръб, даже без да се цапаш. Да ги правиш, 

докато се напиваш, докато се рееш из облаците, докато ядеш сладолед или докато четеш съвременна 

френска литература. Такива, които можеш да правиш или не, такива, които идват от нищото и пак оти-

ват там, освен  в случаите когато някой приятел не ги види и не ги пожелае страстно. Говоря за неща, 

които се виждат, може и да се пипнат, но може и да си останат във въздуха или на екрана във вид на 

необичайна пикселна мешавица от светещи точки. Неща, които можеш  без притеснения да изтриеш 

от екрана или от мозъка си, защото непрекъснато идват други, нови и по-невероятни. Тези неща могат 

да бъдат видени на адрес http://paintings.pixel7777.com

Другите неща са свързани с фотографията – от целенасоченото преследване на типажи по улиците, 

пустините, планините, плажовете, реките и заведенията за бързо хранене до безметежното шляене 

из Лондон, Флоренция, Венеция, Талин, Хелзинки,  България, Гърция, Турция и Близкия изток. Цветно или 

черно и бяло, тревожно или успокояващо, дълбоко смислено или дълбоко безсмислено – тази смеси-

ца от възприятия можете да видите тук: http://www.pixel7777.com

Павел Госпогинов   
Занимава се с фотография от седем години, а с
дигитално рисуване от три. Работи към системата на ООН в страната.
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Най-големият медиен форум в Източна Европа фокусира вниманието на експерти и ме-

ниджъри на авторитетни медийни и телекомуникационни корпорации от региона и света. 

Първият Mediamixx конгрес ще предостави възможност на експертите от цял свят да обме-

нят мнение и опит по горещи теми за съвременното медийно общество, както и за тенден-

циите в развитието на телевизията, печатните издания, радиото, интернет, мобилното съдър-

жание и рекламата. Специално място е отделено за дискусии, които разглеждат медиите 

като мост между културите, като инструмент за политическо и културно влияние и пресечна 

точка между спорта и спонсорството. Форумът ще изследва и сложната връзка между ме-

диите, парите и развитието на обществото и пазара като цяло. Сред гостите, потвърдили 

участие в различните панели, са Патрик Жуко - създател на престижния медиен фестивал 

DISCOP, д-р Карл Блеха - основател на Института за икономически и социални проучвания 

МИТРОПА и бивш министър на вътрешните работи на Австрия, Пол Флакет - изпълнителен 

директор на IMEX, Тетяна Новоселетска (Национална телевизия на Украйна), д-р Клаус 
Швайгхофер от Styria Media International AG - най-голямата медийна групировка в Австрия, 

Хърватска и Словения, Алтуг Акар - директор на една от най-влиятелните вестникарски 

групировки в Турция, Hurriyet Group, Зюхти Сезер, член на EGTA - Association of television 

and radio sales houses, председателят на Австрийската волейболна федерация, която ще  

бъде и домакин на Европейското първенство през 2011 г. - Петер Клейман, Феликс Татару 

от румънската GMP и други. 

От представителите на българския медиен, политически и културен живот ще вземат учас-

тие: Милен Велчев, Георги Лозанов, Мартин Захариев, Веселин Божков, Валери Тодоров, 

Максим Минчев, Иво Атанасов, Красимир Гергов, Радосвет Радев, Левон Хампарцумян, 

Красимир Стойчев и други.

Силен интерес тази година и порой от въпроси предизвика и първата по рода си Награда 

на публиката, която се дава на програмата, изданието или рекламната камания, събрала 

най-много гласове след гласуване в интернет страницата на фестивала  www.mediamixx.

info.

Mediamixx`08 ще се проведе от 4 до 8 юни в курорта Албена, България.

MEDIAMIXX ’08 СЪБИРА ЗА 14-И ПЪТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА МЕДИЙНИЯ БИЗНЕС ОТ РЕГИОНА И СВЕТА В 

КРАСИВИЯ КУРОРТ АЛБЕНА

ЗАБАВЛЕНИЯ
Легендарният медиен фестивал в 

Албена, който от години радва про-

фесионалните среди с представяне-

то на интересни продукти и лица от 

световната медийна сцена, както и с 

неизменната част на един истински 

фестивал - забавленията, е подготвил 

приятни изненади и през това лято.

MEDIAMIXX ’08 разработи специал-

на платформа от музикални приклю-

чения, спортни страсти и кулинарни 

изкушения. 

Mediamixx Live Music Stage ще задо-

воли изтънчените музикални вкусове 

на фестивалната аудитория, предста-

вяйки ярки изпълнители в клуба на хо-

тел „Добруджа”. Всяка вечер гостите 

на фестивала ще имат удоволствието 

да пеят и танцуват без задръжки.

За спортните натури са предвидени 

футболен турнир на плажа, тенис тур-

нир за журналисти и офроуд състе-

зание. 

Mediamixx Beach Football Tournament 

е предизвикателство към най-извест-

ните лица от медиите. Купата ще при-

надлежи само на един от тях - фут-

болния шампион на Mediamixx`08. 

Очаква се в състезанието да вземат 

участие отборите на 10 медии, които 

до този момент ревностно пазят свои-

те играчи в тайна. 

MEDIAMIXX 

КОНГРЕС

MEDIAMIXX 

ФЕСТИВАЛ

MEDIAMIXX 

ЗАБАВЛЕНИЯ

СРЯДА

4 ЮНИ

Откриване на
фестивала и пазара

10:30 - 13:00
Презентации в 

секция “Креативни медий-
ни решения”  

14:00 - 18:00
Презентации в 

секция “Уебсайтове”

20:00
Церемония по откриване 

на събитията - 
Вечерно парти Mediamixx

/Фестивален плаж/

23:00
Live Music Stage

ЧЕТВЪРТЪК

5 ЮНИ

ОТВЪД 

ГРАНИЦИТЕ – 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

& ПРОМЕНИ

10:00-11.30
Панел „Медията като мост между 

религии и култури” 
 

11:30-12:00
 Кафе пауза

 
12:00-13:30

Панел “Реклама или PR - кое е по-силното оръ-
жие за брандинг на дестинация?”

Бъдещето на рекламата
Интернет рекламата в България 

 
14:00 - 15:30

Панел “Медията като инструмент за политиче-
ско и културно влияние”

 
15:30 - 16:00
 Кафе пауза

 
16:00 - 17:30

Паралелна дискусия
„Специална дискусия на кметовете за развитие-

то на градовете на Балканите”
Панел - “Спорт, медии, спонсорство - кой е 

водещият?”
Защо парите обичат спорта? 

 
18:00

Коктейл по повод откриването на конгреса 

10:30 - 13:00
Презентации в секция 

“Радио” 

10:30 - 13:00
Презентации в секция 

“Уеб сайтове”

14:00 - 18:00
Презентации в секция 

“Печатни медии”

19:00
Церемония по връчване на 
малките награди за “Креа-
тивни медийни решения” и 

“Уебсайтове” 

20:00
Церемония по връчване 
на награда за цялостен 

принос
VIP Коктейл

/Балчик - Дворецът/ 

16:00 - 17:30
Плажен футбол
за журналисти

21:00
Парти

23:00
Live Music Stage

ПЕТЪК 

  6 ЮНИ

ИНВЕСТИЦИИТЕ 

– 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ПРОМЕНИ

10:00 - 10:45
Реч на основните участници 

(обобщение на темите от предишния ден)
Политическа програмна реч

10:45 - 11:00
 Кафе пауза

11:00 - 12:30
Панел “CEOs (Мениджъри на водещи компании) 

- “MMM - Money, Media, Market”
Изследване на аудиторията

Инвеститори в интернет”

 14:00 - 15:30
Панел “Преса” - „Новите дрехи на пресата”

15:30 - 16:00
 Кафе пауза

16:00 - 17.30
Панел “Списания” - „Списанията - живот с въз-

можности, стил на промените”

10:30 - 13:00
Презентации в секция 

“Телевизионни Новини и 
документални филми”

14:00 - 18:00
Презентации в секция “За-
бавни програми за телеви-

зия и 3G формат”

19:00
Церемония по връчване на 
малките награди за радио 

и печатни медии

11:00
Тенис турнир

16:00 - 17:30
Плажен футбол
за журналисти

21:00
TV2 парти

 (“Горски цар”)

23:00
Уебасоциация

 парти
(Клуб Ганвие)

23:00
Live Music Stage

СЪБОТА

7 ЮНИ

МИСЛИ 

ДИГИТАЛНО – 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ПРОМЕНИ

10:00 - 10:45
Пресконференция

10:45 - 11:00
 Кафе пауза

11:00 - 12:30
Панел “Телекомуникации” - Изпълнителни 

директори на водещи компании говорят за
“The Telecom - Push the button”

“Джобният формат на телевизията и интернет”
„Пийпълметрия в интернет”

14:00 - 15:30
Панел “Телевизия” - „Дигитална кръв”

15:30 - 16:00
 Кафе пауза

16:00 - 17:30
Панел “Радио” - „1 евро на слушател”

Бъдещето на рекламата в радиото

18:00
Коктейл по повод закриването на Конгреса 

19:00
Церемония по връчване на 
малките награди за теле-
визионни новини и доку-

ментални филми и забавни 
програми за телевизия 

и 3G формат

21:00
Церемония по връчване на 
наградите “Златен чадър” 

/Гала церемония/

11:00
Тенис турнир

23:00
Парти

/Фестивален плаж/

НЕДЕЛЯ

8 JUNE

Байа Албена-Оff Road Show

Елегантният тенис турнир, превърнал 

се в неизменна част от фестивала, 

ще събере журналисти и почитате-

ли на спорта. Вълненията около това 

събитие носят незабравими споме-

ни, коментирани дълго и разгореще-

но след неговия край от щастливите 

хора, тичали на воля по кортовете на 

Албена.

Отявлените фенове с течащ във ве-

ните бензин ще се радват на изклю-

чителните изпълнения в офроуд със-

тезанията на Baja Albena. Плажът се 

превръща в арена на битки с разя-

рени високопроходими машини, ко-

ито ще се борят с топлите пясъци на 

Албена.

За почитателите на кулинарното изку-

ство са предвидени няколко приятни 

кътчета с гостоприемството на едни 

от най-добрите български ресторан-

ти. Готвачите им ще демонстрират 

своите умения пред гостите на фес-

тивала и ще дадат всичко от себе, за 

да няма гладни и недоволни. Ресто-

рантите ще бъдат разположени в сил-

ните трафик зони на Mediamixx`08.

Медийният фестивал предоставя нови 

възможности за комуникация, бизнес 

и развлечения в самото начало на 

лятото. От 4 до 8 юни Албена ще се 

потопи в море от емоции. Потопете се 

и вие. 

... И НАГРАДИ
На 5 юни в 8 вечерта на официална церемония в каменната зала на Двореца на румън-

ската принцеса в Балчик режисьорът с румънски корени Робърт Дорнхелм ще получи  тра-

диционната награда на фестивала за “Цялостен принос за развитието на медиите”. На 

награждаването са поканени около 100-тина гости - популярни личности, партньори на 

фестивала, известни журналисти. Церемонията ще бъде последвана от елегантен коктейл 

в градината на двореца.

Амбициозната работа на Робърт Дорнхелм по епичния 4-часов минисериал “Десетте божи 

заповеди” спечели на ABC TV най-високите рейтинги за филм през 2006 г. Подготвяйки в 

момента последния си филм - “Престолонаследникът”, за звездната му европейска преми-

ера, Дорнхелм междувременно започва да търси места и стартира кастинг в Източна Ев-

ропа и Русия за едно монументално 80-часово пресъздаване на “Война и мир” на Толстой 

за EOS Productions на Ян Мойто. 

“Престолонаследникът” разказва трагичната история на Рудолф, наследник на обрече-

ната Австро-унгарска империя, заснета и като игрален филм, и като минисериал от две 

части. Една обречена любовна връзка, която се случва в края на 19-и век в романтично 

провинциално имение в Майерлинг; една либерална и свободомислеща кралска особа, 

която е увлечена в политическа вихрушка не по неин избор. “Престолонаследникът” връща 

Дорнхелм към европейското кино, към снимането във Виена - неговия втори дом, както и 

в Прага и Будапеща. Във филма - копродукция на Австрия, Германия, Италия и Франция, 

участват някои от най-ярките изгряващи таланти на Европа. 

Получавайки широко признание не само заради минисериала “Ане Франк”, спечелил 

ЕМИ на ABC през 2001 г., но и заради проектите си за USA Networks - “Руди” (с изключител-

ното изпълнение на Джеймс Удс като заядливия кмет на Ню Йорк Джулиани) и “Спартак” 

(ярък римейк от 21-ви век на филмовата класика на Хауърд Фаст), Дорнхелм се утвърждава 

като съвременен режисьор с голям размах и многостранност. Работата му стига до вни-

манието на Стивън Спилбърг и DreamWorks SKG, които ангажират Дорнхелм да заснеме 

първия епизод от техния епичен 12-часов сериал “На запад” на TNT - многоизмерен поглед 

върху населяването на Американския запад около 1824-1892 г., видян през погледа на две 

уникални семейства. Шестте филма - на стойност 100 млн. долара - са най-голямата инвес-

тиция, правена някога от TNT. 

“Ане Франк” получава 11 номинации за “ЕМИ” и награда за най-добър минисериал. Сред 

другите номинирани са Дорнхелм, Хана Тейлър Гордън (в главната роля), Бренда Блетин (за 

най-добра второстепенна актриса) и сър Бен Кингсли (който спечели награда за най-до-

бър актьор на наградите на SAG през 2002 г. за ролята на Ото Франк). Биографичният филм 

на Дорнхелм “JFK”, с участието на трогателния Линус Роуч в главната роля, е приветстван 

от критиците, така както и филмите “Безумство в покрайнините” за CBS и “С чужда самолич-

ност” за Lifetime TV. 

Роден в провинциалния румънски град Тимишоара и отгледан във Виена след 13-годишна 

възраст, Дорнхелм започва режисьорската си кариера като плодовит режисьор на доку-

ментални филми във своята втора родина Австрия. Първите му творби, които предизвикват 

международен отзвук, включват номинирания за награда на Академията The Children of 

Theatre Street (за младите възпитаници на Балет Киров) и изумително оригиналния “Тя танцу-

ва сама” (историята на  дъщерята на легендарния танцьор Нижински) - и двата избрани за 

конкурса на филмовия фестивал в Кан. 

Горчиво-сладката комедия на Дорнхелм “Ехо парк”, поставена в странния квартал на Лос 

Анжелис със същото име и с участието на Том Хълси и Сюзън Дей, отбелязва прехода му 

към игралните филми. Впоследствие Avenue Pictures го ангажира да режисира “Студени 

крака” с участието на Том Уейтс и Бил Пулман. След това се връща в родната си Румъния, 

за да заснеме грубата автентична документална драма “Реквием за Доминик”, номинира-

на за “Златен глобус” за най-добър чуждестранен филм и официална селекция на Австрия 

за наградите на Академията през 1991 г. 

През 1992 г. NBC & Warner Bros. го ангажират да режисира “Фатална измама: историята 

на Марина” (Г-ЖА Лий Харви Осуалд), за който Хелена Бонъм Картър, в главната роля, 

получава и номинация за “Златен глобус”. През 1995 г. поглъщащият политически трилър 

The Break, изигран великолепно от Стивън Риа, Брендън Глийсън и Алфред Молина, откри-

ва Международния филмов фестивал в Дъблин. Следващата година режисира The Unfish 

- сюрреалистична приказка за възрастни.

Лорън Бaкол и Денис Хопър участват в друга странна комедия на Дорнхелм - “Венеци-

анският проект”, избрана съответно за конкурса на Венецианския филмов фестивал през 

1999 г. Точно преди да заснеме “Ане Франк” за ABC, Робърт снима силно противоречивия 

“Концертът” - изпълнение на сър Саймън Ретъл на 9-а симфония на Бетховен на мястото на 

концентрационния лагер в Маутхаузен. 

Робърт Дорнхелм живее в Малибу, Калифорния, със съпругата си Лин, но все още поддър-

жа жилище във Виена. 
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Италианският дизайнер Джорджо Армани показа, че добрият артист 

трябва да е и добър мениджър, за да наложи компанията си и да й 

проправи пътя в силно конкурентна среда. Нито един от съвремен-

ните модни стилисти не може да се похвали с подобна активност и 

добро разчитане на законите в днешната джунгла на шоубизнеса. 

Историята на американската филмова и звукозаписна индустрия до-

казва, че който привлече в отбора си прочути приятели, печели тъл-

пи от клиенти и отворените им банкови сметки. След като прибави 

към зведния списък на своите приятели семейство Том Круз и Кейти 

Холмс, благодарение на умелите пиарски ходове на племенницата 

си Роберта, Джорджо Армани се сдоби завинаги с ВИП билет за за-

творените партита на богатите и известните в Холивуд и с лоялни, пла-

тежоспособни клиенти, каквито са всички в този списък - от лъскавото 

семейство Бекъм до семейството на Уил Смит. 

„Осигури си звезда и ще печелиш милиони” гласи един от законите в 

модната индустрия и Армани използва добре момента, в който вечна-

та му конкурентка на червения килим Донатела Версаче се оттегли 

за глътка въздух, за да приласкае точно нейните почитатели. Атаката 

на Джорджо Армани продължи и на източното крайбрежие на САЩ, 

където стилистът наскоро отвори вратите на новия си бутик - отново 

в звездно обкръжение, този път на младата надежда в киното Камила 

Бел. Амбициозните планове на любимия дизайнер на седмото изку-

ство (създал специално дрехи за героите във филмите „Американско 

жиголо”, „Годината на дракона”, „Хубава жена” и „Хъдсън Хоук”) не 

спират дотук. Армани се изявява успешно като интериорен дизайнер 

и талантлив създател на линия елегантни аксесоари и слънчеви очила. 

Създадени с много тънък усет за непреходна визия, почти маниакално 

внимание към детайла и свръхсъвременна технология, очилата с мар-

ката „Армани” носят неокласическа елегантност и са разпознава-

еми от пръв поглед. Линията очила на дизайнера празнува през 2008 

г. своята 20-годишнина със специална серия - реплика на стила на 

Джаки Онасис.

МОМИЧЕТО НА AZZARO 
Българският топ модел Ста-

нимира Колева е новото 

лице на Azzaro. Тя живее 

от години в Париж и беше 

избрана за рекламната 

кампания на новия аромат 

Azzaro, който ще бъде лан-

сиран в началото на 2009 г. 

Родената в Стара Загора 

красавица е най-прочутото 

лице на агенция Visages, ко-

ето работи успешно и в чуж-

бина. Професията задължа-

ва Мира, както я наричат 

приятелите й, да преминава 

разстоянието Париж - Ню 

Йорк много често. Преди 

година и половина българ-

ката позира и пред обекти-

ва на скандалния фотограф 

Тери Ричардсън на стра-

ниците на иконата Another 

magazine.   

АРМАНИ Е СИМВОЛ НА ЕЛЕГАНТНОСТ, 

НО И НА БИЗНЕС НЮХ 
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текст Жана Нинова

В шоубизнеса рядко се срещат 

жени, които диктуват правилата на 

играта. Една грациозна американка 

възкреси бурлеската и я превърна 

в свой основен начин на препита-

ние. След това срещна музикалното 

чудовище Мерилин Менсън и му се 

врече във вечна вярност. Приказката 

„Красавицата и звярът” не продължи 

дълго и след като се раздели офици-

ално с фамилията Менсън, Дита фон 

Тийз изгря по-ярко и отпреди. Голяма 

част сигурно я помнят като пищната 

красавица, която излиза от гигант-

ска чаша мартини и танцува на пал-

ци толкова секси и изкусително, че 

кара Ким Бейсинджър и нейния танц 

в „Девет седмици и половина” да из-

глеждат недодялани. Дита фон Тийз е 

новата любимка на богатите и прочу-

тите, които могат да си я осигурят като 

черешката на тортата на пищни пар-

тита и премиери. Нейната поява при-

влича медиите като магнит. Овладяла 

добре магията на движението, Дита 

фон Тийз познава и основния закон 

във вечната игра между половете - съ-

блазнявай и владей. В отговорите на 

няколко въпроса тя очертава своите 

вкусове и професионалните похвати 

в изкуството на съблазняването. 

 

Най-погрешното схващане за бурле-
ската: че е комичен танц, който се 

танцува с къси панталонки с пера. 

Бурлеската е изкуството на стриптий-

за. Звездите на бурлеската приключ-

ват танца си без дрехи, това е, точка 

по въпроса! А най-трудното нещо в 

стриптийза е да го направиш така, че 

да изглежда естествено и семпло.

Първият ти корсет: За известно вре-

ме беше изчезнал от живота ми, за-

щото се оказа, че дъщерята на моя 

приятелка си го била харесала и бук-

вално ми го открадна. Но един ден го 

върна и каза, че съжалява. Бях много 

щастлива - имам много корсети, но 

първият ми е специален.

Най-ужасният момент на сцената: 
Когато веднъж косата ми се запа-

ли по време на представление. Има 

един момент по време на шоуто ми, 

когато сядам до масичка, на която 

има много свещи. И понеже, както се 

досещате, по косата ми има много 

лак, несъобразената близост на една 

свещ предизвика леко запалване.

Личен герой: Мей Уест! Няма друга 

актриса в света, която да е изричала 

на сцената и пред камерата само 

онова, което сама е писала.

Сутрешен навик: Времето, в което се 

будя, често се променя заради мно-

гобройните пътувания. Когато съм си 

у дома, се будя около 9 часа. Първо 

проверявам своето BlackBerry, което 

е до леглото ми, после пускам куче-

тата в градинката, а след това правя 

закуска за всички.

Най-доброто нещо, което се случи 
след развода ти с Мерилин Менсън: 
Дълъг списък от неща, но да си при-

зная, че най-сетне наркотиците вече 

не са част от ежедневието ми.

Страхът от новата любов: Ужасявам 

се от мисълта, че ще се влюбя в чо-

век, който ще иска да живее в моде-

рен, минималистичен интериор.

Най-ценната ти вещ: годежният ми 

пръстен с диамант, който в „Кристи-

ан Диор”, Париж, трансформираха в 

прекрасен пръстен, красив и голям. 

Страдах много от спомените, които 

ми носеше този пръстен, и съм щаст-

лива, че го промених в нещо краси-

во. 

Декорите: Да, всички помнят онази 

голяма чаша за мартини, в която из-

пълнявам различни номера. Не държа 

декорите си у дома. Всички те са за-

ключени в складове, които в интерес 

на истината никога не съм посеща-

вала. Знам само, че са някъде в Лос 

Анджелис. Работя върху ново шоу, 

което ще глътне около 80 хиляди до-

лара за костюми и декори. Ще бъде 

най-голямото ми шоу досега.

Животни: Имам няколко. Паун, лебед 

и птици в големи клетки. Те са краси-

ви.

Кулинарно прегрешение: Обожавам 

да ям гъши пастет в Париж. Това, раз-

бира се, ми навлича ужасно много 

неприятности с РЕТА - знам, че пра-

вят ужасни неща с животните, за да 

извлекат от тях това невероятно кули-

нарно удоволствие!

Колекции: Колекционирам като луда! 

Имам най-малко 15 колекции - винти-

дж дрехи, бижута, цигарета, перуки. 

Любимата ми колекция е от шапки. 

Когато ги гледам, не мога да повяр-

вам, че жените са ги носели в еже-

дневието си - толкова са драматични 

и артистични.

Шофиране: Имам две колекционер-

ски коли -  Chrysler New Yorker от 1939 

г. и Jaguar S-Type от 1965 г., но шофи-

рам Chrysler 300, макар че наскоро 

си купих  BMW Z4.

На леглото си имаш: Красива арт 

деко кутия с презервативи в нея.

В хладилника: Имам яйца и сос от 

трюфели. Поръчвам соса онлайн, за-

щото е необичайно вкусен.

Какво ти липсва от Америка, когато 
си в чужбина: Силната позиция на 

долара.

Фитнес: 20 минути тичане по пътечка-

та и един час пилатес.

Обсесия: Към балетните обувки. 

Имам над 20 чифта в почти всеки цвят, 

който можете да си представите. 
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Сензационната новина за оставката на Ингрид Сиши, главен  

редактор от цели 18 години на култовото списание Interview, ко-

ето бе създадено през 1969 г. от бащата на попарта Анди Уор-

хол, изненада медийните среди в САЩ. През февруари в Париж 

креативният директор на френското издание на Vogue Фабиен 

Барон също подаде  оставка пред главния редактор на модната 

библия - Карин Ротфийл, за да оглави екипа на промените. 

Ингрид Сиши коментира пред вестник „Ню Йорк таймс“ събити-

ята така: „Имах честта да бъде главен редактор на най-уникал-

ното списание в света и да работя с изключителни хора. Когато 

издателката Сандра Брант (бивша съпруга на милиардера и из-

дател Питър Брант) взе решение да продаде дяловете си в Brant 

Publications, реших, че ми е дошло времето да подам оставка. 

С нея работихме като тандем, в невероятна хармония, и това 

мое решение беше естествена реакция. Ще ми бъде трудно да 

понеса раздялата с това уникално списание, но се надявам бъ-

дещият екип да има голям успех!“.

„Ингрид направи истинско чудо за годините, през които ръково-

деше изданието, създадено от властелина на стила Анди Уор-

хол. Когато тя се появи в екипа на списанието - почти ведната 

след смъртта на Анди, бъдещето на Interview бе под въпрос. Тя 

не само му помогна да се съвземе, но и му вдъхна нов живот. 

Изключителен професионалист, лидер в екип и с изявен журна-

листически талант, решенията на Ингрид превърнаха Interview 

в явление!“, така Сандра Брант коментира качествата на вече 

бившата ръководителка на изданието.

Кариерата на Ингрид Сиши в журналистиката започва в сп. 

Artforum през 1979 г. като културен репортер, но пише на хоно-

рар статии за The New York Times и The New Yorker. През 1996 

г. е назначена за арт директор на първото фешън биенале във 

Флоренция и организира изложби в 26 музея в областта. Част от 

тази мащабна експозиция гостува и на музея Guggenheim. От 

1997 г. Сиши е асоцииран редактор на Vanity Fair. 

Днес с Глен О’Браян и Фабиен Барон започва нова ера в исто-

рията на тази истинска медийна институция. O’Браян е работил 

в списанието по времето на Анди Уорхол, а дълги години е автор 

и редактор на New York Magazine. Французинът Фабиен Барон 

доскоро беше креативен директор в екипа, който произведе ис-

тинска революция с френския Vogue. Артистичният тандем пое-

ма грижата и за другите две издания на Brant Publications: Art in 

America и The Magazine Antiques. Цитиран от „Ню Йорк таймс“, 

Глен O’Браян твърди, че новият екип ще увеличи присъствието на 

изданията на Brant Publications в интернет и ще разшири сери-

озно аудиторията, като атакува най-вече по-младите читатели. 

„Надявам се с промените Interview да стане по-международно, 

артистично и определено по-забавно!“ 

Професионалната биография на новия екип ни кара да мислим, 

че той бързо ще постигне своята цел. 

Още факти:
Глен О’Браян се дипломира в университета Georgetown със 
специалност английска литература, след което завърш-
ва филмовата програма на университета Columbia. Още 
като студент започва работа за списанието на Уорхол - 
Interview. Скоро е назначен като редактор в изданието, кое-
то по това време се бори за своето оцеляване. Напуска го, 
за да поеме управлението на нюйоркското бюро на Rolling 
Stone. През 1977 се завръща в Interview със своя авторска 
рубрика Glenn O’Brien’s BEAT, която съществува 12 години. 
Пет години по-късно продуцира и пише сценария за филма 
Downtown 81. В средата на 80-те години започва стреми-
телна кариера в областта на рекламния бизнес, работи 
като копирайтър за Barneys. Създава рекламни компании за 
Calvin Klein, Ian Schrager Hotels, Swatch, Dior, Nike, Armani, Fila, 

ЗАПОЧВА НОВА ЕРА В INTERVIEW
СПИСАНИЕТО, СЪЗДАДЕНО ОТ АНДИ УОРХОЛ И ДЖЕРАЛД МАЛАНГА ПРЕДИ БЛИЗО 40 ГОДИНИ,

ОБНОВЯВА ЕКИПА СИ И АТАКУВА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО

Rock the Vote, Song Airlines и Air America.

Френският гений Фабиен Барон е роден през 1959 г. Дипло-
мира се в Париж през 1975 г. в специалността „Арт и де-
корация“ и започва работа в арт отдела на  L’Equipe. През 
1982 г. напуска Париж, за да се установи в Ню Йорк, където 
работи за списанията Self и GQ. Пет години по-късно съз-
дава прототипа на New York Woman и е арт директор на 
списанието в първите години от съществуването му. По 
това време е назначен и за креативен директор на ита-
лианския Vogue и живее между Ню Йорк и Милано. Завръща 
се в Ню Йорк през 1990 г., за да отвори вратите на собст-
вената си компания Baron & Baron. Две години по-късно ста-
ва креативен директор на Harper’s Bazaar. Компанията му 
Baron & Baron създава рекламните кампании на Issey Miyake, 
Hugo Boss, Giorgio Armani, Valentino, Pucci, Michael Kors и Norma 
Kamali. Барон е креативен директор на Calvin Klein и арт ди-
ректор на книгата на Мадона Sex и на видеоклипа Erotica.



ГОЛЯМОТО НАДПЯВАНЕ
грозните патета - да станат „пинсе-

си”, както пееше Кичка Бодурова. 

И така започна голямото надпяване. 

Малко приличаше на моменти на 

„Тромбата на Вили” (страхотна идея 

от соца впрочем), „Като лъвовете”, 

разните евровизии и шарени котлета, 

а в най-тържествените си форми - на 

„Златния Орфей”. Само че с повече 

блясък, пари и силикон. 

Някои пяха за каузи, на моменти дос-

та фалшиво, други за популярност, за 

удволствие, или както казваше Лафа-

занов страшно опулен: за париии! 

Като цяло се смята, че да те показват 

по телевизора, носи само позитиви. В 

магазина ти дават по-хубави домати, 

а катаджиите ти пожелават „добър 

път” и ти връщат документите с ус-

мивка. „Само по-леко оттук нататък, 

братче!”, така мило те изпращат. Е, 

не е ли приятно?

Затова и „ще продължават да пеят”. 

Но лекомисленото зрителско сърце 

скоро ще изстине и към най-сладко-

пойните и готини момчета и момиче-

та. Ще му омръзнат многото айдъли, 

пеещите със звезди, великолепните 

аматьори и т.н., и ще поиска нещо 

ново. Какво ли ще е... Какво ни чака 

през есента? А, къде отиде ясновид-

ката? 

Sorry, тръгнала си е. Нещо я заболяла 

главата.
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добре калкулираното нездраво лю-

бопитство на публиката донесе маса 

пари.

И така - през махленски свади, нес-

копосан секс и пластични опера-

ции live, най-сетне воайорството 

бе задоволено. Настъпи даже леко 

пресищане. Изведнъж вече не беше 

достатъчно да гледаме как някой си 

бърка в носа и си показва паласките, 

на всички им писна от нервни жени 

с маска от краставица на лицето. 

Такива си имаха и вкъщи. Публиката 

не искаше повече да се идентифи-

цира с тези хора... И безсърдечно ги 

забрави. Част от тях, въпреки лекото 

миекане, попаднаха в радиоефира, 

други станаха атракция в разни сто-

лични клубове, а фаворитите просто 

прекрачиха директно в декорите на 

следващото ТВ шоу.

Но зрителите жадуваха отново за 

звездите, искаха да печелят най-та-

лантливите, най-красивите, най-бър-

зите. А най-силно стискаха палци за 

Обърнахме се към ясновидка, защото 

отдавна се питаме докъде ще стигне 

телевизионното риалити и пред какви 

нови изпитания ще постави кандида-

тите за слава и звезден прах. Ясен от-

говор засега няма. Някои от тях вече 

плуваха или пък не се къпеха с дни; 

едни подскачаха с крака, спънати 

от чувал, други танцуваха неуморно 

хора и ръченици, салса и меренге, 

валс и фокстрот. Но безспорно най-

голяма си остава групата на пеещи-

те.

Оцелелите след кървавите кастинги, 

често грубичките шеги на журитата, 

Иван, Андрей и You Tube подхваща-

ха с цяло гърло българските хитове, 

после евъргрийните, канцонетите, а 

накрая - малко свенливо - афиша на 

“Син сити”.

Категорично отминаха дните на пър-

вите риалити формати, в които едни 

хора стояха, като в антиутопичен 

филм в “къщата”, говореха глупости, 

флиртуваха и най-вече се караха, а 
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Списание Harper’s Bazaar пристига в България 
През октомври 2008 г. българските читатели ще 

държат в ръцете си първия брой на списани-

ето, превърнало се в пътеводител в света на 

модата и лукса за съвременната, независи-

ма, комуникативна и високообразована жена. 

„Пазарът на списания у нас ще става все по-

конкурентен. Общите приходи ще продължат да 

растат, но в много по-голяма степен за сметка 

на увеличените рекламни обеми, отколкото за 

сметка на увеличаване продажбите на спи-

санията. Затова и лицензираните издания ще 

придобиват все по-голяма тежест на пазара, а 

по-малките местни заглавия ще започнат да из-

питват сериозни затруднения”, коментира Ни-

колай Караджов, директор издания в „Санома 

Блясък България” АД. Читателката на Harper’s 

Вazaar има своя гледна точка, обича да води, а 

не да следва, иска да е първа и най-добра във 

всичко. Harper’s Bazaar не просто дава съвети, 

то вдъхновява жените, твърдят издателите. Със 

старта на българското списание изданията на 

Harper’s Bazaar в целия свят стават 30 на брой.

FHM организира конкурса „100-те най-секси 
жени на света” 
Конкурсът „FHM: 100-те най-секси жени на све-

та” се организира тази година за 14-и път. Той 

започна през март едновременно в 33-те дър-

жави, в които излиза списанието. Общата кла-

сация FHM: 100 Sexiest Women in The World 2008 

се формира след преброяване на всички ло-

кални номинации. Това е най-големият в света 

конкурс за женска красота, за чието последно 

издание са дали гласа си над 10 млн. души. Чи-

тателите на българското издание ще гласуват 

в класацията за втори път, като имат шанса да 

изпратят своя сънародничка в топ 100 на меж-

дународния секси елит, наред със Скарлет 

Йохансон, Риана и Анджелина Джоли.

Списание „Бакхус” организира конкурс „Бъл-
гарско вино на годината” 
Новият конкурс „Българско вино на годината” 

има за цел да определи най-доброто вино за 

съответната година. В състезанието могат да 

участват всички български производители на 

вино, регистрирани по националното ни зако-

нодателство. Вината, които ще бъдат оценява-

ни, трябва да са произведени на територията 

на България, от българско грозде. Няма ограни-

чения за реколтата на виното, както и за типа. 

Вината ще се оценяват по 100-точкова систе-

ма, а екипът на „Бакхус” с помощта на чуждес-

транни експерти ще определи 10-те най-добри 

вина в края на октомври 2008 г. Ще бъде взе-

то под внимание и съотношението качество - 

цена, както и дали виното е разпространено 

в нормални рамки - т.е. вина, произведени в 

големи количества или в малки серии от 500 бу-

тилки, които няма да бъдат толерирани.  

„Капитал” представя поредица изследвания 
за новите феномени, вкусове, потребности и 
нагласи 
Авторитетният седмичник в сътрудничество с 

Центъра за либерални стратегии и фондация 

„Отворено общество” започна поредица из-

следвания „Пътеводител 2020” за явленията и 

нагласите, които могат да променят българ-

ското общество. Поредицата е вдъхновена от 

изследванията на американския PR експерт 

и социолог Марк Пен, който наблюдава тен-

денциите, отразяващи промяната в навиците 

и избора на хората. Амбицията на екипа на 

„Капитал”, Центъра за либерални стратегии и 

„Отворено общество” е да покаже как се раз-

виват тези тенденции в България. Проектът ще 

може да обясни по-добре какво избират раз-

личните групи, да даде идеи за нови пазарни 

ниши и за нов рекламен език. 

National Geographic Kids тръгва през месец 
май 
На българския пазар излиза ново списание от 

семейството на National Geographic - National 

Geographic Kids, към издателската група „Са-

нома Блясък България”. National Geographic 

Kids е месечно списание с богат илюстрати-

вен материал и страници на английски език, 

насочено към децата на възраст между 6 и 10 

години. Списанието показва висококачестве-

ни снимки, които са характерни за марката 

National Geographic. Мисията му е да забавля-

ва децата, докато ги обучава и разкрива света 

около тях.

L’Europeo излезе и на българския пазар 
В Европа изданието съществува от 63 години 

като най-авторитетната периодична медия на 

водещото италианско издателство „Рицоли” 

(RCS Periodici). За изданието са писали Алберто 

Моравия, Марио Солдати, Джорджо Армани, 

Паоло Конте... През годините световноизвестни 

автори, сред които са Джон Стайнбек, Ърскин 

Колдуел, Труман Капоти, Рей Бредбъри и мно-

го други, публикуват ексклузивно в L’Europeo 

свои романи, разкази и профили. Списанието 

се слави с колекционерска стойност и остър, 

провокативен стил. Издател на българската му 

версия e компанията QM Media, която наложи у 

нас списанията Bravacasa, MAX и Amica. Спи-

санието излиза 6 пъти годишно и всеки негов 

брой е посветен на специална тема. L’Europeo 

пише за история, политика и култура, представя 

факти, събития и личности.

Ново списание на „Егмонт България” 
То се казва „Училищен мюзикъл” и е създадено 

по изключително популярния филм на „Дисни”. 

Списанието стартира през 2007 г. и днес из-

лиза в Италия, Германия, Турция и много други 

страни. „Училищен мюзикъл“ ще има определен 

брой издания, тъй като се придържа изцяло към 

историята във филма. Основна част от него са 

автентични сцени зад кадър, придружени от ко-

ментарите на актьорите, фотокомикси по ори-

гиналния сюжет, визитки на актьорите, както и 

редица психологически тестове, които опреде-

лят профила на читателя и намират сходството 

му с някой от героите. Целта е почитателите на 

филма да преживяват отново и отново вълнува-

щата история, както и да станат част от проце-

са на създаването и да са близо до любимите 

си актьори. Акцент в списанието са плакатите 

на героите и оригиналният снимков материал. 

Списание “ЕВА” стана част от „Антена Бълга-
рия” 
„Антена България” придоби 80% от собстве-

ността на „Агенция Ева” - компанията издател 

на едноименното българско женско списа-

ние. Досегашният собственик Милена Попова 

- основател и главен редактор на списанието, 

ще продължи да ръководи дейността му и за-

напред. 

Сп. ЕВА излиза за първи път на българския па-

зар през 1998 година. ЕВА е с най-голям паза-

рен дял в рекламата сред месечните женски 

списания, декларират издателите.

Като модерна и стилна печатна медия, ЕВА ста-

на търсен партньор на модни марки от висок 

клас в представянето им на българския пазар 

- делът на рекламата в изданието продължава 

да нараства. Всеки месец - 115 месеца наред 

- появата на всеки нов брой на ЕВА е очаквано 

събитие. С авангардна графика, фотография и 

навременна информация, списанието “подава 

ръка на верните си читатели”, повече от 70 000 

месечно, казват PR-те на лъскавото издание.

„За нас това е крачка напред в развитието ни 

като медийна група, заедно с кабелния канал 

„Нова+” и новинарския интернет портал, който 

предстои да стартира съвсем скоро”, комен-

тира Силва Зурлева, управител на „Антена Бъл-

гария”. 

Звездни кадри
За да отпразнува двадесетгодишния си юби-

лей, британското списание за звезди HELLO! 

организира изложба със своите прочути ге-

рои. Най-забележителните кадри от страници-

те на изданието са подредени в лондонската 

Getty Images Gallery. HELLO! е първото подобно 

списание, което официално получи интервю от 

представител на кралската фамилия в лицето 

на принцеса Ана. Вратите на дома си отвори и 

тогавашната дукеса на Йорк - Фърги, която по-

зира пред обектива на списанието с двете си 

дъщери - малката принцеса Беатрис и четири-

месечната принцеса Южени. Архивът на изда-

нието съдържа над 700 отразени сватби, меж-

ду които церемонията по бракосъчетанието на 

Иман и Дейвид Боуи, Елизабет Тейлър и Лари 

Фортенски, Пиърс Броснън и Кийли Шей Смит, 

Елизабет Хърли и Арун Наяр, както и най-деб-

натата сватба досега - италианската фиеста 

на Кейти Холмс и Том Круз. Друга любима тема 

за списанието са раждането на звездни бе-

бета. Джери Халиуел, Брук Шийлдс и Кристина 

Агилера използваха страниците на луксозното 

издание като албуми на своите наследници.

TV CHANNELS

“Нова+” предлага риалити шоу от сутрин до 
мрак
Сто процента риалити програми излъчва пре-

миерният канал Нова +, който се разпрос-

транява чрез кабелни оператори и  сателит. 

Най-успешните риалити шоута, наложили се в 

световен мащаб, ще съставят програмата на 

Нова+, която първоначално ще започва в 7,00 ч. 

сутринта и ще завършва в 2,00 ч. след полунощ. 

Сред топ заглавията е холандското издание на 

“Златната клетка” (Golden cage), от създатели-

те на “Биг брадър”. Наградата е “Златна клет-

ка” - една голяма и луксозна къща.

В прайм тайма влизат също: успешното готвар-

ско шоу с оригинално заглавие Hell’s kitchen, в 

чиито английски и американски издания участ-

ват световни шампиони, медийни звезди и топ 

модели; Extreme makeover: home edition (Пъл-

на промяна на къщата) - американци получа-

ват изцяло нов облик на домовете си, докато са 

във ваканция; Exposed - най-популярното шоу 

на МТV за запознанства и срещи. През почив-

ните дни каналът ще излъчва I want to be... Paris 

Hilton (Искам да бъда... Парис Хилтън); шоуто 

за оцеляващи I’m a celebrity - get out of here и 

First love - second chance, в което разделили се 

вече половинки ще получат възможност да се 

съберат отново.

Продукцията на Нова+ ще бъде дублирана 

на български език, а от следващата година тв 

каналът ще има и собствено риалити шоу. На 

първо време аудиторията ще може да си при-

помни най-силните моменти от “ВИП брадър 2” 

с участието на Азис и Китаеца, Катето Евро, 

Деси Слава, Христина и Здравко, Венета Рай-

кова и Тишо, Дим Дуков. В реално време ще се 

излъчват и части от предстоящите нови издания 

на “Биг брадър” и “ВИП брадър”.

Нова + е вторият телевизионен канал, собстве-

ност на медийната компания “Антена груп” в 

България. Оперативен мениджър ще бъде Иван 

Тодоров, а програмен мениджър Ралица Ман-

чева, и двамата дългогодишни кадри на Нова 

телевизия.

Стартира нов тв канал с фокус върху полити-
ката и икономиката
Re:TV може да се гледа в мрежата на “Евро-

ком”, “Кейбълтел”, “Ай Ти Ви Партнър” и някои 

регионални разпространители, както и на сай-

та www.retv.bg.

Потенциалната аудитория на Re:TV са хора 

с висше образование и доходи 2,5 пъти над 

средните за страната, обяви при официално-

то представяне нейният изпълнителен директор 

Асен Григоров. Обективна информация, съдър-

жателни коментари и компетентни анализи на 

случващото се, обещават от новата телевизия.

Re:TV е проект на фондация “Граждански ме-

дии”, чиито учредители и дарители са Свето-

слав Божилов, Иво Прокопиев и Иван Кръстев. 

Сред лицата на медията са Иван Бедров (до 

неотдавна в бТВ), Веселина Петракиева от “Да-

рик” радио, бившата водеща на Канал 1 Рали-

ца Ковачева, новинарят от БНР Явор Стама-

тов и Невена Василева от телевизия “Европа”. 

Асен Григоров също подготвя свое авторско 

предаване по Re:TV.

Лукс по ТВ2 
„Клуб лукс” се излъчва всеки делничен ден от 

18,45 часа. В рамките на 15 минути зрителите 

на ТВ2 ще научават подробности за лукса, а в 

неделя от 12,00 часа ще могат да видят избрано 

от петте предавания. Всяко делнично издание 

ще има конкретна тема: автомобили, авиация, 

мореплаване и яхти, туризъм, недвижими имоти, 

интериор и обзавеждане, бижутa и часовници 

и др. „Най-луксозните неща в живота не са 

непременно крещящи, а по-скоро дискретни. 

Вместо блясъка днес потребителите на лукса 

търсят дискретност, специален достъп, изнена-

ди и потайност. В тези малки филмчета искаме 

да покажем късчетата лукс в живота на преус-

пелите хора. Такива хора има вече и в България 

и това е новият елит. Тези хора не излизат често 

пред прожекторите, но се опитват да направят 

от живота си произведение на изкуството чрез 

красиви, изключително качествени и разбира 

се, скъпи неща, с които се обграждат. Инте-

рес представляват не само предметите на лу-

кса, които ще покажем, но и хората, които мо-

гат да си го позволят”, коментира Ева Стоева, 

продуцент на „Клуб лукс”. 

„Компании” е новото предаване в ефира на 
EBF|Икономика ТВ 
Предаването „Компании” ще се излъчва два пъти 

месечно в четвъртък от 17,30 часа, а повторе-

нието ще бъде от 23,30 часа. „Компании” е съв-

местна продукция на EBF|ИКОНОМИКА ТВ и 

Асоциацията на директорите за връзки с инвес-

титорите в България. Предаването представя 

на инвеститорите и обществеността специали-

зирана информация за компаниите на капита-

ловия пазар в България. Гости на „Компании” 

ще са представители на висшия мениджмънт 

на дружествата, за да популяризират добрите 

практики в областта на корпоративното упра-

вление. Предаването предлага на аудиторията 

и новини от капиталовите пазари, която включва 

промени и проекти за промени в нормативната 

уредба, както и информация за важни събития 

от финансовата сфера.

Диана Стоянова е новата водеща на предава-
нето „Глобусът” 
През април предаването за туризъм на bTV 
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„Глобусът” започна своето излъчване с нова 

водеща и обновена концепция. Любопитни-

те дестинации в България и по света ще бъдат 

представяни от Диана Стоянова. Доскоро тя 

беше водеща на предаването „Споко плейър” 

и е един от участниците в отбор „България 1” в 

телевизионното състезание „Форт Бояр”. „Гло-

бусът” ще заложи на абсолютно нов поглед и 

концепция в представянето на най-атрактивни-

те туристически обекти. В предаването освен 

туристическа информация за различни дести-

нации ще има и много запознанства с интерес-

ни местни хора, които ще разкажат повече за 

особеностите и традициите в различните кътче-

та от България и света. Първото място, което Ди-

ана ще посети, е Пловдив. Той не е само съв-

купност от древни култури, но и съвременен, 

модерен град, в който денонощно кипи живот. 

Затова „Глобусът” ще покаже най-атрактивни-

те места за партита в града, как се живее там 

и защо един кореняк софиянец е влюбен в него 

и му е верен.

Briliantin Night по CITY TV
Музикалната телевизия CITY TV започна ново 

предаване с името Briliantin Night, което ще 

върви всеки делничен ден от 22,00 часа. Два 

часа с най-големите хитове на 80-те и 90-те го-

дини ще радват любителите на ретро музиката. 

Briliantin Night е вдъхновено от популярния со-

фийски клуб „Брилянтин”, който е и партньор на 

проекта. Briliantin Night ще се излъчва по CITY TV 

и в самото заведение. 

Chello Zone ще стартира разпространението 
на детския телевизионен канал JimJam в Бъл-
гария
В края на миналата година Chellomedia, част 

от Liberty Global, Inc., и HIT Entertainment, во-

дещ независим продуцент и притежател на 

права за детски забавни програми, обявиха 

създаването на джойнт венчър за стартиране 

на JimJam - международен телевизионен ка-

нал за деца от 1 до 4 години.  Под знака на този 

джойнт венчър Chellomedia, която в момента 

оперира с 23 тематични телевизионни канала 

в Европа, обединява опита и професионализ-

ма в международното разпространение и уп-

равление на сателитни канали на Chello Zone 

със световноизвестните детски програми на 

HIT Entertainment.

Очаква се Chello Zone да стартира разпрос-

транението на детския телевизионен канал 

JimJam на българския медиен пазар в края на 

юни или началото на юли 2008.

JimJam e телевизионен канал, създаден за 

деца на възраст между 1 и 4 години. Весел про-

грамен микс от най-любимите детски телеви-

зионни предавания, музикални филми, куклени 

шоупрограми, анимации и завладяващи при-

казни истории. JimJam излъчва изключително 

обичаните и утвърдени програми в детската 

телевизия, сред които са “Томас и приятели”,  

“Строителят Боб”, “Пожарникарят Сам” и “Бар-

ни и приятели”.

JimJam се излъчва 24 часа на денонощие и 

достига до над 6 милиона домакинства по све-

та.

Пролетта донесе и новия канал Discovery 
World 
Каналът, известен като Discovery Civilisation, 

промени търговската си марка на Discovery 

World на 18 април 2008 г. Промяната е съпът-

ствана от изцяло нова идентичност на канала 

и от генерално обновена визия, по-отчетливо 

характерно звучене, обогатена програма, по-

хармонична атмосфера. Новият канал Discovery 

World представя обширен спектър от програми, 

като промените включват по-голямо жанрово 

разнообразие и повече часове висококачест-

вено съдържание, което завладява и по-голяма 

аудитория. Discovery World показва безспорни 

факти и документална достоверност, но съ-

щевременно предлага и колоритен разказ за 

света в миналото и в настоящето. Със забеле-

жителни поредици и документални програми, 

създадени специално за канала, Discovery 

World ще изкушава зрителите с вълнуващ микс 

от история, култура, реални случки и неразга-

дани мистерии.

Discovery Science се обнови...
Discovery Science се промени 

и стартира на 1 април с нов 

облик и с изобилие от нови 

програми, които ще привлекат 

вниманието на една интелигентна и по-млада 

мъжка аудитория. Каналът, който достига до 

28 милиона домакинства по света (15 мили-

она в Европа), в момента е лидер на пазара 

на програмно съдържание с научна тематика. 

Обновеният канал ще представя премиерни 

поредици и специални предавания, създадени 

да разкрият тайните на науката и технологиите, 

като илюстрират как те влияят върху всекиднев-

ния човешки живот - от великите открития до от-

говорите на простички, но значими въпроси. С 

по-смели и динамични програми от когато и да 

било, Discovery Science ще демонстрира как 

строго научните въпроси могат да придобият 

по-популярно звучене.

Като емблематична част от новия образ на ка-

нала в Европа, Средния изток и Африка, беше 

представено и новото лого, което кореспонди-

ра визуално с Менделеевата таблица. 

Extreme Sports Channel за пъpви път партнира 
на екстремно състезание в България
Victory Extreme - уникалното ендуро състеза-

ние за мотоциклети и ATV, което се проведе 

на 19 и 20 април в Бухово, е първото в България 

екстремно спортно събитие, на което телеви-

зионният канал Extreme Sports Channel офици-

ално партнира.

Състезанието с изключително тежко трасе 

беше насочено към клас “Експерт” при мото-

циклети и ATV-та, като състезателите изминаха 

дистанция от 120 километра. 

Tематично посветеният “Месец на героите” по 

Extreme през април беше поводът за партньор-

ството на тв канала в екстремното състезание. 

24-часовият канал Extreme Sports Channel дос-

тига до над 22,4 милиона абонати в повече от 

55 страни по света. В България каналът се пред-

ставлява и разпространява от фирма Chello 

Zone.

INTERNET

Сайтовете на „Икономедиа” АД оптимизирани 
за четене през мобилни телефони 
„Икономедиа” продължава да предлага на 

своите потребители достъп до информация по 

най-удобния за тях начин. Най-голямата група 

за бизнес медии е първата компания, която оп-

тимизира сайтовете си за лесно четене през 

мобилни телефони. Capital.bg, Dnvenik.bg, 

ZaGrada.bg и Karieri.bg вече имат специално 

създадени оптимизирани версии, които позво-

ляват на потребителите да ги преглеждат, не-

зависимо къде се намират, през мобилния си 

телефон. Mобилните версии осигуряват някол-

ко пъти по-бърз достъп, като не натоварват чи-

тателите с допълнителни суми за изразходван 

трафик. Сайтовете са достъпни през всеки те-

лефон, с който може да се използва интернет. 

Достатъчно е потребителите да изберат адре-

са на съответния сайт, за да стигнат до опти-

мизираната версия. Във версиите за iPhone, 

които бяха създадени първи, има допълнителни 

екстри, като възможността за преглед на видео 

или галерии и за слушане на подкастсекциите.

WebGround & AdOcean e добра новина за ре-
кламиращите в интернет
WebGround представи своята нова система 

за управление на банери, с която ще се оп-

тимизират възможностите за реклама в сайто-

вете на медията. Системата е полска, нарича 

се AdOcean и вече се използва широко в Да-

ния, Латвия, Словения, Чехия, Естония, Румъния, 

Словакия, Литва, Унгария, Русия, Хърватска, 

Украйна.

WebGround е интернет медийна група, която 

управлява уебсайтове и предоставя цялостни 

решения за интегрирани маркетингови кому-

никации в интернет среда. 

В момента медията развива следните продукти: 

Actualno.com, Expert.bg, Yellow.bg, Rs-auto.

bg, Club.bg, Sound.bg, Tehnozona.bg, Mess.bg, 

Crazy.bg, Screen.bg, Advice.bg, Predainatatak.

bg и Meridianmatch.bg. В портфолиото на ком-

панията са включени и редица партньорски 

сайтове.

Karieri.bg обяви конкурс „Смях в офиса” за 
най-забавна офис снимка 
Порталът за работа, обучение и HR www.karieri.

bg обяви фотоконкурс за най-забавна   сним-

ка „Смях в офиса”. Целта на организаторите 

е да предизвикат посетителите на сайта да по-

кажат забавната страна на работния си ден. 

Снимките могат да показват забавни надписи, 

смешни ситуации с колеги, както и всяко друго 

нещо, което разведрява атмосферата в офиса. 

Всяка седмица получените до момента снимки 

ще се публикуват в галерия на www.karieri.bg, 

където посетителите ще могат да ги разгледат и 

коментират, както и сами да дадат оценка за 

това коя снимка е най-забавна. Победителят в 

конкурса ще получи колекция от шест бутилки 

австралийско вино, а класираните на второ и 

трето място - USB Flash гривна 1 GB. 

RADIO 

Ново музикално предаване тръгва по Радио 
“София” 
„Музика от голямата къща” е усмихнатото на-

рицателно на всичко, което се случва под по-

крива на Българското национално радио. Това 

е авторско предаване на Пламен Пенев в ефи-

ра на Радио “София”. Двата часа на предава-

нето ще бъдат изпълнени с концерти, провели 

се „на живо” в националната институция, в из-

пълнение на Симфоничния оркестър, Биг бенда 

и Детския радиохор. Ще звучат и изпълнения на 

известни джазмени от страната и чужбина, из-

явявали се на сцената на авторитетното Първо 

студио на БНР. Всеки понеделник от 19,00 до 

21,00 часа на честота 94,5 ще звучи „Музика от 

голямата къща”.

 

Ново радио в българския ефир 
Радио STAR FM е собственост на американ-

ската компания Emmis International и е насо-

чено към емоционалния рок слушател. Новото 

радио звучи на 13-те честоти на „Инфорадио“, 

а целта му е да възтържествува най-истинската 

рок власт в България. С промяната публиката 

спечели още музика в ефира, но изгуби нови-

ните на всеки 15 минути, които осигуряваше 

предишният радиоформат. 

Радио FM+ прави конкурси за красота 
В разгара на пролетта радио FM+ започва из-

дирването на истинската най-красива българ-

ка. Ограничения за участие няма: независимо 

от годините, килограмите, цвета или местополо-

жението всяка дама има шанса да стане най-

известното българско лице. От началото на ап-

рил в ефир и интернет на адрес www.fmplus.

net музикалното радио приканва всички мъже, 

които се гордеят със съпругите, приятелките, 

любовниците,  сестрите или майките си, да из-

пратят тяхна снимка на адреса на FM+. През 

май една от тях ще получи титлата „Жена номер 

едно” на България, а нейният лик ще бъде ка-

чен на билбордове и ще краси големите гра-

дове на страната.

ART, ETC.

Един „отворен клас”
Под това име се крие серия от форуми, пос-

ветена на киното. На 31 май и 1 юни предстои 

поредният клас на тема: „Африканското кино”. 

Лектори са Катрин Рюел, журналистка и про-

дуцент за РФИ, програмен директор на аф-

риканския киноклуб в музея Дапер в Париж; 

Самба Феликс Ндиайе от Сенегал, автор на 

документални филми; Брис Ахуну, етнолог, би-

вша асистентка на Жан Рук, която отговаря за 

„сряда вечер на етнографския филм” в Музея 

на човека. На 25 и 26 октомври предстои фес-

тивал „Филмини: „Анимационното кино”, а на 

29 и 30 ноември  участниците ще се фокусират 

върху „Документалното кино”. 

Идеята и реализацията на серията интерактив-

ни колоквиуми Париж/София „Отворен клас” 

принадлежат на Патрик Сандрен. Той живее от 

15 години в България, основател и изпълнителен 

директор на продуцентската компания „Со-

филм”. Сандрен е продуцирал над 25 продук-

ции и копродукции, много от тях са преминали 

селекция и са награждавани на най-големите 

фестивали в Кан, Берлин, Ню Йорк, Торонто. 

Има около 30 филма, повечето от които са не-

гови продукции в качеството му на изпълните-

лен директор на „Софилм” (продуцентската 

му къща в България), сред които „Изток/Запад” 

на Р. Варние, номиниран за „Оскар”. Заедно 

със „Софилм” той е бил домакин в България на 

снимките на трийсетина телевизионни филма, 

кинопродукции и рекламни клипа, както и коп-

родуцент на пет филма на български режисьо-

ри.

„Отвореният клас” е форум, посветен на кино-
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# 010 НОЕМВРИ 2007

МЕДИИТЕ В ИТАЛИЯ
ПОПАРТЪТ ПРЕДСКАЗА КУЛТA КЪМ СЛАВАТА
БЕРНАРДО КАЩАНЬО
ГОЛИ И КРАСИВИ

# 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

то и на онова, което то снима, разказва Патрик 

Сандрен. Всеки от тези колоквиуми е дебат по 

дадена тема, базиран на програма от филми 

на най-големите световни автори, които учас-

тниците коментират. Избират се между 30 и 

40 откъса, като се смесват всички жанрове и 

епохи. Така се създава база от образи, звуци 

и истории, която позволява на участниците да 

изследват и развиват през призмата на избра-

ната тема най-новите събития в артистичните, 

интелектуалните и ако си позволим да го ка-

жем, политическите среди.

В киното се преплитат изкуството и писането в 

различните им форми, хуманитарните и соци-

алните науки, както и всички видове спектакли 

на живо - ето защо седмото изкуство е толко-

ва разнородно и винаги търсещо естетиката. 

Най-често обаче филмите показват живота ни, 

обществата, разликите. Тогава те са критични 

погледи. „Отвореният клас” има за цел да стиг-

не до смисъла, да се върне към онези въпроси, 

в които се преплитат ерудицията, интуицията и 

творчеството, както и да се замисли за граж-

данския дълг. Един вид, да хвърли светлина вър-

ху киното и онова, което то снима - живота.

Държим да се разграничим от културния мар-

кетинг на професионалистите от гилдията, твър-

де захаросан и днес твърде често под светли-

ните и на социалната, и на културната сцена”, 

допълва Сандрен. 

Склад под небето
Не, не е метафора. „Складът” наистина се на-

мира под небето - на последния етаж на би-

вшата печатница „Мадара”, и е едно от места-

та, които приближават София до световния арт 

живот. От тази пролет в „Склада”, ул. „Бенков-

ски” 11, за първи път можем да видим мебели 

на прочутата британска компания Established 

and Sons, както и продукти на вече установени 

партньори, сред които са Рудолфо Дордони с 

модела „Боболи“ за „Касина“, масата „Видум“ 

на Вико Маджистрети за „Де Падова“; библио-

теката „Алфа“ на Яспер Морисън за „Алиас“, 

масата „Шраг“ на Мартен Ван Северен за 

„Було“, диванът „Итака“ на Молина за „Вердзе-

лони“, както и голямо разнообразие от проду-

кти на „Мооои”.

Амбициозната концепция включва премиери на 

книги, свързани с дизайна и модата, преведе-

ни на български език, организация на конкур-

си за мода и дизайн и постепенното усвояване 

на „Склада” като артистично пространство. 

„Идеята ми е това да е истински склад за идеи, 

ценни вещи и ценни срещи. Склад, от който ви-

наги можеш да почерпиш вдъхновение, жизне-

радост,  култура, стил, приятни мигове, разноо-

бразие и добро партньорство, ако си дизайнер 

или архитект на интериори. И не на последно 

място, да си купиш мебели, които дишат с духа 

на времето, на новата ера!”, такива са наме-

ренията на собственичката Галя Дзанато. 

Established and Sons

Това е една от най-добрите британски ди-

зайнерски компании, но често се свързва в 

неспециализираните медийни среди повече 

със Стела Маккартни, отколкото с постижени-

ята в областта на дизайна. Причината: един 

от съдружниците - Алаздеър Уилис, е съпруг 

на британската дизайнерка и зет на сър Пол 

Маккартни. Тук обаче свършват допирните точ-

ки с клюкарските издания и започва впечатля-

ващата история на Established and Sons, която 

за първи път стъпва в България благодарение на 

официалния си представител „Мартиком”. 

Established and Sons е основана през 2005 го-

дина от четирима ентусиасти и истински арти-

сти в областта на дизайна и експериментите - 

Алаздеър Уилис, Себастиан Ронг, Марк Холмс 

и Тамара Касперс. За три години компанията 

успява да се наложи не само като водеща 

сила от световна класа в областта на дизайна, 

но и като двигател на сериозни съвместни про-

екти с живи легенди като Заха Хадид и Мъри 

Мос. „Не сме от хората, които се занимават 

с интериорен дизайн, по-скоро залагаме на 

нискобюджетни проекти, които са иновация в 

областта си. Като например лампата на Алиг-

зандър Тейлър Fold от пресиран метал или огле-

далото Convex на Себастиан Ронг!”, определя 

стила на компанията в интервю за списание 

„Ню Йорк Таймс” Алаздеър Уилис. Най-скъпи-

те продукти, които компанията предлага, са 

серията дивани и маси на Заха Хадид, както 

и дизайнерските проекти на британската ар-

хитектка Аманда Ливет. Един от най-големите 

успехи на британската четворка Established 

and Sons е лампата на Себастиан Ронг - Font, 

която обра овациите на мебелното изложение 

в Милано през 2007 г.

За разлика от лидерите в областта на интери-

орния дизайн Established and Sons не се оп-

ределят като компания за house style. Тогава 

логичният въпрос е какво обединява всичките 

им проекти? Отговора дава Алаздеър Уилис в 

„Апартмент терапи”:

„По-скоро това е типично британският акцент 

в умението да уцелиш точния момент и точна-

та форма, която продава най-добре. Вижте 

например простичката дървена маса, която 

Джаспър Морисън създаде за нас. Наречена 

е много семпло - Crate (щайга или дървен сан-

дък), защото напомня дървена щайга за вино. 

Когато се появи, предизвика много противопо-

ложни реакции, но ние й предсказахме голям 

успех на пазара в Япония и така се и случи - 

японците полудяха по този продукт!”. 

Познавачите в бранша ги наричат ексцентри-

ци, но точно тази артистична екстравагантност 

ги прави уникални и разпознаваеми сред кон-

куренцията - функционализмът на холандците, 

обсесията на скандинавците по светлината 

като основен акцент, изведената до съвършен-

ство техничност на италианците и аналитичният 

подход на американците Чарлс и Рей Еймс.

„Не ни беше лесно! Когато в началото се оп-

итах да убедя Мъри Мос да работи с нас, той 

не ми обърна никакво внимание. Засипал съм 

компютъра му с хиляди имейли, а пощенската 

му кутия с още толкова писма, но той все отказ-

ваше да се срещне с мен. Но аз не се преда-

вам лесно и след година упорита обсада той 

най-сетне се съгласи. Сега ни подкрепя и ще 

представим негови авторски продукти в мага-

зина на Established and Sons в Лос Анджелис!”, 

изтъква успеха си Уилис. Започнал кариерата 

си като рекламен агент за списание „Мак-

сим”, бившият създател на печатната икона 

Wallpaper е наясно, че голяма част от успеха е 

способността да лансираш проекта си добре 

и в точното време. Всичко друго е въпрос на 

талант. 

Един от основните принципи в компанията е все-

ки от проектите им да е създаден и изработен в 

Англия. „Винаги съм се чудел на хората, които 

се възхищават на талантите тук, но щом трябва 

да се произведе нещо, се търси по-далечен и 

евтин район! Когато започнахме да работим 

със Заха Хадид върху авторската й колекция 

за Established and Sons, бяхме наясно, че това 

ще се случва само в Англия. Все още мисля, че 

нейната маса Aqua е най-доброто в областта 

на производството на мебели, което тя е прави-

ла досега. Бързам да добавя, че в областта на 

дизайна на мебели тя все още не е достигнала 

до същината - нещо, което направи в областта 

на архитектурата!”, добавя Алаздеър Уилис. 

Фактите обаче сочат друго - успехът на Хадид 

е удивителен, защото прототипът на масата 

Aqua е продаден на компанията Philips de Pury 

за 296 000 долара. 

С подобни цифри, пазари и гостуващи звезди 

Established and Sons инвестират в проектира-

нето и строителството на къщи, но там все още 

търсят адекватни партньори и посоки. Целта е 

„да бъдем дизайн компания, а не просто про-

изводител на мебели”, издава плановете Уилис. 

„Възхищавам се на Стив Джобс от Apple - само 

възторг и уважение към човека, който създаде 

подобна компания”.
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# 004 МАРТ 2007

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1
ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS

фотография Александър Моллов

# 005 АПРИЛ  2007

М ОТ МАДОНА
ВАСИЛ ГЕРМАНОВ: СПИСАНИЯТА СА ГОЛЯМАТА МИ СТРАСТ

КАБЕЛИ 2
АНЮТА КАЧЕВА: ВРЕМЕ Е ЗА КУЛТУРА

фотография Васил Германов
модел Таня Илиева

# 008 СЕПТЕМВРИ 2007

ФАРА 2007 - 
В ПОДКРЕПА НА ДОБРИТЕ ИДЕИ В РЕКЛАМАТА
РЕЖИСЬОРЪТ ДИМИТЪР МИТОВСКИ ПРЕД MEDIABOXX

TREND: БЕЗПЛАТНИТЕ СПИСАНИЯ
НАН ГОЛДИН И „БАЛАДА ЗА СЕКСУАЛНАТА ЗАВИСИМОСТ”

ФОТОГРАФИЯ ПИТЪР ЛИНДБЪРГ

direct mail
door to door drop

inserts

Äèðåêòíî äî âàøèòå êëèåíòè

Àäðåñ: óë. Õóáàâêà ¹8, Ñîôèÿ 1111 , Òåë. 02/873 61 73 viapost@abonamenti.com

адрес: София, 1000
бул. Евлоги Георгиев 51, ет. 4 
тел.: 02/980 92 02
факс: 02/920 94 57
text@mediaboxx.info
office@mediaboxx.info

mediaboxx.info
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# 013 ЮНИ 2008

   ФЕСТИВАЛ НА ИЗТОК ОТ КАН
   SONY WORLD PHOTOGRAPHY

   РЕЖИСЬОРЪТ СТОЯН РАДЕВ: 

   РЕКЛАМATA У НАС ОЩЕ СТРАДА ОТ ВСЕЯДНОСТ 

   КЕН Ю ФАЙНД ХЕПИНЕС?




