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КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР В ГОДИНАТА НА ПЛЪХА

текст Жана Нинова

„Много често хората, които са отраснали в мъглата на западната култура, си пред-

ставят Азия и китайците в традиционното клише - дълги коси, дръпнати очи. Мисля, че 

всичко това отдавна се промени. Много от китайките имат изключително благородни 

лица, притежаваме вътрешно благородство, което блести по особен начин!”, заявя-

ва една от красавиците, ангажирани в продукцията, актрисата Маги Чонг. Модният 

фотограф Патрик Демаршелие, който засне първия си календар „Пирели” през 

2005 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, е категоричен, че миксът между континентите 

в това издание на календара е произвел екзотичен ефект. „Кастингът, който орга-

низирахме, събра изключителни жени с различни професии. Топмоделите Джема 

Уорд и Саша Пивоварова са в пълен контраст с Маги Чонг например, но това само 

показва колко много лица има красотата!”, казва фотографът. Главните действащи 

лица, дегизирани в традиционни кимона, са топмоделите Агинес Дейн, Лили Доналд-

сън, Даутцен Крьос, Катрин Макнийл, Коко Роша, Каролин Трентини, Мо Уан Дан, Ду 

Жуан и актрисата Маги Чонг, която от години живее във Франция.

Прочутият моден фотограф Патрик Демаршелие е капитан на борда на голямото пътешествие, 

наречено „Календарът на Пирели 2008”, което отвежда екип от 40 души на екзотично пътешест-

вие в Сингапур. Двайсет и три портрета греят с ярките си цветове и дрехи в изданието на 

календара „Пирели” за 2008 година, вдъхновено от магията и ароматите на Китай. Всеки месец 

от годината е заключен в приказната клетка на две удивителни фотографии, само август е пред-

ставен с един кадър. 
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КУХНЕНСКИЯТ ТИРАНИН 

НАЙ-ГОЛЯМАТА БРИТАНСКА ТЕЛЕВИЗИОННА ЗВЕЗДА Е ГОТВАЧЪТ ГОРДЪН РАМЗИ

текст Мери Първанова

Напоследък военните кореспонденти имат сериозна конкурен-

ция в лицето на... готвачите. Да, не се учудвайте. В страни като 

Великобритания, Франция и Италия майстор-готвачите блестят 

от телевизионния екран не по-малко ярко от журналистите. За-

това голяма заслуга има шотландецът Гордън Рамзи. Той е един 

от онези, които извадиха от анонимност готвенето в задната 

част на ресторанта и направиха от къкренето на манджите 

телевизионно шоу. Доста преди Мадона той утрои популярност-

та си, като издаде своите рецепти в готварски книги, които вече 

наброяват тринайсет.

Гордън Рамзи е идеалната звезда - сравнително млад със сво-

ите 41 години, симпатичен, с хубава съпруга и четири деца. Да 

не забравяме, че е милионер и се е издигнал сам от нулата. А 

освен това ресторантите му носят по три звезди Mishelin - най-

високото отличие в ресторантьорския бизнес. Във Великобри-

тания само още двама негови колеги могат да се похвалят с 

толкова звезди.

Със своите приходи от 60 млн. лири от 9-те си ресторанта Гор-

дън Рамзи е най-богатият готвач на острова.

Любимецът на зрителите от популярното британско готварско 

шоу „Кухненски кошмари” е наричан още „псуващия водещ” 

заради специфичния си език. Прозвището е добре избрано, за-

щото Рамзи превръща живота на избрания от него собственик 

на западащ ресторант в истински ад. Докато не го превърне в 

процъфтяващ. Именно в това се състои идеята на предаването, 

което носи всички елементи на риалити шоу - истински про-

блеми, уличен език и кавги около храната. То обаче не следва 

предварителен сценарий, а само импровизациите на взиска-

телния маестро.

Рамзи е безпощаден към собственика и към готвача. Използвай-

ки “fuck”  стотици пъти, той ги хока за некачествените продукти, 

за лошата хигиена в кухнята, за мудността на персонала, за 

липсата на въображение и умения в приготовлението на ясти-

ята. Според него всеки трябва отлично да си върши работата, 

при това със скоростта на светлината. Едва тогава готвенето 

ще е качествено и бързо и ще прилича на швейцарски меха-

низъм. Заради соления език на звездата продуцентите дълго 

се колебаят дали да пуснат „Кухненски кошмари” в ефир, но 

огромният успех на пилотния епизод доказва, че са на прав 

път. Рамзи дори получи телевизионната награда „Еми” за най-

добра импровизирана продукция, а от септември миналата 

година пренесе  „кошмарите” и в Съединените щати. Шотланд-

ският майстор е познат вече на американските зрители покрай 

Hell’s Kitchen на телевизия FOX, където дебютира като гост през 

2005 г.

Не всички обаче приемат с възторг драстичния стил на воде-

щия. Рамзи среща доста критики сред своите колеги по занаят, 

а поведението му дори се обсъжда от психолози. „Той използва 

любопитна тактика - коментира психоаналитичката Найдже-

ла Лоурънс. - На екрана се държи почти като карикатурен 

тиранин. Смисълът е ясен - той иска да се предпази. Когато 

хората го срещнат в реалния живот, да си помислят, че никак 

не е страшен. А напротив - че е много мил. Това върши рабо-

та. Всъщност извън кухнята Рамзи е тих и приятен човек, който 

много обича съпругата и децата си. Но изглежда се нуждае до 

смърт от чужди комплименти”.

Съдбата му можеше да е различна, ако тинейджърът в „Глазгоу 

рейнджърс” не беше си счупил крака. Инцидентът слага край 

на футболната му кариера. С амбицията никога повече да не 

се проваля Гордън Рамзи се насочва към готвенето. Шансът 

го отвежда в лондонския ресторант „Харви’с” на Марко Пиер 

Уайт и в „Гаврошът” на Алберт Ру. Окончателно се шлифова 

в занаята в парижкия „Савой” и започва последователно да 

открива кулинарните оазиси от веригата „Гордън Рамзи”. За да 

попаднеш в ресторантите му, трябва да си си резервирал мяс-

то няколко месеца предварително. Ако имаш късмет, може ве-

ликият готвач лично да ти приготви кулинарен шедьовър. Рамзи 

често лети с частни самолети, за да приготви вечерята за някоя 

престижна държавна визита. Графикът на носителя на Catey 

- своебразния „Оскар” в ресторантьорството, е запълнен до 

края на 2010 година. 
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Предаването „Кой говори?” на „Дарик радио” разби представата за неслушаемо време. Водещите Веселина Петраки-

ева и Пролет Велкова доказаха, че часовият пояс от 11,00 часа преди обяд е не по-малко интересен от така наречения 

prime time. Заслугата е тяхна и на сполучливата рубрика „Думите”. Тя е своеобразна игра, в която поканените известни 

личности теглят от шапката различни думи и говорят на сериозни теми. Откакто стартира предаването преди годи-

на, през студиото му са минали повече от 80 души. Двете журналистки събират 50 проведени разговора в книга с името 

„Думите”.  

Как възникна идеята за рубриката „Думите”?
Веселина: Дадоха ни два часа ефирно време да измислим 

нещо съвсем ново. Идеята е на Пролет. Рубриката е замисле-

на като нещо много приятно, за разтуха и за размисъл.

Пролет: Замислихме се какво ни се прави на нас. Посто-

янно се занимаваме с някакви злободневки като боклука на 

София, топлофикация, задръствания. Битовизмите са неизбеж-

ни и ние като журналисти няма как да не ги отразяваме. Но 

всъщност най-сериозният проблем на днешния ден е дефици-

тът на смисъл. Това се вижда и в медиите. Погледнете риалити 

шоутата. Те се опитват да придадат смисъл на нещо, което е 

лишено от съдържание. И на човек в един момент му писва. 

Така разсъждавайки, стигнахме до мисълта да вкараме в обо-

рот хора, които по-малко се чуват. Които стоят на заден план. 

Но които носят смисъл. И да не ги разпитваме за стандартни 

неща - плановете им и т.н. Мислехме си как да го направим 

по-хитро и по-забавно. И в същото време да извличаме от тях 

онова, което те в едно интервю не биха казали. Опитахме се 

да разчупим тематичността в мисленето. Защото какво правим 

ние, медиите? Хващаме се за една тема, докато я изчерпим, 

и отиваме към следващата. И така ден след ден. А най-важно-

то нещо - човекът и неговият свят - за какво мисли, какво се 

случва с неговите емоции и психика, остава извън интереса 

на нас, журналистите.

Как си подбирате събеседниците?
Пролет: Според симпатиите си към тях. Опитваме се да 

каним не какви да е хора, а интересни, които имат да кажат 

нещо различно. 

Веселина: Искаме в дълбочина да разкрием събеседника. 

Усетили сме, че той има какво да каже и искаме и слушате-

лите да го чуят. Това за симпатиите не е съвсем така. Защото 

трябва да си призная, че за някои не съм смятала, че са хора, 

от които ще излезе интересно интервю. Но около мен са ме 

убеждавали, че този човек става - и се оказва, че наистина е 

така. Много малко разочарования сме имали.

С очите си видях листчетата с думи, с които изненадвате 
гостите си. Не се ли страхувате, че може да не успеят да 

текст Мариана Първанова
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импровизират?   
Веселина: Ние сме там, за да им помагаме. Най-хубавото 

е, че не знаеш накъде ще тръгне разговорът. Дори си давам 

сметка, че когато пиша думичките за даден човек, те се изли-

ват спонтанно. Не залагам дума, за да чуя нещо определено. 

Прави ми впечатление, че пишещите хора говорят по-трудно. 

Писателката Кристин Димитрова, която е много притеснител-

на, го обясни по най-простичкия начин: „Защото писателите 

са хора, които говорят сами със себе си. Те пишат и са сами 

пред белия лист”. 

Движим се без сценарий. Може да задълбаеш или съвсем 

провокативно да хвърлиш нещата в съвсем друга посока. 

Уникално е. Всеки обяснява най-простите думи по съвсем 

различен начин. Не знам как един с един не си приличат. Това 

най-много ме изумява.

Пролет, вие как си подбирате „думите” за шапката?
Пролет: На мен те не ми идват спонтанно като при Веси. 

Представям си предварително човека и знам горе-долу какво 

мога да очаквам от него. Например публичният образ на 

журналиста Явор Дачков е, че той е рязък, дори злобен. Но 

не се знае, че е страхотен меломан и купонджия. Искам да 

извадя някакви негови страни, които на мен лично са ми инте-

ресни и са малко познати. Затова ще сложа някаква думичка 

за музика. Другият възможен подход е точно обратният. Ако 

имаш някакво очакване за човека, ще сложиш думичка, която 

напълно контрастира на представата ти за него. За да видиш 

как ще стъпи на напълно различен терен.

А как подготвяте визитките им? Те също ли са изненада за тях?
Веселина: Репортерите на „Дарик радио” правят кратка 

биографична справка за събеседниците ни. А втората част е 

изненадата - някой неочаквано разказва за тях. И дори гостът 

да е дошъл скован и недоверчив, като чуе как говори някой 

близък приятел или колега, реагира много неочаквано. Смее 

се, някои дори плачат. Ако бяхме телевизия, щяхме да имаме 

супер кадри за архив.

Пролет: Каним хора, които са много известни. Звезди. Силни 

в своята област - писатели, артисти, художници, драматур-

зи. Хора с тежест, към които подхождаш с респект заради 

авторитета им. И изведнъж в момента, когато чуят своята т.нар. 

визитка - приятеля си, детето си например, да говорят толкова 

мили неща, те се превръщат в деца. Такава спонтанна радост 

предизвикват тези визитки! Те се вълнуват, изчервяват, плачат. 

Даваш си сметка, че очакваш определени хора да са високо 

оценени и да са свикнали с доброто отношение към тях, но 

излиза, че не е така. Всеки човек има нужда да чуе някакви 

хубави неща за себе си! И винаги се изненадвам от тяхната 

реакция.

Веселина: Някои казват - толкова е хубаво, че чак звучи като 

некролог.

Изненада ли ви някой от гостите?
Пролет: Любен Чаталов наистина ме изненада - каза, че ще 

обяви нещо сензационно. Направи артистична пауза и извед-

нъж изкрещя: „Искам да знаете, че съм влюбен. Аз съм над 

50-годишен, бях се погребал. Мислех, че повече няма да ми 

се случи това. Но ето, случи ми се! И е страхотно, страхотно, 

страхотно!”. Беше много искрен, видях, че не играе. Така се 

радваше, сякаш е направил световно откритие. 

Хубавото на тези разговори е, че са неформални. Когато 

си говорим на злободневни теми, винаги влизаш в ролята на 

журналист. А в играта с думите забравям, че съм в ефир. 

Забравям, че представлявам името си и медията, защото ме 

увлича смисълът на разговора. И желанието да проникнеш в 

този човек, да го разбереш. Всеки би искал да му се случва 

подобно нещо в ежедневието - по този начин да разговаря 

с приятелите си, с близките си. Но действителността не го 

позволява. Ние общуваме формално. Парадоксалното е, че в 

медия общуваш по възможно най-неформалния начин. Давам 

си сметка, че това са ми най-сладките контакти от известно 

време насам. 

Издайте нещо от книгата „Думите”. 
Веселина: Най-незабравимата ми случка е с режисьорката 

Зорница-София. Във визитката й режисьорът Людмил Стайков 

говореше за нея много хубави неща. И тя като се разпла-

ка! А нямаше носна кърпичка, започна да подсмърча. И аз 

ВЕСЕЛИНА ПЕТРАКИЕВА И ПРОЛЕТ ВЕЛКОВА: 
 В „ДУМИТЕ” ТЪРСИМ СМИСЛЕНИТЕ НЕЩА

се разплаках. С ужас си помислих: „Боже, сега ще свърши 

записът със Стайков, а аз рева и тя плаче. Какво ще правим?”. 

Тя е вулкан от емоции, изключително експанзивна е. Плачейки, 

започна да се смее. Изненада ме с мистичното си мислене. 

С виждането на знаци около себе си. С много подготвена 

философия. 

Бих искала да спомена интервюто на Пролет със Саша Без-

уханова. Тя каза нещо много важно. В свободното си време 

човек трябва да прави онова, което не умее, в което е ученик, 

начинаещ. И това да го каже една толкова сериозна бизнес 

дама! За мен това бе откритие. 

Сигурно са ви гостували и колеги журналисти?
Пролет: На нашата колежка Диана Иванова, която публика-

та познава най-вече от ефира на „Свободна Европа”, й се 

падна думичката „смисъл”. Тя каза нещо, което ми прозвуча 

невероятно: „Смисълът не е нещо, което съществува. А нещо, 

което ти всеки миг създаваш”. И осъзнах, че това за нея не е 

заучена фраза. И нещата, с които се занимава, е правенето 

на някакъв смисъл.

Бившият главен редактор на „24 часа” Валери Найденов ме 

изненада, че си е подготвил епитафия. С известно чувство на 

неудобство, все пак говорим за жив човек, го попитах какво 

иска да пише на гроба му. „Валери Найденов умря като едно-

то нищо”, ми отговори той. Джони Пенков, който има гениално 

чувство за хумор, накрая ми каза, че все повече не забравял. 

Питам го - как го правиш, защото аз все повече забравям. А 

той: „Въобще не запомням и така не забравям”. 
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ВАСИЛ КЪРКЕЛАНОВ: 
 НАЙ-ТРУДНО Е ДА ПРЕДАДЕШ ТРЪПКАТА В ЕРОТИЧНАТА ФОТОГРАФИЯ 

Милиони мъже жадуват да бъдат на мястото на Васил Къркеланов - да снимат в еротични пози най-красивите жени. Не 

по-малко жени мечтаят да свалят дрехите си пред него, за да бъдат така перфектни, както са на неговите снимки Лили 

Иванова, Ейнджи Евърхард, Аня Пенчева, Камелия, Маша Илиева и Ан Джи. Васил Къркеланов все още е влюбен в красивата 

си съпруга Ирен Леви, с която имат и общи творчески проекти. Освен това той работи вече 6 години за сп. “Плейбой”и е 

заснел 120 фотографски сесии.

текст Мариана Цветкова

Всички ви познават като фотографа на “Плейбой”. Има ли нещо, което не знаем за вас, както и нов проект за 2008 година?
С наскоро създадения клуб “Барс” подготвяме трейлър за сериозен и много атрактивен проект, свързан с българската древна 

история. Сюжетът се върти около поход, който ще бъде филмиран. Това е другата ми тръпка - документалното кино. Завършил съм 

кино и операторско майсторство в НАТФИЗ. Не влязох в игралното кино, защото не виждах какво мога да правя там, освен да 

стана асистент в чужди продукции. Исках сам да си правя нещата. Затова първо започнах с фотографията - при нея изцяло раз-

читаш на себе си. С всичките проблеми на продуцент, изпълнител и творец в едно. В България дори си нямаме агенти. Ти трябва и 

да снимаш, и да се продаваш, което е абсурдно. Но в момента бизнесът е такъв.

Преди две години Би Ти Ви излъчи документалния ми филм “Посветените на огъня” за нестинарството в България. Имаше голям 

успех и сред българските общности в чужбина, което за мен бе много интересно. Първи го откупи за разпространение руският 

канал “Култура”, а след това полската телевизия “Планета” - техният “Нешънъл джиографик”.

След 10-годишна пауза направихте фотоизложбата „Тела и лица” с 27 еротични портрета на 
известни личности. Как се е променила фотографията от предишната ви изложба?
Модната и рекламната фотография е много динамична. В тях също има мода като изобразителни 

и художествени средства. Човек обаче не бива да се увлича - да гледа какво върви в момента 

и да го прави едно към едно. Тогава пък той се губи. В този смисъл обичам повече класическите 

неща. Никога не съм копирал. Достигал съм до нещата сам. И вярвам в собственото си вътреш-

но чувство. Иначе се губиш сред копистите. И не е интересно. 

Позволявате ли си лукса да снимате само за себе си?
Много рядко снимам сесии по чисто мои проекти. Когато работиш за другиго, трябва да се съо-

бразяваш с общия вкус и с новите тенденции. Най-трудното е хем да снимаш по този начин, хем 

да си си ти. Понякога казвам, че аматьорите са щастливи, когато избират моделите си и снимат 

по начин, който ги забавлява. Професионалистите често не могат да си доставят това удоволст-

вие. 

Имам изцяло мой проект, който е чисто творчески. Ще бъде една серия. Пак ще е свързан с 

модели, донякъде с мода, но ще бъде доста нестандартен. Ако всичко върви добре, пак ще 

направя изложба. 

Като какъв се определяте - моден или рекламен фотограф?
Професионален фотограф. Снимал съм много рекламни кампании и мода. Въпреки че в България 

модата се ограничи доста. Основно съм снимал с хора, модели. Не съм се развивал в посока 

предметна или пейзажна фотография. 

Има ли вече рекламна фотография у нас?
Вече има. Откакто се появи пазар, има и рекламна фотография. След като се произвеждат 

неща, те трябва да се продават. Друг е въпросът на какво ниво са. Но това е свързано с публи-

ката, с таргет групите на тези продукти.

Професионалната модна фотография е много ограничена. Няма такава индустрия в България. В 

началото имаше едно отприщване - появиха се дизайнери, модни форуми. Но се оказа, че до го-

ляма степен това е изкуствено създадена среда. Останаха малко хора. Онова, което се снима 

за списанията, е шопинг. Това не е мода. Грубо казано, разликата е да се виждат дрешките, за 

да могат да се продадат. Което свежда модната фотография до каталожни измерения. Когато се 

появи български “Вог”, това ще означава, че се е появила и модна фотография в България. Онова 

мислене за модата като цяло. Ето такава мода ми се прави.

Каква е разликата между това да снимаш модели и предмети?
Без да звучи самохвално, за да снимаш модел, трябва да станеш психолог, “профайлър”. Когато 

виждаш някой абсолютно непознат, да влезеш в контакт с него, да го анализираш и впоследствие 

да успееш да го провокираш. Да го манипулираш в най-до-

брия смисъл, така че този човек да покаже себе си. Или да 

изиграе някой друг, но да е истински. При всички е много 

различно, няма рецепти. Не може да се изброят ходовете. 

Просто работя по усет, който се създава с годините, с опита 

от сесиите. И се изискват железни нерви.

По това се различава моята работа от онези, които снимат 

предметна фотография - бутилки, ягоди. Там основното е да 

направиш перфектното осветление и композиция. А тук - да 

успееш да общуваш с модела. 

Понякога съм заставал пред обектива за проба. Има стрес 

от това стъклено черно око, което те гледа. Точно в това е 

проблемът - да се държиш пред обектива като самия себе си. 

Може би в това е трикът - моделите да забравят, че пред тях 

се блещи едно мъртво око. Което всъщност са очите на много 

хора. И там се губи връзката. Твоята задача е точно тази - да 

си посредник между зрителя и модела. Особено в еротични-

те сесии. Трябва да има интимен контакт, който после да се 

предаде на зрителите.

Това не означава непременно да си бил интимен с модела, 
нали?
Ти не можеш да си бил, защото това не са аматьорски 

импулси. Да снимам някой модел - пък може да ми се от-

вори парашутът. Няма такова нещо. Интимността само би 

попречила. По съвсем друг начин стоят нещата за съжаление 

на сценаристите на сапунените опери. Професионалният 

фотограф трудно снима най-близките си хора, защото трябва 

да има някаква авантюра в цялата работа. Нещо въобража-

емо, непознато, за да се получи добра сесия. Така и моделът 

се държи по друг начин. За него сесията е едно приключение 

и когато го усети по този начин, стават хубави снимки. Когато 

хората се познават твърде добре, не се получава. Ако мога 

да направя паралел, всеки си спомня, че най-вълнуващата 

част от негова любовна връзка е моментът на интимността. 

Има едно недостатъчно познаване и оттам - очакване за из-

ненади. Има тръпка. Ако успееш да я предадеш във фотогра-

фията, си свършил нещо много трудно. Трябва да си по ръба. 

Тогава става добре.
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Златното време на Холивуд и неговите диви отбелязва изложба-

та „Дързост и красота” в лондонската галерия Michael Hoppen. 

От 1920 година в меката на киното е въведено правилото 

красивите актьори и актриси да бъдат заснемани в специални 

фотосесии. Голяма част от тези фотографии се съхраняват в 

прочутата фондация John Kobal. Грета Гарбо, Марлон Бран-

до, Марлене Дитрих, Грейс Кели и Рита Хейуърт са между 

избраниците на системата, която в продължение на 25 години 

поддържа звездния архив. Елегантните черно-бели портрети са 

много сериозен принос към холивудската филмова индустрия и 

подпомагат превръщането на младите любимци на публиката в 

непреходни културни и стилови икони.  

mediaboxx # 011 януари 2008
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Като каква се определяш – стилист, фотограф, арт директор? И какво ти дава всяко едно от тези неща? 
Работя като арт директор и стилист на свободна практика. Правя корици за книги и музикални CD-та, 

костюми за театър и филми, рекламни визии.

Как откри за себе си фотографията? 
Трудно ми е да определя. Като малка колекционирах фотографии на филмови и театрални актъори. Имах 

няколко големи албума с около 1200 страници. Беше магия. Мисля, че предизвикателството да започна 

да правя визии дойде от мой близък приятел – фотограф, много талантлив човек. Казва се Росен Донев. 

Мисля, че фотографията е много бърз посредник за фантазията и това я прави толкова популярна.

Как избираш сюжетите си за снимки или проекти? 

Импулсивно. Трябва нещо да отключи образите, които впоследствие осъществявам. Преди време пока-

них мои японски приятели да позират за класически портрети. Така ги виждах. Седнали с изправен гръб, 

горди хора, странни лица, живели сякаш преди векове, всеки със собствена история. Между другото, 

стана така, че трябваше да доказвам авторството си за тези портрети. Миналия декември видях случайно 

в една книжарница в Лондон един от портретите на корицата на списанието «an». Купих го и прочетох, 

че те са спечелили голямата награда на Jerwood Foundation & Porfolio мagazine. Вътре имаше интервю 

с фотографа Пол Плюс, когото бях поканила да снима проекта. Той обясняваше как му е дошла идеята, 

колко дълго го е подготвял… Огромна лъжа! Обадих му се, писах на фондацията, че това е мой проект, 

на който съм арт директор. След две седмици журито защити авторството ми и поиска от Пол да върне 

наградата. Когато работиш с някого, винаги зависиш от неговата коректност и това понякога създава 

необходимост да защитиш своята креативност.

Смяташ ли се за известна? Какво ти дава популярността – повече пари, възможност да избираш екипа, 
проекта?
По-скоро част от работата ми е известна. Но не мисля, че дори да си изградиш име на добър професи-

оналист това ще ти отвори нови възможности за работа. Личните ми впечатления са, че обществото ни не 

толерира талантливите в която и да е област.

Какво ти дава възможността да работиш в Лондон?
Вдъхновение за работа и срещи с неподозирано интересни хора.

Колко изложби си направила и какви?
Правя изложби само за да разкажа някоя история, която си заслужава да бъде видяна от повече хора.

Първите две, преди около 12 години, показваха фотографии, които бях снимала по време на парижките 

модни дефилета, а последната беше в Лондон – мъжки портрети, които снимахме в продължение на годи-

на с фотографа Джудит Еруес.

Имаш ли любима корица на книга? 
Нямам фаворит. Надявам се всяка една да е добър посредник за текста вътре.

Какво ще правиш тази година?
Ще опитвам пак да скъся разликата между мечтите си и действителността.

Първото впечатление от Мариета Ценова е, че въобще не прилича на българка. Не 

само на външен вид, но и по размаха и креативното си мислене. До края на разгово-

ра ни така и не можах да определя за себе си тя стилист ли е, дизайнер, фотограф, 

арт директор или дори балерина. Като кореняк варненка тя се запалва по балета 

от малка. Години по-късно животът я среща с една от балерините, които най-силно 

са я впечатлили на Варненския балетен конкурс. Прави й портрет заедно с други 

солисти на „Ковънт гардън”. Изобщо талантливо същество.

Мариета е позната преди всичко от сп. „Егоист”, участва в рекламни и PR кампа-

нии, куратор е на Международното биенале на графиката във Варна. Работила е по 

клиповете на Ники Урумов, Миленита, БТР и др. Сега живее в Лондон. 

МАРИЕТА ЦЕНОВА:
РАЗКАЗВАМ ИСТОРИИ, 

КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДАТ ВИДЯНИ

текст Мариана Първанова

mediaboxx # 011 януари 200812
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Ню Йорк?
Беше личен проект. Разхождах се в Сентрал Парк. Ставах всяка сутрин в 6. Малко се 

отдръпнах, огледах нещата, това винаги е полезно. Животът в такъв град все пак влияе на 

погледа към много неща. Откакто отидох там, доста повишихме процента на пазара си. 

Говоря за СИФ 309 - Българския симфоничен оркестър.

Имате 500 записа на филмова музика.
Вече са повече. Промотирахме този вид услуга - оркестъра, студиото и всичко, което 

България като държава може да предложи в тази област. Ще отбележа последния ни успех, 

много сме горди, че филмът El Orfanato (The Orphanage) ще представя Испания на Оска-

рите 2008. Музиката беше записана от Българския симфоничен оркестър - СИФ 309 през 

март 2007 година.

Като говорим за музика - любими композитори? Трима.
Доста труден въпрос ми задаваш... На първо място е Моцарт, без никакъв коментар! 

Исках да избегна клишето за любимите неща и пустинния остров, но ако трябва...

Моцарт, Росини и от филмовата музика, като изключим баща ми, Енио Мориконе.

Режисьори?
Е, много са. Не обичам да влизам в рамки. Харесвам както класики, така и комерсиално и 

независимо кино, ще ти кажа три класики: „Едно време в Америка”, „Кръстникът”, „Апока-

липсис сега”. Но е твърде шаблонно.

Не, добри са си филмите, но трябва доста отдавна да си спрял да гледаш кино.
Не съм спирал, напротив. По-скоро мога да посоча страната в Европа, която върви добре 

в тази посока. Това е Германия и за моя изненада там дърпат много добре. И другото, 

което харесвам, е скандинавското кино, особено датското. Изключително срамно е, че 

България няма фонд за кино и въобще за българска култура. Румъния и Унгария имат фон-

дове, които се финансират от реклама и хазарт, правят повече от 20 филма на година и 

разполагат с над 8 млн. евро. Оправдаваме се с Европейския съюз - той забранявал! Е, на 

другите как разрешава? Ще има такава институция, но когато ни задължат.

Имало е фонд преди 9-ти - за развитие на млади таланти, май така се е казвал. Ние докога 

ще чакаме? Докога!

Защо не гледаме какво правят другите, а говорим, че културата трябвало да се самофи-

нансира. Говорим за култура, иначе трябва да се казва бизнес култура. Националният 

филмов център функционира добре, той е една от най-адекватните институции с държавно 

участие, но законовата уредба им връзва ръцете. И финансирането е малко. Допреди две 

години имахме по-нисък бюджет от Македония.

Защо на хората от тази сфера им липсва инициатива?
Защото не сме бизнес, за съжаление. Такава е културата у нас. И ние имаме лоби, но 

натискът, който можем да оказваме, е слаб. Има прекалено малко финансови интереси, 

за да влияем сериозно. Говоря съвсем откровено. 

Това, че съм програмен директор на търговска телевизия, не означава, че не разгранича-

вам нещата - тя се издържа сама и действа на други принципи. 

Последният проект на „Чучков Брадърс” е филмът „ТИЛТ”. На какъв етап е и за какво 
разказва?
Снимките на „ТИЛТ” ще започнат през септември. Сценарият е на Димитър Коцев-Шошо и 

на брат ми, Виктор Чучков-син, и аз имам малко участие. Консултант по сценария е Бернд 

Лихтенберг („Сбогом, Ленин!)”, а другият човек, който изключително много ни помага, е 

Людмил Тодоров. Операторът е Рали Ралчев. „ТИЛТ” спечели субсидия за развитие на 

НИКОГА НЕ СЪМ ИМАЛ 
СВОБОДНО ВРЕМЕ

ПРОГРАМНИЯТ ДИРЕКТОР НА TV2 ПРЕД MEDIABOXX

Борислав Чучков има (поне) две CV-та, две различни професионални среди, два от-

делни бизнес проекта. Той е кинопродуцент и същевременно програмен директор 

на TV2, която стартира в края на ноември, 2007 година. Учи оперно пеене в музикал-

ното училище, завършва ВИТИЗ в класа на Стефан Данаилов, а след това специали-

зира в престижното европейско училище за продуцентство - „Медиабизнес Клуб” 

в Ронда, Испания, основано от Антонио Саура. Всеки чужд език учи на място - в 

Италия, във Франция, а наскоро се завърна от пътуване в Ню Йорк. От него поте-

глят сякаш два разговора: за финансирането на културата у нас и навън, за добро-

то кино и за границата между комерса и изкуството. Другата тема са плановете 

и мечтите на ТВ2 за 2008 година.

сценарий от Програма МЕДИА, както и подкрепата за продукция от Националния филмов 

център. Общо взето, историята е за едни момчета, които влизат в пубертета, което съвпада 

с пубертета на нашата държава, и всеки търси своя път. Това е взривоопасно съвпаде-

ние. Името на филма идва от играта флипер - там, ако тръгнеш да го блъскаш, ако много 

хитруваш, се изписва „Tilt” и като нямаш друг жетон, следва „Game over”. Така става и в 

живота, ако се опиташ да го надхитриш, да минеш някак отстрани, последствията невинаги 

са розови.

В момента ни предстои финансиране от БНТ, после - от немския ни копродуцент; след това 

ще допълним, надявам се, средствата и от европейския фонд EUROIMAGE, нещата се 

движат по план.

Спомена скандинавско кино, точно тук аз усещам голямата разлика с нашето, а именно 
в дефицита на искреност.
Основата е в сценария. Като филмов продуцент, аз искам да направя филм, който българи-

те да гледат. Не правя филм нито за фестивали, нито такъв, който ще се хареса от семей-

ството ми и трима приятели. В училището в Ронда се излекувах от отчайващото мрънкане, 

че няма пари. Проблемът е съвсем другаде. Държавата е виновна дотам, че по време на 

прехода се прекъсна връзката. На младите хора им се отряза възможността да съществу-

ват в този бизнес. От 90-а досега сме произвеждали средно по филм и половина на година. 

Но сега държавата се стреми да покрива минимума от 7 игрални филми на година, което 

е необходимо, за да съществува такова изкуство. Иначе просто няма да има адекватна 

среда, която да развива основния творчески екип за тази индустрия. 

Различният професионален бекграунд помага ли ти да имаш по-богата и оригинална 
визия за програмата на ТВ2?
Да, искам нещата, които правим, да образоват, да помагат за развитието на средата. 

„Стажантът” е един пример за предаване, което образова, не е ли така? Но за мен е най-

важно е човек да знае какво прави, а екипът на ТВ2 е такъв.

С какво ще напълните тези 65% собствена програма? Ка ще адресирате онези, които 
остават равнодушни към риалити страстите?
За мен новините и публицистиката са много важна част от програмата. Ще използваме 

познати формати - такова е и шоуто на Азис, ние не твърдим обратното. Въпросът е какво 

правим вътре в тях. Там твърдя, че ние сме различни, това, което показваме, е уникално - и 

заради самия него, и заради начина, по който го правим. Играта с Дони „Долен, мръсен 

лъжец” си е игра, познат формат, но различен за България.

Каква е стратегията за филмовата програма: повече телевизионни семейни филми и 
сериали ли ще предлагате, или ще заложите на хитове от игралното кино?
За празниците ще има повече семейни филми, но няма да подчиним изцяло програмата си 

на това. Ще излъчваме и силни европейски заглавия, комерсиални и независими, неизлъч-

вани у нас. Но не очаквайте артхаус филми. Почти 100% от заглавията ни ще са филмови 

премиери за България. Искаме да имаме взаимодействие с публиката, да ни се доверя-

ва, да създадем обратна връзка, на която ние в ТВ2 много държим. Искам информация от 

първа ръка.

Как ще се осъществи?
„Гледай какво става!”

Тази информация не я ли набавяте от пийпълметричните данни, от рейтингите?
Те са източник на информация, но да имаш мненията на твоята аудитория, това дава пове-

че идеи. Рейтингите просто ти казват какво става с тези идеи - дали са сполучливи. Обра-

тната връзка, пак казвам, е много важна. Искаме нашите зрители да са активни, не само 

да ни гледат, а да участват, да приемат ТВ2 като тяхната телевизия.

Как ще накарате аудиторията на вече утвърдените ефирни телевизии да се измести към 
вас? Как ще преборите навика, инерцията?
Ти сама го каза - навика и инерцията. Аз не искам да ни гледат, защото са свикнали с нас, 

а защото има какво да гледат. Ние сме алтернативата и смятам, че за това кратко време, 

за което сме в ефира, дадохме ясна заявка за това, което могат да очакват зрителите от 

нас - една нова, модерна и различна телевизия.

Много неща предстои да се случат през годината.

При вас ще е жега през януари?
Със сигурност. Чак до другия януари!

текст Антоанета Пунчева
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ПЪТУВАНЕТО НА ЕДНА КУКЛА

В „Необикновената история на Амели Пулен” пътешествията на едно джудже, 

дори и само на снимки, върнаха вярата на един възрастен мъж в чудеса. 

Нещо подобно се опитва да направи 34-годишната парижка фотографка 

Катя Лежондр с концептуалния проект Inside,  който проследява пътешествията 

на една кукла по света. 

„Очите на Анатол са като компютри към света, провокират хората да си 

представят интересни неща и макар да изглеждат леко страховито, те пре-

създават моята идея за постоянното взаимодействие между това, което си, и 

начина, по който хората те възприемат!”, разказва Катя. 

Inside e своеобразно продължение на предишния й екстравагантен проект 

A.N.A.T.O.L.E, за който позираха, дегизирани като куклата Анатол, неколцина 

нашумели френски писатели, актьори, певици, между които Лио, Фредерик 

Бегбеде и Гийом Кане. 

Изложбата Inside гостува на брюкселската Young Gallery от 14 декември 

до 31 януари.
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ТАЙНАТА СТАЯ
ФРЕНСКАТА ФОТОГРАФКА БЕТИНА РЕЙМС 

РАЗГОЛИ ЖЕНСКАТА ПРИРОДА БЕЗПОЩАДНО КРАСИВО

Родена в академично семейство, което спазва традициите и стриктно следва нормите 

на обществото, Бетина Реймс съзнателно поема пътя на провокациите с решението да 

стане фотограф, когато е на 26 години. Преминала през много изпитания и авантюри по 

време на работата си като манекен и журналист, дъщерята на академика Морис Реймс 

и сестра на френската филмова режисьорка и продуцентка Натали Реймс, започва да 

се чувства наистина в свои води, когато застава от другата страна на камерата. Първите 

й два самостоятелни проекта печелят адмирациите на кураторите в Centre Pompidou и 

парижката галерия Galerie Texbraun. Следват рекламни кампании за Well и Chanel, модни 

фотосесии и филмови постери, но голямото удовлетворение идва с издадената през 1989 

година монография Female Trouble, показана като изложба най-напред в Германия, а след 

това в Япония. 

Визуалните истории на Бетина Реймс са разказани без следа от цинизъм, поза или високо-

мерие, провокациите са превърнати в удобство, а голотата във фотографиите й смущава 

само хората, които не са искрени дори със самите себе си. „Не приемам сериозно 

упреците, че злоупотребявам с голотата. Тя е толкова типична за човека, както и всичко 

друго в него. Хората си казват: „Бетина снима голи тела, защото те са скандални и прово-

кират интерес. Това не е целта ми. Голотата не е провокация и не бива да бъде възприе-

мана като такава!”, категорична е фотографката. Един от най-интересните й арт проекти 

- Chambre Close, заснет в периода 1990-1992 година заедно със Серж Брамли, се появява 

отново на книжния пазар в каталога на мюнхенското арт издателство Schirmer/Mosel. Пуб-

ликуван за първи път през 1996 г., албумът се превръща в бестселър и утвърждава Бетина 

Реймс като изтънчен разказвач на истории, запечатани в образи. В продължение на две 

години фотографката заснема в различни парижки апартаменти и хотелски стаи свои 

близки приятелки и съвсем непознати жени, за да покаже на света безпощадната красота 

на голото женско тяло.

С любезното съдействие на Schirmer/Mosel

текст Жана Нинова
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Футуристичните проекти на Фостър са много разпознаваеми 

- блестяща смесица от авангардно мислене и внимание към 

качеството и детайла. В това ни убеждава и изложбата - 30-те 

макета, фотографии, скици и видео изображения на вече ре-

ализирани, изграждащи се и планирани сгради и съоръжения 

предизвикаха огромен интерес. По мащабност „Архитектурата 

на Норман Фостър” се очертава като едно от събитията на 

изминалата година.

Международното студио „Фостър+партньори” преустроява 

и проектира някои от най-известните и емблематични сгради 

в света. Сред тях най-популярни са куполът на берлинския 

Райхстаг, Дрезденската гара, прочутата „краставица” - „Сейнт 

Мери Акс” в Лондон, и мостът-виадукт Мийо във Франция. Всич-

ките проекти на Фостър и компания показват сериозен респект 

към историята и миналото на архитектурните паметници. 

Визитна картичка на архитектите са още големият двор на 

Британския музей в Лондон, Свободният университет в Берлин, 

стадионът „Уембли”, преустройството на Трафалгар скуеър в 

Лондон и, разбира се, летището “Чек Лап Кок” в Хонконг. Пред-

стои завършването на най-големия световен проект - летището 

в Пекин, както и обновяването на легендарния стадион „Камп 

Ноу”. 

Екипът на Фостър бе у нас и за да представи проекта си за вил-

но селище на нашето Черноморие. Това е „Блек Сий Гардънс”, 

който ще бъде застроен върху площ от 2 хиляди декара север-

но от с. Бяла. Съществуващият релеф и растителност ще бъдат 

напълно съхранени. За нуждите на проекта ще бъде осигурена 

допълнителна енергия, която ще се произвежда от биомаса. 

Макетът на бъдещето селище, който също е част от изложбата, 

показва, че стилът на единичните сгради, разпределени в малки 

групи, ще е близък до традиционната българска архитектура. 

mediaboxx # 011 януари 200820

АРХИТЕКТУРА НА БЪДЕЩЕТО

„Смятам за лично предизвикателство с увеличаването гъстотата на населението 

в градовете да запазим природата. Някои казват, че е невъзможно. Но това не е 

така. Трябва да се поучим от добрите курорти, в които човекът и природата не са 

в конфликт. Да търсим златната среда и да залагаме на качественото строител-

ство”. Така очерта визията си за бъдещето големият британски архитект Норман 

Фостър, който бе само за часове у нас в последния месец на 2007 г. Един от най-вли-

ятелните съвременни диктатори на модерния стил  кацна в София, за да открие 

лично изложбата „Архитектурата на Норман Фостър” в Галерията за чуждестран-

но изкуство. 

Финландската артистка Ейа-Лиза Атила, която съвременната критика определя като голя-

мата надежда на видео арта, гостува със самостоятелна изложба от фотографии и видео 

инсталаци в парижката галерия Jeu de Paume. Почитателка на режисьора Ларс фон 

Триер и неговия догма стил, Ейа се вдъхновява от реалните истории или по-скоро от онова, 

което тя нарича „човешки драми”. 

КРИЛЕТЕ НА ЖЕЛАНИЕТО
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КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР
MEDIABOXX ПРЕДСТАВЯ: БОРИСЛАВ ЧУЧКОВ
„ДУМИТЕ” В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА
ПОСРЕДНИЦИ НА ФАНТАЗИЯТА: МАРИЕТА ЦЕНОВА

# 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

Радио „Фреш” разширява своето национално 
покритие 
Националната радиомрежа радио „Фреш” 

започна излъчване на своята програма 

„Радио „Фреш” - Видин”. Реализацията се 

осъществи чрез съвместна дейност с местен 

оператор, който излъчваше програмата радио 

„Гама”. „Радио „Фреш” - Видин” ще излъчва 

на честота 96.7 MHz. Освен централната про-

грама слушателите на радиото във Видин ще 

получават информация за местни и регионал-

ни събития и новини. 

MSAT с ново музикално шоу 
Ново седмично музикално предаване „Музи-

калното шоу на…” стартира на 16 декември в 

програмата на телевизия MSAT. В него всеки 

месец един български попизпълнител ще бъде 

водещ и ще представя кратки репортажи от 

промоции на нови албуми, новини около бъл-

гарски и чужди изпълнители, интервюта с госту-

ващи в България звезди и кадри от концерти. 

„Музикалното шоу на…” ще избягва жълтата 

тематика и ще акцентира на детайли от му-

зикалния шоубизнес - обект ще са не само 

певците, но и авторите на текстове, композито-

рите и режисьорите на клипове. Продуцент на 

предаването е Биляна Митева.

ФЕН ТВ отбеляза 4 години ефир 

Музикална телевизия ФЕН отбеляза 4 години 

присъствие в българския ефир. През 2007 

година ФЕН ТВ показа значителен ръст на 

гледаемост и се нареди на второ място по 

рейтинг сред музикалните канали в България 

(данните са на „TNS/ТВ План”). Двете музикал-

ни телевизии ФЕН ТВ и „Балканика” подкрепят 

първия албум на попизпълнителя Крум, който 

в последните месеци взе читателския приз на 

сп. „Хай клуб“ за най-харесвана БГ звезда и 

влезе в редиците на „Ара мюзик”.

Още три града в националната мрежа на 
радио N-JOY 
От началото на месец декември радио N-JOY 

звучи вече и в градовете Банско и Разлог на 

честота: 99.7 MHz и Карлово - на 107.8 MHz. 

Радио N-JOY е музикална радиостанция с 

национална мрежа в деветнадесет града. 

Стратегията за развитие е от 2008 година ра-

диоверигата N-JOY да  се разпространява в 

общо трийсет града и по този начин да стане 

музикалната радиостанция с най-голямо по-

критие в страната. 

Издание на ВВС на българския пазар от сре-
дата на декември 

В средата на месец декември MS team 

стартира ново месечно списание. За разлика 

от досегашната насока на развитие на ме-

дийната група, чиито издания са Motor Show и 

Top Gear, новото списание ще е ориентирано 

предимно към женска аудитория. Списание-

то е BBC GoodFood - най-високо тиражното 

списание на British Broadcasting Corporation. 

BBC GoodFood е най-продаваното списание 

в този сегмент във Великобритания и заема 

второ място сред изданията за домакинството, 

фокусирани върху храната, интериора, обо-

рудването и т.н.

Ново списание за студенти и млади хора 
В последния месец от годината за първи път 

излезе безплатното месечно списание „Коле-

га”. Изданието е предназначено за студенти 

и млади хора и се разпространява в универ-

ситетите и заведенията около тях в столицата. 

„Колега” е вторият проект на „Адвант Медиа” 

ООД, издател на безплатното здравно спи-

сание „ЗДРАВЕй!Остани Здрав”. „Колега” 

помества полезна и актуална информация от 

живота на днешния български студент във всич-

ките му аспекти. Списанието поддържа редов-

ни рубрики, които да помагат на студентите 

в тяхното професионално развитие, а също и 

развлекателни  неща. Екипът е от амбициозни и 

пълни с идеи студенти от различни специално-

сти и университети.

Digital World е с обновен сайт 
Новият сайт на списанието за нови технологии 

Digital World вече е факт. Страницата е с изця-

ло обновен дизайн, стилно издържан в черно 

и червено, който значително улеснява достъ-

па до отделните секции. Сред значителните 

нововъведения е RSS емисията, която може да 

ви информира по всяко време за публикува-

ните в сайта новини. Анкета на актуална тема 

проверява мнението на технопотребителите, 

а възможността за коментари под снимките 

прави фотоконкурса още по-интерактивен и 

по-привлекателен за участниците, които искат 

да се учат от конструктивните коментари на 

конкуренцията си.

INTRO подготвя селекция на 50-те най-добри 
продукти, предмети, услуги и места 

Списание INTRO ще направи за читателите 

си селекция на 50 от най-добрите продукти, 

предмети, услуги и места. В класацията ще се 

включат предложения от различните области, 

подредени от първа до петдесета позиция и 

поднесени по атрактивен визуален начин. 

Независимо от мястото и обема всяко едно 

от тях ще присъства в селекцията с име, визия, 

кратко описание (еднакъв брой символи за 

всички), цена, интернет сайт и адрес/кон-

такти, откъдето може да се купи. Категориите 

са от сферата на модата, аксесоарите, 

деликатеси, пури и цигари; здраве и красота; 

луксозни хотели,  SPA центрове; пътувания и 

екскурзии и др.

Стартира новият сайт на „Вестникарска 
група България” 
Стартира новият интернет сайт на „Вестникар-

ска група България” под мотото „За по-добри 

медии”: www.vgb.bg. В него може да се 

намери подробна информация за компанията, 

всички обслужвани от нея издания, както и 

цялата гама от предлагани услуги - реклама, 

разпространение, печатница, транспорт - 

всичко, свързано със създаването и дистрибу-

цията на печатните издания. За да подчертае 

обективността на изданията, които обслужва, 

ВГБ помества на заглавната страница на 

новия сайт своя етичен кодекс, валиден за 

всички работещи в изданията на „ВАЦ Ме-

дийна група”. Сайтът предлага възможност за 

абонамент за интернет изданията на „Дневен 

Труд” и „24 часа”. При едногодишен абона-

мент сайтът осигурява достъп до електронния 

архив на всекидневниците и възможност чита-

телят да селектира текстове в съдържанието 

на изданията на български език. 

Списание bm - business magazine вече и онлайн 
Списанието за икономически активните бълга-

ри bm - business magazine вече има свой сайт, 

който може да се открие на адрес: www.bm-

businessmagazine.bg. Сайтът съдържа инфор-

мация за тенденциите в бизнеса, икономиката 

и политиката в България и в чужбина, както и 

за любопитни научни открития и обществено 

значими проекти. 

Динамична 2008 година за телекомуни-
кациите на Източна Европа прогнозира 
BroadbandTVNews
След като правихме преглед през измина-

лата година на всички сериозни тенденции 

в телекомуникационния бизнес в региона, 

може би точно сега е най-доброто време да 

погледнем към 2008 г. и това, което тя навярно 

ще ни донесе. 

На първо място това е изненадващата сделка 

между CME и MTV за бъдещите печалби в 

Румъния. Повечето водещи броудкастъри - и 

търговски, и обществени - със сигурност ще 

гледат да прибавят още тематични канали към 

своето портфолио, докато регионът като цяло 

се придвижва от аналогово към дигитално 

разпространение.

Промени със сигурнoст ни очакват в кабел-

ната индустрия, с UPC на вече утвърдените 

дигитални услуги в Полша и Унгария и вероятно 

с навлизането на VOD и HDTV. Останалите иг-

рачи също няма да почиват на старите си лав-

ри: Multimedia Polska в Полша, Volia в Украйна 

и RCS/RDS в Румъния са сред тези, които си 

заслужава да следим през годината.

RCS/RDS вече се утвърди като регионален 

играч чрез DTH платформата Digi TV в не по-

малко от 6 държави. През 2008 г. предстои да 

видим евентуалното му разширяване в Слове-

ния и България, разбира се, ако продължи да 

показва същия впечатляващ успех. 

DTH пазарът продължава да диктува пазарната 

логика, в която консолидирането е изключе-

ние, а не правило. Може би точно това ще 

се промени в Румъния през 2008 г., където 

платформите намаляха от текущите пет до 

четири и дори три. От друга страна, в Полша 

наблюдаваме прибавянето на нови две към 

съществуващите три платформи. 

Равнището на IPTV сървисите в Централна и 

Източна Европа беше различно до този момент 

и е малко вероятно това да се промени чувст-

вително през новата година. Играчи като ру-

ския Stream TV и чешката O2 TV ще продължат 

да се развиват добре, както и досега, докато 

други - като унгарската T-Home TV например 

- може би ще продължат да имат трудности. 

Истинската промяна можем да очакваме в 

числото на играчите и от няколко алтернатив-

ни телекомуникационни компании, които ще 

предложат своите услуги на пазара.

Годината ще бъде решаваща за DTT в целия 

район. Услугата се предлага в Естония, в Чеш-

ката република, а като че ли Унгария и Русия 

най-накрая имат собствена дигитална стра-

тегия. По всяка вероятност няма да има много 

нови DTT платформи през следващата година, 

а истински напредък по отношение на ASO 

вероятно ще бъде постигнат в целия регион.  

Новата 2008 г. обещава да донесе много по-

вече събития в TV индустрията на Централна и 

Източна Европа, отколкото предходната.

новините подготвиха Антоанета Пунчева 

и Румяна  Борисова 
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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
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# 010 НОЕМВРИ 2007

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