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Z FRONTU WALKI O LEPSZE JUTRO
interesu. MR pokaże co i jak, pouczy
 Podający się za dziennikarzy, Ewa S.  W jakiej trzeba żyć rzeczywistości
i naprawi. A jak skończy, to za nią i za
i Jan P. (czyżby rodzina nadredaktoi jaką mieć amnezję, by nie wiedzieć
koleżankę z pracy – Magdę G. która
ra P.) z TV Republika zostali zatrzymai nie pamiętać, że braci K. po ich
dyscyplinuje rodzimą gastronomię,
ni przez policję po okupacji siedziby
chamskim zagraniu sprzed roku
weźmie się nowy właściciel stacji i…
PKW. Niestety to wszystko co można
na temat umierającego Andrzeja TurWiemy, ale nie napiszemy!
powiedzieć dobrego o zachowaniu
skiego, nie zaprasza się do żadnego
służb porządkowych. Mimo nalegań
cywilizowanego i kulturalnego grona,
samych zainteresowanych i próśb
nie podaje ręki, a na ich ewentualne  10 listopada największe wzięcie miał
były Bielan, z powagą chińskiego
z całego kraju, policja nie popisała się
zaczepki reaguje się tylko grubym
bożka komentujący wywalenie trzech
i zwolniła oboje do domu. Na nikogo
słowem. Autorzy i nadawcy Wielkiego
amigos z PiS-u. najpierw mądrzył się
już nie można liczyć W TYM KRAJU!
Testu z Historii z TVP nie posiedli żadw TVP Info po czym pędem udał się
nej wiedzy, nie mają żadnej pamięci,
za Wisłę, żeby na te same pytania i –
 Mieszkańcy warszawskiego Placu
ale też żadnych zahamowań. W walco trzeba mu oddać – tak samo odKonstytucji i okolicznych ulic szace o oglądalność w prime time gotopowiadać Jarosławowi Gugale w Polleją z zachwytu. Polsat swój sylwewi są więc na wszystko. Tylko patrzeć
sacie News. To się nazywa wzięcie,
jak do Wielkiego Testu o Gospodarstrowy show postanowił ponownie
a telewizorom gratulujemy lenistwa.
ce zaproszą oszusta z Amber Gold…
zorganizować w Gdyni i gdynianom
demolować śródmieście tłuczonym
szkłem i rykiem pijanej tłuszczy. Z dru-  Okulista i laryngolog potrzebny  Nasz ulubiony żartowniś z Faktów,
czyli Dariusz Ł. musiał poświecić
od zaraz. W kolejnej odsłonie kamgiej strony trudno się dziwić ludziom,
swój codzienny błyskotliwy felieton
panii pewnego banku z udziałem Rajak na estradzie produkować się będą
– jakże by inaczej – Michałowi H.,
dosława K. reklamowana jest promoprawie same wschodzące gwiazdy
bo to prawdziwa gratka przyłożyć
cja dotycząca Konta 360°. Czy nikt
polskiego rocka na czele z Krzysztokomuś, kogo zawsze się nie lubiło,
ze zleceniodawców i producentów
fem K. i zespołem co to „gra i trąbi”.
a na dodatek ten ktoś aktualnie nie
jeszcze nie zauważył, że bohater filA na deser przebierańcy z programu
może się bronić. Ale to przygana
miku może budzić wśród potencjalTwoja twarz wcale nie brzmi znajomo.
rodem z kuchni, a dokładniej okolic
nych odbiorców i klientów wyłącznie
rondli i garnków. Jaki skandal, taki
agresję. Ten strój, ta fryzura, ten gło Telewizja Polska, podobnie jak Polkomentarz. Oba żałosne bardzo.
skie Radio, nie zdecydowała się
sik to jedno wielkie nieporozumienie.
A może trzeba było wcześniej
na bezpłatne emitowanie spotu Dość
Radzio musi nabrać ciała, przejść 
ruszyć się zza biurka na Wiertniczej
olewania przygotowanego w ramach
mutację i ubrać się w normalnym
i przyjrzeć się „służbowym” podrókampanii społecznej Obywatele desklepie, a wtedy może reklamować
żom pasożytów z Wiejskiej, a nie tecydują. – Spot w słusznej skądinąd
co zechce, nawet z grzbietu wielbłąraz wspólnie z kolegami udawać dosprawie bazuje na negatywnych emoda. Pardon dromadera.
ciekliwych reporterów i oburzać się
cjach, wyrażanych za pomocą skojaw imieniu widzów niecnymi praktykarzeń nie tylko – jak się twierdzi – pomi cwanego tercetu?
tocznych czy kolokwialnych, ale wręcz
wulgarnych, obrazowanych w dodatku
Arleta z niebiesko-żółtej stacji, której
w sposób drastycznie dosadny – tłuaksamitny głos brzmi jak styropian
maczy rzecznik TVP. A co powiedzieć
ciągnięty po wilgotnej szybie rzadko
o brawurowym jak zawsze numerze
pokazuje się na wizji. Złośliwi mówią,
naszego ulubionego „kabaretu” (cuże wygląda gorzej niż brzmi!?
dzysłów uzasadniony, bo to świetlicowe wygłupy a nie kabaret), czyli
Anna W., reżyser szlagieru Rolnik
Neo Nówki o ciąży Dalajlamy i poszuszuka żony, na pytanie czy reality
kiwaniu dlań ojca? Tu rączka cenzoshow w TVP nie wydaje się jej obciarów z Woronicza nie zadrżała!
chem, odpowiada błyskotliwie:
 – A takich zarzutów to już kompletnie
 Dyżurny zapowiadacz telewizyjnenie rozumiem. Dla mnie to nie realigo światka nie próżnuje i robi to,
ty show a telenowela dokumentalna.
co lubi najbardziej. Zapowiada i doPowiem więcej – bardzo fajnie, że nakonuje roszad w zespole. Bo jak są
daje to Telewizja Polska. Bo nobilituzwolnienia, to będą i przyjęcia, a jak
je zawód rolnika i realizuje misję, jaką
się przekroczy limit emisji reklam, to
jest tworzenie więzi rodzinnych. Przetrzeba zapłacić karę. A przecież tecież za każdym z naszych bohaterów
mu nie jest winien Prezes D., ale zastoi murem fantastyczna rodzina.
łoga, więc roszady i roszady roszad.
Zresztą, dziesięć lat temu TVP puszA w mediach ciąg dalszy koncertu  Małgorzata R. po odkurzeniu wszystczała telenowelę dokumentalną „Złokich polskich domów i tresurze polżyczeń, jak to stacja z Chełmskiej
te łany”, opowiadającą o codziennym
skich gospodyń, za co te ostatnie
dogoni publiczną Dwójkę, wyemiżyciu kilku wiejskich rodzin. To był
będą jej wdzięczne do końca swych
tuje na wiosnę (którego roku???)
przebój! Widać, że ludzie potrzebują
dni, weźmie się na wiosnę za hoteświetny show, a w ogóle to pokazutakich klimatów.
le i pensjonaty, których właścicieje tylko to, co ludzie chcą oglądać.
le sobie nie radzą z prowadzeniem  Litości!!!
Tak trzymać!
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CHYBA NADAL

POTRAFIMY SIĘ ŚMIAĆ?
Rozmowa z reżyserem,

WOJCIECHEM ADAMCZYKIEM
– Nietypowo zaczęło się pana spotkanie z telewizją
– równocześnie od serialu i spektaklu.
– To prawda. W 1987 roku, kiedy trafiłem do TVP, istniał
jeszcze Teatr Telewizji dla Dzieci. Emisje odbywały się
w niedzielne przedpołudnia. Urszula Kłoda zaadaptowała książkę Joanny Papuzińskiej o diabełku Rokisiu.
Powstało z tego sześć 25-minutowych widowisk. Wyreżyserowałem je i zostały wyemitowane parami w ciągu trzech kolejnych niedziel. Zaczynałem więc „serialem”, chociaż zupełnie niechcący.

Dziś twórcy chyba dostają od 4 dni do 7... Dysponowałem budżetem pozwalającym wyreżyserować właściwie film telewizyjny, a nie był to budżet wyjątkowy. Miałem okazję obejrzeć niedawno ten spektakl ponownie
i z żalem dostrzec wszystkie wady debiutu... Dzisiaj
inaczej wykorzystałbym te możliwości, ale miałem
szansę się czegoś przez to nauczyć. Mogłem w ogóle
wystartować zawodowo! Dziś młodzi mają trudniej.

– W czas kryzysu i transformacji TVP weszła ze sporymi zasobami, które musiały się jednak wyczerpać?
– Z czasem zaczęły się ograniczenia. Pamiętam,
– Pana telewizyjnym i filmowym ojcem chrzestnym
został Maciej Wojtyszko?
jak zmniejszała się ilość dni zdjęciowych, kurczyła
– Był moim profesorem w Szkole i jak powiedział w jedilość tytułów kierowanych do realizacji. Coraz więknym z wywiadów – „włożył mi kamerę do ręki”, ucząc
sze znaczenie miało słowo „oglądalność”. Wspomniapodstaw telewizji i filmu.
nego Sędziego i jego kata
Dzięki jego opiece artystyczobejrzało 8,5 mln widzów,
nej nad moimi pierwszymi
ale nie dlatego, że takie było
STWORZENIE TELEWIZYJNEJ
realizacjami telewizja stała
OPOWIEŚCI TAK, BY PRZYKUŁA społeczne zapotrzebowanie
się dla mnie może nie drugim
– w 1989 roku istniały tylko
WIDZA DO EKRANU, JEST
domem, ale pierwszym hotedwa programy! Kiedy się poWYZWANIEM!
lem. Spędzałem w niej dużo
jawiły nowe stacje, ujawniła
czasu, taki był wtedy rytm
się autentyczna widownia tei styl życia, także w teatrach dramatycznych, gdzie
atru TV. Ten teatr jako gatunek chyba przeżył już swoje
między spektaklami i próbami toczyło się życie towaapogeum, a jego miejsce zajęły właśnie seriale. Telerzyskie, rodzinne. Na to dziś nie ma czasu, wymagania
wizja w Polsce wkroczyła w nowy okres. Szuka dla siebie nowego miejsca. jedne stacje zyskują, inne tracą
rynku wszystko zweryfikowały.
widzów.
– Styl pracy w telewizji też?
– Na pewno. Telewizja jako taka przeszła ewolucję.
– Rozpoczynający obecny sezon Brancz Juliusza
Powstało kilkanaście stacji. Telewizja jako zjawisko
Machulskiego obejrzało 1,3 mln widzów.
przestała być dla twórców miejscem odświętnej, ory– I wydaje mi się, że to znakomity rezultat w obecnej
sytuacji.
ginalnej, wyjątkowej pracy, a stała się terenem bezpardonowej walki o widza, za którym kryją się pieniądze
– Z perspektywy telewizji wypełnionej formatami
z reklam. Jest w tym coś okrutnie sprawiedliwego („al– czy to serialowymi czy rozrywkowymi, gdzie robo chcą cię oglądać, albo nie”), ale też i prowokujądzimej oryginalności broni niewiele produkcji,
cego do schlebiania mniej wyrafinowanym gustom...
np. Ranczo – z zazdrością patrzymy na amerykańNa przełomie lat 80 i 90, kiedy trafiłem do telewizji
skie seriale?
publicznej, teatr TV dawał bardzo dużo premier w pa– Duża część tamtych produkcji też wykorzystuje znasmach dla dzieci i dorosłych. Poza spektaklami poniedziałkowymi emitowano przedstawienia Teatru Sensane schematy. Ale na każdym etapie szuka się atrakcji i Rozrywki. Było Studio Teatralne Dwójki. Na nacyjnych nowości – w trakcie pisania scenariusza, twokręcenie swojego pierwszego „poniedziałkowego”
rzenia obsady, kręcenia. Oglądam z podziwem seriale
spektaklu Sędzia i jego kat dostałem kilkanaście dni.
zza oceanu. Fantastycznie powikłane fabuły, ciekawi,
6
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nietuzinkowi bohaterowie, bezbłędna realizacja... Aktualne problemy, oryginalna sceneria! Są wśród tych
propozycji takie, którym chyba moglibyśmy i my finansowo, organizacyjnie, na nie najgorszym poziomie podołać... Wymagałoby to jedynie odwagi w zaprojektowaniu przedsięwzięcia. Elementu ryzyka artystycznego. No i ogromnej, odpowiedzialnej, wielomiesięcznej
pracy! Wydaje się jednak, że wciąż obowiązuje zasada
inżyniera Mamonia – skoro „podobają się te piosenki,
które się słyszało”, to dajmy widzowi to, co już polubił. W sumie to zrozumiałe: tak jest bezpieczniej... Może kiedyś nastąpi zmiana? Może, gdy tort do podziału będzie większy? Brakuje mi odrobiny, podkreślam
– odrobiny szaleństwa w naszym podejściu do seriali.

i przede wszystkim scenarzystów. Nastąpiło między
nami wyjątkowe porozumienie i bardzo to sobie cenię.
Scenariusz Rancza jest precyzyjnie napisany. I bywa
tak zaskakujący! W kolejnych sezonach Ranczo zmieniało się razem z bohaterami i okolicą, w której było
realizowane (Jeruzal, gdzie powstawały zdjęcia, jest
dziś zupełnie inny, niż w pierwszych sezonach, więc
musieliśmy dopasowywać się do nowych realiów). Mimo skromnej, ale stałej ewolucji Ranczo niezmiennie
pozostaje pozytywistyczną, ciepłą opowieścią o społeczeństwie – zachęca ludzi do wzięcia losów w swoje
ręce, przekonuje, że nigdy nie jest za późno na zmiany.
Wszyscy nasi bohaterowie przeszli przez istotny proces przekształceń życiowych. Ta dynamika podoba
się widzom, sądzę. I daje im
nadzieję!

– Rankingowy telewidz wybieALE JESZCZE WIĘKSZYM TO,
ra pilotem „chleb i igrzyska”.
BY UDAŁO SIĘ PRZEMYCIĆ
– Owszem, część widzów lu– Ile jeszcze serii przed RanPRZY OKAZJI ISTOTNE
czem?
bi oglądać konkursy na szefa
REFLEKSJE CZY NIEBANALNE – Inwencja naszego scenarzypatelni, odkrywać talenty i obROZWIĄZANIA ARTYSTYCZNE. sty wydaje się niewyczerpaserwować rywalizację w najróżna. Co więcej, opowieść rok
niejszych dziedzinach. Ostatnio
wcześniej wymyślona, za każdym razem, gdy trafia
publiczność chętnie zatrzymuje się przy programach
na ekran, niezwykle pasuje do momentu, w którym
paradokumentalnych z udziałem amatorów... Trochę to
jest emitowana. Stoją za tym albo jakieś zdolności
smutne. Ale – de gustibus... i tak dalej...
profetyczne, albo po prostu dar obserwacji... W czasie
lektury dziewiątego sezonu też co chwila dzwoniłem
– Wolałby pan seriale, które można by porównać do...?
do Roberta Bruttera, mówiąc: „Jak tyś na to wpadł?!”.
– Na przykład Homeland – myślę, że coś w tym styAle nawet taka pojemna i akceptowana formuła nie jest
lu jest w naszych warunkach do zrobienia. Także
wieczna. Zbliżamy się do jej końca, choć nie umiem
Shameless czy House of cards. Siła tych seriali tkwi
powiedzieć, kiedy on nastąpi.
przede wszystkim w pomyśle, a nie w kosztach realizacji. Dlaczego nie ma wielkiej polityki w polskim se– Jak widzi pan przyszłość serialow ych produkcji?
rialu?... Produkcje w rodzaju Sherlocka, Borgiów, Za– Coraz więcej tytułów trafia do internetu. Tam się przekazanego imperium, Gry o tron są na razie poza zanosi widownia, która chce oglądać seriale sezonami.
sięgiem... Tęsknię też za dobrym, polskim sitcomem,
Odchodzimy od telewizji, która była dyktatorem guale w stylu Teorii wielkiego podrywu lub niedawnych
stu, w tej chwili jest zbiorem ofert. Widz może w nich
Miodowych lat wspomnianego już Macieja Wojtyszki.
przebierać. Ale trzeba stworzyć warunki umożliwiająChyba nadal potrafimy się śmiać?
ce legalne oglądanie w sieci tych najbardziej pożądanych tytułów za niewygórowane opłaty. Parę lat temu
– Szerokie serialowe spektrum pana interesuje.
przeczytałem gdzieś zdanie: „Nasi wnukowie będą się
– Lubię dobre i różne opowieści w odcinkach. Wciąż
tkwi w tym siła telewizji – fascynującego medium, któzastanawiać, co to było za pudło, przed którym dziadre wchodzi człowiekowi do domu. Jest z jednej strony
kowie regularnie siadali”.
członkiem rodziny, kimś bliskim, bo ludzie przywiązują się do tego, co wyświetla się na ekranie, z drugiej
– Technologia wyprze telewizję?
strony tak łatwo się tego członka pozbyć wybierając
– Na pewno zmieni jej formułę. Mam też nadzieję,
że możliwości techniczne pozwolą na wyczarowywainny kanał, odrywając się od ekranu robieniem herbaty
nie nowych światów. Efekty komputerowe przyczynią
czy rozmową... Stworzenie telewizyjnej opowieści tak,
się do zmniejszania, a nie do podnoszenia kosztów
by przykuła widza do ekranu, jest wyzwaniem! Ale jeszprodukcji (mówię oczywiście o polskich realiach). Bęcze większym to, by udało się przemycić przy okazji
dzie można realizować np. więcej opowieści historyczistotne refleksje czy niebanalne rozwiązania artystyczne. A najlepiej – by połączyć sacrum i profanum.
nych: wystarczą aktorzy w kostiumach, a scenografia
i niektóre plenery stworzone zostaną cyfrowo. Na to
– Za chwilę na ekranie dziewiąty sezon Rancza.
warto czekać. Oby nie za długo.
Jak pan dziś patrzy na tę produkcję?
– Ranczo urodziło się jako wypadkowa spotkania
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Jolanta Gajda-Zadworna
trzech, a później czterech osób – producenta, reżysera
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FESTIWALE
22 CAMERIMAGE BYDGOSZCZ

Sepideh marzy o gwiazdach

WERKA I SEPIDEH

U PANI POD SZÓSTKĄ
Ktoś powiedział, że we współczesnym kinie prawdziwe życie
i prawdziwych ludzi pokazują już tylko dokumentaliści. To dość
ryzykowne, a może nawet z gruntu nieprawdziwe twierdzenie
jednak dobrze się broni w starciu z taką filmową wydmuszką, jaką
ostatnio zaproponował w Obcym ciele Krzysztof Z. czy z naiwnopozytywistycznym Śmieciem, podpisanym przez Stephena
Daldry`ego, twórcę m.in. Godzin, Billy`ego Elliota i Lektora.

O

czywiście dokumentaliści zawsze kreują pokazywany przez siebie świat, ale jednak mimo
wszystko realia wciąż skutecznie sprowadzają ich na ziemie po marzeniach o bujaniu w filmowych
obłokach.
Złota dekada filmowego dokumentu wciąż trwa
czego dowodem także oferta dokumentalnej części
10
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22 edycji festiwalu Camerimage w Bydgoszczy, w której znalazło się kilkadziesiąt filmów mieszczących się
w formule Obraz świata – świat w obrazach.
Jaki jest zatem obraz dzisiejszego świata w oczach
jego wnikliwych obserwatorów, uzbrojonych w oko
kamery? Ano – co oczywiste – skomplikowany, jakżeby inaczej różnorodny, momentami dziwny, innymi

FESTIWALE

Werka

Pani spod szóstki

Spartakus i Cassandra

zaskakujący. Ale też od lat w swym ekranowym lustrze
niezmiennie interesujący. Może dlatego, że dorosło nowe pokolenie filmowców, którym przejadła się infantylna filmowa konfekcja, ale też nie kręci ich cyfrowo-trójwymiarowe szaleństwo. Pewnie także dlatego, że dorosło nowe pokolenie widzów, którzy choć wychowani
w internetowej rzeczywistości, to w kinie szukają odpowiedzi na ważne i mniej ważne pytania o sens wszystkiego? I nierzadko znajdują.

NASTOLATKI, KOBIETY, NESTORKI
To znamienne, że coraz więcej jest za i przed kamerą
kobiet. I ogromnie intrygujące wydaje się to ciągle odkrywanie ich punktu widzenia i ich samych, bo wprawdzie jak stwierdzili już dawno niestrudzeni badacze kobiecej psychiki (Bergman, Almodovar czy Hitchcock)
faceci są strasznie jednowymiarowi i przewidywalni,
to jednak męskie typy i charaktery przez wieki dominowały w kinie. Teraz obiektem zainteresowania są
przede wszystkim damy w każdym wieku – nastolatki,

The Humanitmans

Werka

kobiety dojrzałe i matrony, a nawet studziewięciolatki
(o jednej z nich w części historycznej). Ale tę galerię
wspaniałych pań zacząć wypada od najmłodszej z bohaterek – Sepideh, nastolatki z irańskiej prowincji, która
pisze listy do… Einsteina. O swej astronomicznej pasji, o kosmonautycznych marzeniach, o tym wreszcie,
że doświadcza wielu przykrości i niezrozumiałych reakcji ze strony otoczenia, a przecież chce tylko patrzeć
na gwiazdy. Sepideh jest uparta i zdeterminowana
w realizacji swej pasji, ale też ma do pokonania niebotyczne mentalne i obyczajowe opory, przy których Himalaje to ledwie pagórki. Nagła śmierć ojca sprawiła,
że wszystkie decyzje dotyczące jej życia muszą być
konsultowane z braćmi zmarłego. A ci doszukują się
w zachowaniu dziewczyny wyłącznie zagrożeń dla jej
bezpieczeństwa, prowokacji obyczajowej i kuszenia
zła. „Wojny gwiezdne” sympatycznej dziewczyny znajdują swój szczęśliwy finał, w czym równy udział miały
spryt Sepideh, jak i niespodziewana pomoc ze strony pierwszej irańskiej astronautki, która wzruszona
GRUDZIEŃ 2014
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Pożegnanie z Hollywoodem

Gabor

postawą rodaczki postanawia jej pomóc. Dodajmy,
że Sepideh marzy o gwiazdach zrealizowała Dunka
Bertit Madsen.
Albo taka bohaterka świetnego filmu Pawła Łozińskiego. Poznajemy ją przy pracy w fabryce zapałek, ale jak się okazuje to ledwie, istotna wprawdzie,
ale mała część jej codziennych obowiązków, bo one
skupione są przede wszystkim wokół tytułowej Werki. Szybko orientujemy się, że pyzata blondyneczka
o zniewalającym uśmiechu nie widzi i nie mówi, wydaje z siebie tylko nieartykułowane dźwięki, za to doskonale rozumiane przez mamę. Mamę? Tak ale nie
biologiczną, bo Werka jest adoptowanym, niepełnosprawnym dzieckiem, wziętym w opiekę by, jak twierdzi kobieta, zacząć nareszcie w życiu robić coś sensownego, a może też zatrzeć grzechy młodości. Nie
wiemy dokładnie jakie, słyszymy tylko, że opiekunka
Werki kiedyś dużo piła i robiła rzeczy złe. Teraz jakby w dwójnasób stara się nadrobić czas i zniwelować
manko w okazywaniu miłości. Po ostatnim festiwalu
krakowskim korespondent GW tak pisał o obrazie Łozińskiego (ze zdjęciami reżysera i Wojciecha Staronia):
Doskonały film. Czysty jak łza. Ale bez łzy. Obraz macierzyńskiego szczęścia, do którego również mężczyzna, jaki by nie był, zostaje dopuszczony – jak w scenie,
którą lubię: on wyleguje się na kanapie, a ślepa Werka
bawi się jego stopą. Pięknie!
Albo, by pozostać dłużej po naszej stronie kontynentu, kobieca załoga mobilnej stacji krwiodawstwa
z rosyjskiej Krwi Aliny Ruditskiej, która objeżdża zasypane śniegiem pasiołki rosyjskiego imperium i pracowicie wykonuje plan pozyskiwania „daru życia”. Nie ma
z tym większych kłopotów, bo w odwiedzanych osiedlach bez stałej pracy są setki ludzi, gotowych sprzedać swoją krew. To oni tworzą przed kamerą prawdziwe panopticum typów i typków, ale i obsługujące ich
pielęgniarki kompletują galerię niebanalnych charakterów. Jak kiedyś z dokumentów Ireny Kamieńskiej
czy Wandy Rollny.
A trochę jak z nowego filmu Anny Jadowskiej Trzy
kobiety, które łączy wiara w lepszą przyszłość mimo życia w pozbawionym nadziei otoczeniu, bo łódzkie śródmieście jeszcze długo przypominać będzie bardziej
Bronx niż centrum europejskiego miasta w XXI wieku.
Camilla, młoda Francuska o artystycznej duszy i pojemnym – jak się okazuje – sercu w odruchu
12
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Krew

zrozumienia, tolerancji i ludzkiej solidarności zgadza
się przyjąć pod swój cyrkowy dach dwoje romskich
dzieci. Spartakus i Cassandra pochodzą z Rumunii
i wspólnie z zupełnie nieodpowiedzialnym życiowo ojcem i niezrównoważoną psychicznie matką wędrują
przez Europę w poszukiwaniu życia, w którym nie ma
miejsca na naukę, pracę i minimalną choćby obowiązkowość, ale zawsze jest miejsce na alkoholową zabawę. Camilla jest zdeterminowana, by przeciągnąć parę
dzieciaków na lepsza stronę życia, broni ich przed rodzicami nie tylko we francuskim sądzie, ale także na co
dzień, aż wreszcie decyduje się na kupno wiejskiej ruiny i przeprowadzkę do niej z podopiecznymi.
Spartakus&Cassandra Ioanisa Nugueta to dobry przykład rzetelnej dokumentalnej roboty, długiej
i uważnej obserwacji bohaterów i ich otoczenia, niechęć do łatwych diagnoz i dwukolorowego widzenia
świata. No i pochwała bezinteresownego działania
w imię ludzkiej solidarności i odruchu serca.

GABOR I INNI
Znamienne, że choć od kilku lat obserwujemy regres
mody na portretowanie dziwactw i dziwaków, to niestety nie dotarł on do niektórych telewizyjnych adresów w Warszawie, skąd wciąż emituje się fajerwerki pod hasłem: czy to możliwe? Oczywiście obrazki
z dwugłowymi cielakami, czy paniami pochłaniającymi
na masową skalę materacową gąbkę wciąż powstają, ale głównie po to, by wypełnić ramówki kolejnych
kanałów tematycznych, powstających na fali mody
na dokument.
Dla koneserów, ale i dla tych spośród widzów, którzy nie oczekują od filmowców pogoni za skrajnościami przeznaczony jest z pewnością hiszpański Gabor,
zapis pracy pewnej ekipy filmowej zaangażowanej
do realizacji reklamówki propagującej akcje operacji
okulistycznych ratujących wzrok boliwijskim wieśniakom. I pewnie nie byłoby w tym przedsięwzięciu niczego nadzwyczajnego, gdyby nie obecność na planie…
niewidomego operatora kamery. Niebanalnego obdarzonego wieloma talentami człowieka, który znakomicie radzi sobie w życiu codziennym i jak się okazuje
także zawodowym.
Z pewnością zespól ADHD trudno uznać za niepełnosprawność w dosłownym tego słowa znaczeniu,
ale nie ułatwia on startu w dorosłe życie dotkniętym

FESTIWALE

Night Will Fall

Sepideh marzy o gwiazdach

nim dzieciom i ich opiekunom. Duński obraz Skazani
na ADHD pokazuje przebieg wielomiesięcznego programu edukacyjno-medycznego, który za pomocą
badań, testów i ćwiczeń ma niwelować najbardziej dokuczliwe przejawy choroby i łagodzić agresywne emocje. Co warte podkreślenia, filmowcom udzieliła się tu
niezwykła cierpliwość pedagogów i psychologów.
Niemiecki film The Humanitmans reklamowano jako opowieść o utopijnej rzeczywistości i rzeczywistych
utopiach, co jak się okazało dobrze oddaje ducha tej
interesującej wycieczki w świat seksualności osób niepełnosprawnych. I to o skrajnie różnych potrzebach
i preferencjach, bo Jochen nie widzi niczego nagannego w nachodzeniu prostytutek z burdelu, zaś Sven jest
otwarty na każda formę kontaktu, tyle że musi za nią
płacić.

Z HISTORIĄ W TLE
Alice Herz Sommer była (zmarła w lutym tego roku) najstarszą żyjąca osobą, ocalałą z Holokaustu. 109-letnia urodzona w Pradze, ale mieszkająca
przez ostatnich kilkanaście lat w Londynie, starsza
pani miała do końca grono stałych wielbicieli przychodzących pod jej okna, by posłuchać każdego dnia
przedpołudniowego, dwugodzinnego recitalu. Bo Alice była od zawsze wielkim talentem i cudownym dzieckiem fortepianu, która muzykę kochała ponad wszystko, a która to muzyka pomogła jej – także dosłownie
– przeżyć w zgodzie z przekonaniem, że dobroć jest
immamentną cechą rodzaju ludzkiego. Mimo dramatycznych doświadczeń pozostała osobą niezwykle pogodna i życzliwą, do końca samodzielną i niezależną.
Zasłużony Oscar® dla Malcolma Clarke`a także za oryginalną formę, jaką nadał fascynującej opowieści o Pani spod szóstki.
Echa II wojny światowej wciąż pobrzmiewają w dokumentalnych wyprawach w przeszłość, bo wciąż odkrywane są nowe materiały i odtajniane niedostępne
dotąd archiwa. Andre Singer sięgnął do tzw. projektu
Bernsteina, czyli kronik zrealizowanych przez frontowe czołówki filmowe podążające śladem frontowych
oddziałów. Pierwsza z relacji, która dała początek projektowi, relacjonowana jest jeszcze teraz dygocącym
z emocji głosem jednego z operatorów zaczyna się
niemal sensacyjnie. Oto do jednej z brytyjskich dywizji walczących w północnych Niemczach zgłasza się

Skazani na ADHD

przed kolejnym atakiem delegacja niemieckich ofi cerów. Nie z propozycją kapitulacji, bo jak się zaraz
okaże w okolicy stacjonują gotowe do walki oddziały SS, węgierska kawaleria i spadochroniarze, ale z informacją, że kilka kilometrów dalej znajduje się obóz
pełen umierających więźniów. Jeśli Anglicy chcą to
mogą do nich dotrzeć, a owa oficerska delegacja deklaruje, że w stronę Aliantów nie padną strzały. I rzeczywiście szosą, z której zniknęły niemieckie tabory,
rusza w ciszy kolumna Anglików. Mija schludne gospodarstwa i sady pełne kwitnących drzew, w zadbanych
obejściach kręcą się dobrze ubrani i odżywieni tubylcy. I tylko narastający z każdą chwilą odór zapowiada
horror, który pozostanie w pamięci młodych żołnierzy
na całe życie. Za kolejnym zakrętem ukazuje się brama obozowa z komendanturą, a za nią niezliczone baraki, otoczone stosami nagich trupów, między którymi
dogorywają kolejne tysiące ludzi – widm w pasiakach.
Dobiegający dziś dziewięćdziesiątki operator, nigdy
nie uporał się ze wspomnieniem tego strasznego trupiego zapachu i gryzącego dymu płonących ciał.
Relacja z wyzwolenia obozu w Bergen Belsen posłużyła jako naoczny dowód hitlerowskich zbrodni
w licznych procesach, a wcześniej miała wraz z innymi tego typu materiałami, przekonać narody „Wolnego świata” czym był hitleryzm i stosowana przez niego
polityka masowej eksterminacji. Londyński producent,
Sidney Bernstein zaangażował do montażu końcowego Alfreda Hitchcock`a, ale kiedy w końcu film był
gotowy, Alianci w imię – jakbyśmy to dzisiaj nazwali
– poprawności politycznej zrezygnowali z masowej dystrybucji. Nadchodziła zimna wojna, w której było także
miejsce dla nowych, odbudowywanych z pomocą mocarstw zachodnich Niemiec. A nie było przynajmniej
na początku miejsca dla filmów ze stosami trupów.
W wybitnym filmie Singera Night Will Fall znalazły
się także relacje rosyjskich operatorów, którzy z kamerami towarzyszyli wyzwalaniu Majdanka i Auschwitz.
Nie tyle klapy pełne orderów co ich twarze dają dowód, że przeżyli w życiu niejedno, ale i dla nich zastany
za drutami świat pozostawił traumę. I wciąż ją próbują
przezwyciężyć.
A w podobnych kadrach wciąż jest więcej prawdy
niż w najlepiej skonstruowanych i zagranych dramach
fabularnych…
JANUSZ KOŁODZIEJ
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T E C H N I KA

JUŻ DZIAŁA

BIBLIOTEKA 4K
LG Electronics we współpracy z serwisem FilmBox uruchomiła 6 listopada
bibliotekę Kino LG 4K w serwisie VOD FilmBox Live, pozwalającą na dostęp
do obecnie największej w Polsce bazy filmów 4K. Aplikacja dostępna jest
już na wszystkich telewizorach LG ULTRA HD 4K
z linii 2014 z funkcjonalnością Smart TV i zawierać będzie aż 30 tytułów
filmowych przygotowanych z myślą o dostarczeniu użytkownikom
LG nowych wrażeń w najwyższej jakości.

W

szyscy klienci, którzy zakupią telewizory LG
ULTRA HD 4K z linii 2014 otrzymają pełen dostęp do biblioteki z filmami 4K – Kino LG 4K
w aplikacji FilmBox Live. Docelowo do połowy grudnia,
biblioteka obejmie aż 30 popularnych tytułów filmowych
UHD, które będą sukcesywnie poszerzały bibliotekę
już od pierwszego dnia premiery, kiedy to zawita w niej
pierwszych 5 hitów.
W ofercie znalazły się tytuły reprezentujące wszystkie gatunki filmowe. Jest tu więc: sensacja, kino akcji, romans, komedia, kino familijne. Nie zabrakło również kina
ambitnego oraz dzieł, które zdobyły międzynarodowe
nagrody filmowe.
Docenić przewagę 4K nad standardowym Full HD
będą mogli zarówno najmłodsi widzowie przy filmach
animowanych jak Żółwik Sammy 2, trochę starsi śledząc
kolejne perypetie Asterixa i Obelixa: W służbie jej Królewskiej Mości, jak i starsi, którzy w zależności od wieczornego nastroju wybiorą np. thriller Arbitraż lub wielokrotnie

14
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nagradzaną komedię obyczajową Romana Polańskiejgo
Rzeź.
Platforma VOD FilmBox Live to aplikacja w unikalny sposób łącząca obszerną bibliotekę VOD (około
1000 tytułów: polskie i zagraniczne filmy fabularne, programy dokumentalne i nagrania najpopularniejszych
sportów walki) z możliwością strumieniowania na żywo 11 filmowych i tematycznych kanałów telewizyjnych
(FilmBox, FilmBox HD, FilmBox Extra, Kino Polska, Kino
Polska Muzyka, Fightbox, Docubox, Fashionbox, FilmBox Arthouse, Fast&Funbox).

TROSKA O JAKOŚĆ I SZYBKOŚĆ
Przygotowując się do obsługi strumieniowania 4K,
Filmbox zwiększył potencjał swoich sieci dystrybucji
treści, zlokalizowanych w Paryżu i Frankfurcie, między
innymi przebudowując je tak, aby serwery mogły przechowywać pojedyncze pliki znacznie większych rozmiarów. Dzięki temu – przy zachowaniu odpowiedniej

przepustowości łącza po stronie końcowego użytkownika – streaming w jakości 4K może odbywać się w sposób płynny. Konieczne było także zwiększenie efektywności kodowania: przesyłanie wideo w 4K możliwe jest
dzięki kompresji za pomocą kodeka HEVC/H.265 – treści tej samej jakości zajmują wtedy dwukrotnie mniej
miejsca niż przy użyciu stosowanego na przykład w blu-rayach AVC/H.264, ale ich kodowanie wymaga znacznie większych mocy obliczeniowych.
Dodatkowo aplikacja FilmBox Live została przebudowana i działa teraz w HTML 5, który pozwolił na pełniejsze wykorzystanie wszystkich możliwości LG Smart TV.
Przy współpracy LG i Filmbox, przygotowaniem plików w rozdzielczości 4K zajęło się Cyfrowe Repozytorium Filmowe, należące do tej samej grupy kapitałowej
co Filmbox. Dzięki swojemu doświadczeniu w cyfrowej
rekonstrukcji filmów i przygotowywaniu kopii eksperci
z CRF byli w stanie dostarczyć treści doskonale wyglądające w ULTRA HD: efekt jest prawdziwie kinowy.

DLACZEGO LG?

REKL AMA

Najnowsze modele telewizorów LG serii UB980, UB950,
UC970, UB850, UB830 oraz UB820 to wysoko zaawansowane telewizory na polskim rynku: matryce wyświetlające 8,3 miliona pikseli mają rozdzielczość 4-krotnie
większą niż Full HD. Zastosowana autorska technologia
matrycy IPS zapewnia szerszy kąt widzenia oraz pozwala na uzyskanie wyjątkowo naturalnych barw. W połączeniu z doskonałej jakości dźwiękiem, domowa rozrywka staje się źródłem niezwykle realistycznych doznań.
Wszystkie modele telewizorów LG 4K w pełni obsługują kodek HEVC H.265 (High Efficiency Video Coding),
który pozwala na szybki i stabilny streaming danych 4K
przez internet. W porównaniu do standardu H.264/
MPEG-4 AVC, kodek HEVC pozwala na uzyskanie dwukrotnie większej kompresji danych przy zachowaniu takiego samego poziomu jakości obrazu wideo. Standard
ten umożliwia przesyłanie i wyświetlanie treści nawet
o rozdzielczości 8K UHD (8192×4320 pikseli).
LG wyposażyło swoje telewizory także w najnowszą
wersję portu HDMI 4K 60Hz. Pozwala on na przesyłanie
danych z prędkością do 18 gigabitów na sekundę. To
wystarczająco dużo, aby przesyłać strumień danych wideo 4K z 12-bitową głębią koloru i 60 klatkami na sekundę. Dzięki temu obraz 4K jest bardziej płynny, a kolory
bardziej precyzyjne. (gk)
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Peppa

NOWE PASMO

W MINIMINI
Od 1 grudnia najmłodsi widzowie MiniMini+ oglądają specjalne pasmo z bajkami
dedykowane dzieciom do czwartego roku życia. Znajdują się w nim trzy
króciutkie animacje, które są całkowicie bezpieczne i dostosowane do możliwości
percepcyjnych maluchów.

W

specjalnym piętnastominutowym paśmie
z bajkami dla najmłodszych telewidzów będą
pokazywane trzy tytuły: Peppa, Borys i Emilka. Wszystkie trzy mają spokojne
tempo i wyróżniają się prostymi
rysunkami o stonowanych kolorach, dzięki czemu najmłodszy widz może spokojnie skupić
się na przekazie. Przedstawiane
w nich problemy są dostosowane do wrażliwości małego dziecBorys
ka zarówno pod względem formy
przekazu, jak i doboru tematów.
– Utworzyliśmy specjalne pasmo z króciutkimi bajkami dla maluszków, ponieważ chcieliśmy
wyjść naprzeciw oczekiwaniom
rodziców najmłodszych widzów
MiniMini+. Dziecko w wieku lat
Emilka
trzech ogląda inne bajki niż sześciolatek, dlatego wierzymy, że to
trafna decyzja – mówi Marta Szwakopf, dyrektor kanałów dziecięcych, lifestyle’owych i dokumentalnych nc+.
Blok dla maluchów otwiera Peppa, serial opowiadający o zupełnie zwyczajnych sytuacjach z życia małej świnki i jej rodziny. Prezentowane scenki
bardzo przypominają sytuacje, z którymi spotyka się
każdy przedszkolak. Dzięki animacji o Peppie dzieci
16
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poznają pozytywne wzorce zachowań i uniwersalne
wartości, uczą się tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, logicznego myślenia oraz poszerzają
słownictwo. Z kolei seriale Borys
i Emilka uczą maluchy rozumieć
i nazywać różne emocje, które towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Pierwszy z nich
zaskakuje dokładną obserwacją
i analizą świata dziecięcych zachowań i reakcji. Borys, jak każdy przedszkolak, ma swoje małe zmartwienia, wielkie radości
i dziecięce problemy, np. boi się
ciemności, choć stara się być
bardzo dzielny. Serial pomaga
maluchom oswoić się z różnymi
emocjami, nazwać je i wyrażać.
Emilka także prezentuje codzienne sytuacje: w domu, w przedszkolu, na podwórku czy „w gościach”, które maluch przyjmują w różny sposób.
Często towarzyszą im odmienne emocje – od wielkiej
radości po zniecierpliwienie, złość lub smutek. Tytułowa bohaterka animacji też im ulega. Musi m.in. stawić
czoło strachowi przed lekarzem czy uczuciu zazdrości
o młodszą siostrę. Serial oswaja te reakcje, uczy je nazywać i mierzyć się z nimi. (akol)

O TYM SIĘ MÓWI

GRUDNIOWE NOWOŚCI

MOTOWIZJI

Dwie polskie produkcje: Motojazda oraz Motofarmer – to nowe programy,
które już 7 grudnia pojawią się w kanale Motowizja.

M

otojazda to zupełnie nowy,
odjazdowy magazyn motoryzacyjny. W programie widzowie zobaczą testy samochodów,
nowości motoryzacyjne i ciekawostki. Motowizja pokaże nie tylko najdroższe modele, ale również auta na
zakupy.
Program prowadzi Marek Wieruszewski, wcześniej związany z Radiem PiN.
Nowe odcinki magazynu Motojazda będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 12.30. Pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już 7
grudnia.
Kolejna nowa propozycja to Motofarmer – program znajdujący punkty wspólne rolnictwa i motoryzacji.
Motowizja prezentuje w nim zarówno maszyny i urządzenia rolnicze,
jak i różnej wielkości pojazdy: ciężarowe, dostawcze i osobowe, które
sprawdzają się nie tylko na polnych
drogach i polach uprawnych. Motofarmer to obowiązkowa propozycja
dla wszystkich fanów niekonwencjonalnej motoryzacji. To program dla
pasjonatów wielkich maszyn i samochodów.
Nowe polskie produkcje są
efektem szybkiego rozwoju kanału
Motowizja, jedynego kanału, który wyłącznie prezentuje programy
o współczesności jak i historii motoryzacji, mówi o najnowszych technologiach i ekologii. W Motowizji można znaleźć porady dla właścicieli
czterech i dwóch kółek oraz relacje
z rajdów WRC, a także transmisje
z wyścigów DTM.
Od grudnia zmienia się układ
ramówki i magazyny motoryzacyjne będą pokazywane w blokach tematycznych, tak aby każdy z fanów
motoryzacji mógł łatwiej znaleźć

w ofercie kanału to, co go najbardziej interesuje.
W poniedziałki MotoTrend – blok tematyczny poświęcony nowym kierunkom w motoryzacji, pokazujący wysiłki
inżynierów jak sprawić, aby auta były
szybsze, bezpieczniejsze i bardziej
ekologiczne. Wszystko po to, by jeździć lepiej, taniej i efektywniej.
We wtorek MotoKlasyka – prezentowane będą tu klasyczne auta,
sylwetki konstruktorów, a także historie rozwiązań, które zmieniły oblicze świata na czterech kółkach. Natomiast nowe koncepcje, oryginalne
konstrukcje i nietypowe podejście do
motoryzacji a także to wszystko, co
kręci i bawi w świecie samochodów,
widzowie zobaczą w środę w bloku
MotoFun.
W czwartek blok tematyczny pod
hasłem MotoCykle – to programy,
w których króluje moc, technologia,
szybkość i prawdziwa wolność – czyli to wszystko, co daje radość z jazdy
i nakręca motocyklowy świat.
Piątek to MotoSport czyli zmagania na torze i w terenie. W tym bloku
tematycznym królować będzie zapach palonej gumy i błoto na trasach
rajdowych odcinków specjalnych.
Motowizja pokaże, wszystko to, za
co kochamy sporty motorowe.
Weekend to czas na prezentacje
tego, co najlepsze w świecie motoryzacji, a co za tym idzie – tego, co najlepsze w Motowizji. W każdą sobotę
najciekawsze programy dla fanów
dwóch i czterech kółek. Pokażemy je
w bloku pod hasłem MotoMix.
Do tego również duża dawka sportowej adrenaliny – relacje z rajdów
WRC, transmisje z wyścigów DTM
oraz Formuły E. Sportowe emocje na
żywo – to wszystko właśnie w niedzielę
w MotoLive w Motowizji. (kp)
GRUDZIEŃ 2014
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JAK OGLĄDAMY

TELEWIZJĘ?
Aby podkreślić rolę, jaką telewizja pełni w życiu europejskich
widzów, firma Samsung zleciła wpierw przeprowadzenie,
a teraz opublikowanie raportu Sposób w jaki oglądamy
telewizję, który ujawnia dlaczego ludzie tak
bardzo kochają to medium.

R

aport wskazuje na to, że widzowie powszechnie lubią delektować się ulubionymi serialami
oglądając tylko jeden odcinek na raz. W taki sposób ulubione seriale ogląda aż połowa widzów
w Europie (52%). Włochy i Szwajcaria stanowią jednak
odstępstwo od tej reguły, gdyż odsetek widzów zasiadających do wieloodcinkowych maratonów wynosi
tam odpowiednio 60% i 62%.
U podłoża zachowań europejskich
widzów leży szacunek wobec innych,
gdyż jedna trzecia (36%) twierdzi, że zawsze pyta przyjaciół lub znajomych
czy obejrzeli program, zanim zacznie
z nimi rozmawiać na jego temat, aby uniknąć ujawnienia szczegółów fabuły. Jeden
na pięciu respondentów (18%) stwierdza,
że natknięcie się na spoiler w mediach
społecznościowych wywołałoby u niego
irytację. Aż jedna czwarta europejskich
widzów unika mediów społecznościowych, czasopism, gazet i audycji radiowych, aby nie trafić na szczegóły dotyczące ulubionego serialu telewizyjnego.
Poproszona o komentarz ceniona
cyberpsycholog Berni Good, stwierdza:
– Przy tak emocjonalnym zaangażowaniu w serial telewizyjny nie jest zaskakujące, że zdradzenie fabuły wywołuje spore
wzburzenie. Psychologowie zauważyli,
że ludzie odpowiadają na pozytywne zachowanie, takie jak nieujawnianie szczegółów fabuły,
innymi przyjaznymi zachowaniami. Nazywa się to wzajemnością. Daje im to poczucie postępowania „fair play”.
Wzajemność jest czymś pozytywnym, ponieważ mała
przysługa może wywołać uczucie zobowiązania i wspaniale rozwijać relacje międzyludzkie. W związku z tym nieujawnianie szczegółów fabuły w przypadku, gdy wiesz,
że ktoś inny lubi dany serial, pozwala nabrać pewności,
że inni nie będą również tego robić w stosunku do nas.
Z raportu wynika również, że dla aż połowy (50%)
europejskich widzów telewizyjnych oglądanie telewizji
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stanowi odskocznię od codziennego życia, która jednocześnie wiąże się ze stresem. Wynika on z emocjonalnego zaangażowanie w oglądane seriale. Prawie
połowa (46%) europejskich widzów przyznała, że odczuwa smutek gdy ich ulubiony serial telewizyjny się
kończy. Z kolei ponad połowa (51%) po zakończeniu
serialu angażuje się w coś nowego, przy czym jedna
szósta (16%) przyznaje się do potrzeby
natychmiastowego „wypełnienia pustki” innym serialem. Ponadto, oglądanie
kluczowych momentów seriali telewizyjnych może grać na emocjach europejskich widzów – tylko 43% z nich twierdzi,
że nie wraca myślami do złych rzeczy,
które przytrafiają się ich ulubionym bohaterom, a jedna trzecia (33%) odczuwa
niepokój po zawieszeniu akcji. Przerwanie oglądania serialu także jest źródłem
stresu. Prawie połowa (45%) widzów staje się tak pochłonięta oglądaniem serialu telewizyjnego, że stresuje się, a nawet
złości w takiej sytuacji.
Europejscy widzowie telewizyjni wyraźnie rozkoszują się swoimi serialami,
oglądając każdy odcinek z uwagą i unikając spoilerów, gdzie tylko to możliwe.
Wiemy, że oglądanie telewizji w gronie rodzinnym jest nadal niezwykle popularne.
Dlatego naszą pasją jest zapewnianie im
jak najlepszych wrażeń. Premierowe i finałowe odcinki seriali są ważnymi momentami dla widzów, którzy zasługują na najlepsze wrażenia. Tych dostarczą telewizory Samsung Curved UHD. – stwierdza
Olaf Krynicki, Rzecznik Prasowy Samsung Electronics
Polska.
Badanie przeprowadzono w pięciu krajach europejskich (Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Szwecja
i Szwajcaria) na reprezentatywnej grupie 4500 osób
powyżej 16 roku życia. Przeprowadzono ok. 1000 wywiadów w każdym kraju, z wyjątkiem Szwajcarii, gdzie
miało miejsce 500 wywiadów. (hch)

O TYM SIĘ MÓWI

ZAMIAST FOX LIFE
W połowie stycznia 2015 roku FOX Comedy, kanał z oferty
rozrywkowej FOX International Channels (FIC) zastąpi
u polskich operatorów obecny od 2007 roku kanał FOX Life.

Z

miana w ramach naszego portfolio to wyjście naprzeciw oczekiwaniom polskich widzów. Kanał
w wyraźny sposób spozycjonuje kanały z grupy FOX pod względem oferowanej różnorodności programowej. Dzięki temu widzowie będą mogli w łatwy
sposób rozróżnić ofertę obu kanałów i wybrać tę która
w danej chwili spełni ich oczekiwania.– powiedział Carlos Ortega EVP FOX International Channels CEE.
Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie FIC przez firmę Basis we wrześniu tego roku, na
polskim rynku jest miejsce na nowy kanał komediowy,
przeznaczony dla wszystkich spragnionych rozrywki
i uśmiechu, który zapewni widzom doskonały relaks
w doborowym towarzystwie. Badany koncept kanału
spotkał się z dużą akceptacją widzów, którzy szukają
w telewizji świeżych propozycji oraz oczekują możliwości większego wyboru.

Świat według Mindy

Polska jest trzecim rynkiem, po Włoszech i Ameryce Łacińskiej, na którym pojawi się kanał FOX Comedy. Kanał wprowadza nową świeżość i zabawny styl do
rozrywki telewizyjnej. FOX Comedy zapewni widzom
solidną dawkę dobrego humoru oraz niezapomniany
relaks w towarzystwie najzabawniejszych produkcji telewizyjnych. FOX Comedy to kanał przygotowany na
polski rynek, nadający 24 godziny na dobę. Jest to

nowa propozycja programowa, oferująca wybuchową
mieszankę komedii i dobrego humoru. FOX Comedy
przedstawi zarówno współczesne seriale komediowe,
pokazywane widzom po raz pierwszy w Polsce, jak
i popularne sitcomy, kultowe animacje dla dorosłych
i wiecznie żywe klasyki.
W ramówce kanału znajdą się najnowsze sezony
seriali komediowych takich jak Jess i chłopaki, Family
Guy: Głowa rodziny oraz Współczesna rodzina, Simpsonowie, Świat według Mindy czy Louie, a także wiele
innych komediowych nowości.
Po tych zmianach oferta telewizyjna FIC w Polsce obejmować będzie: 2 kanały rozrywkowe (FOX
i FOX Comedy), 2 kanały dokumentalne (National
Geographic Channel i Nat Geo Wild) – wszystkie dostępne także w wersjach HD oraz kanał dla dzieci BabyTV.

Jess i chłopaki

FIC jest obecny na polskim rynku od 2007 roku,
oferując widzom flagowe kanały ze swojego portfolio
pod markami FOX i National Geographic Channel. Siła
tych globalnych brandów w połączeniu z lokalnym podejściem do oferty programowej i działań marketingowych kanałów, przyczyniły się do ugruntowania silnej
pozycji FIC w branży zarówno w Polsce jak i w Europie. (isi)
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DO FIRMY, DO DOMU
POWRÓT LEGENDY
Po 6 latach na rynki europejskie wraca, należąca do Panasonica, kultowa marka sprzętu audio – Technics. Najpierw
w grudniu pojawią się systemy klasy referencyjnej – R1
i klasy wyższej – C700. Spośród nich na uwagę zasługuje sieciowy odtwarzacz audio z możliwością sterowania
SU-R1, który minimalizuje szumy oraz pozwala osiągnąć...
absolutną ciszę.
Złącze Technics Digital Link (nowy interfejs cyfrowy) zapewnia transmisję dźwięku między wbudowanym
wzmacniaczem wstępnym, a osobnym wzmacniaczem
mocy z mniejszą degradacją sygnału. Architektura cyfrowego wyodrębnienia szumów pozwala skutecznie wyeliminować zjawisko jitteru na poszczególnych złączach oraz
wyodrębnić szumy, a niskoszumowe transformatory R-core oferują stabilność działania, nawet w obliczu zmian obciążenia są dostosowane do pracy - zarówno w obwodach
analogowego, jak i cyfrowego przetwarzania dźwięku.
SU-R1 o wymiarach 480 x 388 x 118 mm i masie
16 kg ma chyba wszystkie używane złącza i obsługuje wiele formatów cyfrowych: PCM do 192 kHz/24 bity lub do 96 kHz/24 bity (w zależności od wejścia), DLNA, FLAC, WAV, AIFF (do 192 kHz/24 bity),
ALAC (do 96 kHz/24 bity), MP3, WMA, MPEG-4 AAC
(do 48 kHz/16 bitów), PCM (do 384 kHz/32 bity) i DSD
(2,8 MHz i 5,6 MHz w trybie asynchronicznym).

NAJCIEŃSZY NA ŚWIECIE?
HaierPad 781, dostępny w chroniącej przed uszkodzeniami aluminiowej obudowie, jest jednym z najcieńszych
na świecie tabletów w kategorii 7’’/8’’: grubość zaledwie
6,6 mm (masa 290 g).
Płynną
obsługę
gwarantuje
4-rdzeniowy procesor (Quad Core
ARM Cortex A9) taktowany zegarem
1.6 Ghz. Na ekranie IPS o rozdzielczości Full HD o 10 punktach dotyku wyświetlane obrazy są bardzo precyzyjne, kolory naturalne, a kontrast głęboki,
bez względu na kąt oglądania.
Tablet ma moduły Wi-Fi i Bluetooth,
tylny aparat fotograficzny 5 MP z wbudowanym autofokusem i przedni – 2 MP,
pozwalający na wykonywanie połączeń
wideo.
Bateria wystarcza na 6 godz. oglądania filmów, 20 godz. przeglądania internetu przez Wi-Fi lub 8,5 dnia w trybie gotowości.
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T E C H N I KA
REFERENCYJNY OBRAZ

Uznawany za najlepszy w swojej klasie projektor SUPERLUMIS Grand Cinema firmy SIM2 niezrównaną jakość obrazu o przekątnej 50-300” osiąga dzięki 3 czipom 0,95"
1080p DC4 DLP, ulepszonej wersji zarządzania światłem
SIM2 Alphapath oraz technologii Triple Flash (144 Hz)
dla gładszego, naturalnego i niemęczącego doświadczenia obrazu 3D.
Można wybrać spośród dwóch rodzajów soczewek
o podwyższonej jasności (HB) – 5000 ANSI lm i zwiększonym kontraście (EC) – 3800 ANSI lm (z funkcją Dynamic Black w trybie 2D wyświetla obraz z kontrastem do
30 000:1), co pozwala dostrajać system SUPERLUMIS,
aby zmaksymalizować jakość obrazu w zależności od
oświetlenia pomieszczenia. HB to idealny wybór dla dużych ekranów i/lub miejsc z dużą ilością rozproszonego
światła, a EC dla mniejszych ekranów i miejsc z możliwym
zaciemnieniem, gdyż zwiększa kontrast i poziom czerni.
Funkcja Perfect Fit umożliwia wyświetlanie obrazu
w formacie 2.35/2:40:1 zmieniając rozmiar obrazu bez konieczności użycia anamorficznej soczewki.

SPECJALNA EDYCJA
NA SPECJALNĄ OKAZJĘ
25 lat temu firma Meridian wprowadziła na rynek pionierskie głośniki D600. Z okazji jubileuszu na rynku pojawiły się przenoszące ponad 20 kHz głośniki DSP5200SE
DSP7200SE i DSP8000SE, dostępne
w… 270 kolorach.
W edycji specjalnej zastosowano rozwiązanie polegające na cyfrowym opóźnianiu średnich i wysokich częstotliwości
z wykorzystaniem specjalnych filtrów
umożliwiających dodatkowo zróżnicowanie opóźnienia w powiązaniu z częstotliwością basu, coś co można osiągnąć tylko w głośnikach DSP. Efekt
– całe pasmo dociera do ucha w tym
samym czasie, tak jak w naturze.
Dla lepszego odwzorowania wysokich częstotliwości kopułkę tweetera
wykonano z berylu. Elektronika pozwala na uzyskanie czystszego i bardziej
dynamicznego, a przez to bardziej autentycznego dźwięku.

DO FIRMY, DO DOMU
DARMOWY ALLPLAYER 6.0
Suwaki i wysuwane przyciski sprawiają,
że sterowanie
programem ALLPlayer 6.0 przypomina nawigację w smartfonie
czy tablecie.
Wykorzystując wbudowane kodeki odtworzy praktycznie każdy popularny format audio i wideo (baza kodeków będzie aktualizowana wraz z każdą aktualizacją programu). Wyjątkową funkcją
nowego ALLPlayera jest możliwość odtwarzania torrentów
bez potrzeby pobierania całej zawartości na dysk. Dodatkowo przy ich odtwarzaniu nowy silnik programu wprowadza usprawnienia w obsłudze i jakości wyświetlanych napisów. Łącząc się z serwisem Napisy24.pl oraz takimi bazami
jak Napiprojekt i Opensubtitles.org, automatycznie dobierze
i dopasuje do odtwarzanego pliku napisy w wybranym języku,
a w przypadku ich braku powiadomi użytkownika e-mailem
lub SMS-em gdy tylko będą dostępne.
ALLPlayer 6.0 umożliwia słuchanie kilkuset stacji radiowych (m.in. RMF FM, Radio Zet, TOK FM), a także dostęp
do darmowej i na bieżąco aktualizowanej bazy kilkuset filmów
w usłudze VOD.
Dzięki specjalnej aplikacji ALLPlayer Pilot programem
(do pobrania ze strony http://www.allplayer.org/Download/ALLPlayerPL.exe) można sterować z poziomu smartfona z systemem Android oraz przesyłać pliki pomiędzy sparowanymi urządzeniami.

NAJWYDAJNIEJSZY FIREWALL
DLA CENTRÓW DANYCH
FortiGate-3810D firmy Fortinet, o wysokości 3U, co pozwala zaoszczędzić dużo
miejsca w serwerowni, to pierwszy na rynku firewall z portami
100 GbE, gwarantujący
przepustowość przekraczającą 300 Gb/s.
Nowoczesne procesory FortiASIC NP6
umożliwiają eliminację wąskich gardeł w ruchu sieciowym, zmniejszając opóźnienia i poprawiając wydajność
pracy. Ponadto architektura ASIC wpływa na mniejsze zużycie prądu i obniża całkowity koszt posiadania (Total Cost
of Ownership, TCO).
Urządzenie oferuje unikalne funkcje, takie jak wirtualna
domena (Virtual Domain) czy praca w trybie transparentnym,
co umożliwia segmentację sieci bez potrzeby wprowadzania daleko idących zmian w jej strukturze. Elastyczne i łatwe
w użyciu opcje oprogramowania umożliwiają wykorzystywanie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń (zapobieganie
włamaniom, kontrola aplikacji, ochrona przed zagrożeniami typu APT czy filtrowanie ruchu WWW), co pozwala lepiej
zintegrować zabezpieczenia sieciowe i uzyskać dodatkową
ochronę.

PROFESJONALNA
KAMERA FILMOWA Z DUŻĄ MATRYCĄ
Przeznaczony dla niezależnych operatorów EOS C100 Mark II firmy
Canon wyposażono w matrycę
CMOS typu Super 35 mm
o rozdzielczości 8,3 MP
i procesor DIGIC DV4.
Nowy system obrazowania, z rozszerzonym zakresem czułości ISO od 320
do 102 400, redukuje efekty mory i aliasingu.
Technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia śledzenie punktu ostrości i zmianę śledzonego obiektu
podczas jednego ujęcia, a opracowana przez firmę
Canon technologia wykrywania twarzy (Face Detection AF) daje większe możliwości kreatywne. Technologia Dual Format pozwala nagrywać filmy w jakości Full HD i zapisywać je w formacie MP4 (do 35
Mb/s) i AVCHD (do 28 Mb/s) z prędkością do 60P.
Można wybrać nagrywanie w standardzie HD lub SD
na osobnych kartach pamięci SD.
Po raz pierwszy zastosowany w kamerach z serii
Cinema EOS moduł Wi-Fi oraz możliwość transferu
plików za pośrednictwem serwera FTP ułatwiają udostępnianie nagrań. Zdalne sterowanie ustawieniami
i przeglądarką oraz wsparcie obsługi wielofunkcyjnego pilota RC-V100 pozwalają ustawić kamerę w miejscu dotychczas niedostępnym.
Nowy, odchylany na bok wyświetlacz OLED, zapewnia wyższy kontrast, żywsze kolory i szybszy
czas reakcji także w jasnym świetle. Udoskonalono
również pochylany, elektroniczny wizjer EVF i powiększono muszlę oczną zwiększając komfort i precyzję
podczas filmowania. A uchwyt z wbudowanym mikrofonem oferuje nowe funkcje audio, podczas gdy nowy, wbudowany mikrofon został umieszczony w korpusie urządzenia, zapewniając stałą, wysoką jakość
rejestrowanego dźwięku.

DO REJESTRACJI OBRAZU 4K
SanDisk wprowadził najszybszą
na świecie kartę pamięci microSD
UHS-I - SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I 64 GB oraz SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I
(512 GB), będącą najpojemniejszą na świecie pełnowymiarową
kartą pamięci SD. Powiększają one ofertę
produktów firmy przystosowanych do rejestracji obrazu 4K Ultra High Definition (3840x2160p).
Bardzo duża prędkość transmisji (do 95 MB/s)
umożliwia połączenie profesjonalnej jakości obrazu
z oczekiwaną przez użytkownika szybkością działania smartfona, tabletu lub kamery sportowej. Nowa karta spełnia również normy szybkości Class 10
i UHS Speed Class 3 (U3), zalecane przez SD Association przy zapisywaniu materiałów 4K Ultra HD.
JERZY BOJANOWICZ
GRUDZIEŃ 2014
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T E C H N I KA

INNOWACYJNY

JAK... POLAK!
Ponad 60% Polaków uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym,
a klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacyjności, jak wynika
z Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014.

R

odacy dostrzegają wagę rozwiązań innowacyjnych w życiu codziennym. Według nich poprawiają one jakość i komfort życia, a także dają
poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie najważniejszym obszarem tworzenia innowacyjnych rozwiązań
i produktów jest obszar zdrowia.

NAJWAŻNIEJSZE ZDROWIE
Innowacje mają ogromną wartość dla Polaków. Tak
wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, w ramach kampanii Łączą
nas innowacje. Co trzeci badany uważa się za osobę
innowacyjną, a więcej niż połowa lepiej niż siebie ocenia Polaków jako naród, twierdzi tak 66% badanych.
Szczególną łatwość do postrzegania siebie, jako osoby innowacyjne, mają respondenci młodzi i z wyższym
wykształceniem. Innowacyjny Polak to według badanych osoba kreatywna (45%), ale także przedsiębiorcza (38%) i oryginalna (32%).
Jak wynika z raportu, jedna trzecia badanych kojarzy innowacje z rozwiązaniami, które poprawiają jakość

i komfort życia. 75% uważa, że produkty innowacyjne
pomagają w codziennym życiu i pozwalają zaoszczędzić czas (81%).
– Polacy są otwarci na korzystanie z innowacyjnych
rozwiązań, ale mają ich niedosyt. Dostrzegają potencjał
innowacyjności w ludziach, są niewątpliwie kreatywni,
przedsiębiorczy, uparci i odporni psychicznie, ale brak
im gotowości i umiejętności współpracy – komentuje
psycholog społeczny, prof. UW Janusz Czapiński.
Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o wagę
innowacyjnych rozwiązań, pozostaje zdrowie. 60% badanych uważa, że zdrowie jest tym obszarem życia,
w którym tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów jest najważniejsze. Dodatkowo, aż 88% badanych jest zdania, że innowacje wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów, a także pozwalają
skrócić czas hospitalizacji (84%).
Szczególnie istotnym obszarem w kontekście innowacyjności jest także bezpieczeństwo. Aż 85% Polaków
twierdzi, że dzięki rozwiązaniom innowacyjnym czuje się
bezpieczniej. Tyle samo zgadza się ze stwierdzeniem,

RAPORT 3M INNOWACYJNY POLAK 2014 DOSTĘPNY JEST NA:
WWW.LACZANASINNOWACJE.PL
O badaniu
Badanie przeprowadzono między
27 czerwca a 2 lipca 2014 roku w ramach badania wielotematycznego
OMNIBUS techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób
w wieku 15 lat i więcej. W badaniu
zastosowano losowo-kwotowy dobór próby, który zapewnia losowy
dobór lokalizacji do badania, a jednoczenie gwarantuje zgodność
struktury próby ze strukturą populacji, eliminując potrzebę ważenia danych. Operat losowania stanowiła
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baza adresowa GUS, utworzona
na bazie najbardziej aktualnego
zbioru rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Badaniem objęto całą Polskę.
O kampanii
Łączą nas innowacje to kampania komunikacyjna zainicjowana przez firmę 3M. Jej celem jest
zbadanie poziomu innowacyjności
Polaków oraz podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia i roli innowacyjnych rozwiązań w życiu codziennym. Ważnym
elementem kampanii jest Raport
3M Innowacyjny Polak 2014, który

powstał na podstawie badania opinii publicznej dotyczącego innowacyjności Polaków. W ramach kampanii powstała też strona internetowa www.laczanasinnowacje.pl,
na której prezentowane są wyniki
badania i każdy może zrobić sobie test na innowacyjność. Strona
umożliwia również udanie się w podróż do świata innowacji, dzięki wirtualnej wycieczce po Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu. Dodatkowo
w ramach kampanii, na kanale Discovery Channel i Discovery Science prezentowane będą trzydziestosekundowe spoty, przedstawiające
innowacje 3M.

WARTO WIEDZIEĆ
że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa,
a pasy bezpieczeństwa to jeden z najskuteczniejszych
środków ratujących życie podczas wypadków samochodowych.
Respondenci postrzegają produkty innowacyjne
jako proste rozwiązania ułatwiające życie. Połowa badanych deklaruje, że korzysta z nich na co dzień w domu, prawie tyle samo ma styczność z produktami innowacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa oraz zdrowia.
Jeśli chodzi o osoby aktywne zawodowo – ponad połowa respondentów wykorzystuje codziennie rozmaite
innowacje w miejscu zatrudnienia. Badani dostrzegają
ogromną wartość rozwiązań innowacyjnych w pracy.
Aż 88% uważa, że rozwiązania te ułatwiają wykonanie
i podnoszą jakość pracy. Dodatkowo 87% jest zdania,
że pracodawcy powinni szkolić pracowników i zachęcać ich do kreatywnego myślenia.

MOTOR NAPĘDOWY
Na szczeblu ogólnopolskim – zarówno w gospodarce, przemyśle, jak i systemie szkolnictwa – nad rozwiązaniami innowacyjnymi przeważają rozwiązania
tradycyjne. Twierdzi tak ponad 70% badanych. Potencjał innowacyjności Polacy dostrzegają głównie w ludziach.
– Innowacje to motor napędowy wszelkich działań
zarówno na szczeblu globalnym, lokalnym, jak i indywidualnym. Nie wyobrażam sobie rozwoju kraju,
przedsiębiorstwa, społeczeństwa, a nawet człowieka,
jako jednostki, bez inwestowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań i wspierania podejścia innowacyjnego w realizacji podejmowanych działań. Tylko takie
nastawienie gwarantuje bowiem sukces i satysfakcję
z efektów podejmowanych aktywności – powiedział
Sebastian Arana Araya, Dyrektor Zarządzający 3M
Poland.
Ponad 50% respondentów ma poczucie, że klimat
w kraju sprzyja rozwojowi innowacji. W opinii badanych
najważniejszą rolę w rozwoju innowacyjności powinien
pełnić sojusz władz publicznych ze światem nauki.
Co ciekawe, oczekiwania w tym zakresie w stosunku
do przedsiębiorców plasują się na dalszym planie.
– Indywidualna kreatywność Polaków i ich otwarcie na korzystanie z innowacji poprawia indywidualną
i rodzinną jakość życia, ale nie daje efektu gospodarczego w skali kraju. Na drodze od pomysłu (indywidualnego) do przemysłu brakuje w Polsce dramatycznie
tego, co decyduje o sukcesie takich fi rm jak 3M – zaufania i współpracy – dodaje prof. Janusz Czapiński.
Według badanych największą barierą dla innowacyjności jest jednak brak funduszy. Ponad 60% respondentów wymienia go, jako argument uniemożliwiający korzystanie z innowacyjnych rozwiązań.
Inne utrudnienia, takie jak brak odpowiednich umiejętności, przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań,
czy strach przed nowymi rozwiązaniami wymieniane
są niemal dwukrotnie rzadziej.
GRUDZIEŃ 2014
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I KONGRES eTV

PYTANIA

O TELEWIZJĘ
Na krajowej mapie imprez związanych z rynkiem telewizyjnym
pojawił się nowy adres – Wieliczka, w której pod koniec
października odbył się pierwszy Kongres eTV, a którego
partnerami strategicznymi były firmy Orange Polska i EVIO.

D

odajmy od razu zakończony frekwencyjnym
i programowym sukcesem, co dobrze wróży
mu na przyszłość, bo zachęceni powodzeniem
organizatorzy zapowiadają na 2015 rok kolejną edycję.
Przeznaczony przede wszystkim dla operatorów ISP,
nadawców oraz dostawców technologii TV miał pomóc w odpowiedzi na ważne pytanie: jak i z czego budować atrakcyjną ofertę telewizyjną dla tych użytkowników internetu, którym nie wystarcza bądź których
nie zadawala dostępny katalog usług?
Zresztą pytań było wiele, choćby o to jak można,
warto i trzeba kontaktować się z widownią? Pewną
odpowiedź przyniósł prolog Kongresu, pokaz trzech
projektów crossmedialnych zaprezentowanych podczas trzeciej edycji łódzkiego FILMTERACTIVE MARKET-u 2014: The Reward, Zamek i Monsters to Clowns.
Zaprezentowali je, dodając własne spostrzeżenia i komentarz: juror łódzkiego konkursu Martin Simka – vice
prezydent EVIO Polska oraz Magda Jaworska – szefowa PR tej firmy. Podkreślali, że pokazane projekty łączą w sobie bardzo nowoczesne spojrzenie na treści
wideo oraz interakcję z publicznością. Są doskonałym
przykładem kierunku, w którym zmierzają współcześni
twórcy wideo wykorzystujący dostępne technologie
i synergię z internetem.
O tym Jakiej telewizji chce abonent? dyskutowali
podczas podkrakowskiej imprezy: Radosław Juźwin
24
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(nc+), Paweł Tutka (HbbTV) oraz Karol Wyszyński
(LifeTube), zaś moderatorem panelu był Janusz Kołodziej (TELE PRO). Zaczęli jednak od krótkiego komentarza na temat zmian „na szczycie” Cyfrowego
Polsatu i odejścia zeń Dominika Libickiego, co jak się
miało okazać już za kilka godzin, przyniosło odczuwalne zmiany na giełdowej pozycji firmy. Ale główną
część panelu zajęła ożywiona rozmowa o dzisiejszym
widzu, jego profilu, oczekiwaniach i potrzebach oraz
– co okazało się kluczowe – gotowości do korzystania z nowych możliwości i technologii, bo – jak dowiodły przywoływane przez panelistów przykłady – owa
magiczna interaktywność może przybierać i nierzadko przybiera formy dalekie od oczekiwań nadawców.
Zwracali też uwagę na to, że na szczęście dość szybko w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości
przestano postrzegać internet jako rywala czy konkurenta dla telewizji. Rywal szybko stal się partnerem,
uzupełnieniem, nośnikiem i przekaźnikiem innowacyjnych rozwiązań i treści zarezerwowanych dotąd
dla innych form i dziedzin komunikacji społecznej.
Zgodzono się także w finale dyskusji, że o przyszłości tej branży decydować będą dominujące elementy:
treść, czyli kontent oraz najwyższa techniczna jakość
przekazu.
Kolejną część Kongresu wypełniła, prowadzona
przez Prezesa Zarządu EVIO Polska, Mariusz Filipiaka,
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prezentacja dotyczącą wdrożenia oferty usług TV
w sieciach ISP. Słuchacze dowiedzieli się jak konstruować konkurencyjne pakiety programowe oraz
przede wszystkim jak skutecznie je promować we własnej sieci, co istotnie wiąże się z koniecznością budowania silnej, niezależnej lokalnej marki.
Popołudniowa sesja zostanie podzielona na dwa
równoległe szkolenia. Pierwsze z nich dotyczyło sprzedaży usług TV i było ciekawym treningiem związanym z coachingiem sprzedażowym oraz doradztwem
w sprawie organizacji działu sprzedaży. Prezentację
i szkolenie poprowadzą trenerzy z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w sprzedaży usług telekomunikacyjnych z firm Future Skills oras SaleFormation,
a także przedstawiciele nadawcy kanałów Canal+.
Drugie szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli działów technicznych i dotyczyło technologicznych wymagań potrzebnych do wdrożenia, konfiguracji i obsługi eTV. Eksperci z działu technicznego EVIO
na podstawie zgromadzonych case-study przedstawili
szczegółowo cały proces uruchomienia telewizji cyfrowej w sieci ISP oraz odpowiedzieli na liczne pytania
operatorów.
Być w Rzymie i nie widzieć Papieża to tak, jak być
w Wieliczce i nie odwiedzić legendarnej kopalni soli. Właśnie w jednej z jej okazałych sal, na poziomie
135 metrów pod ziemią odbyła się wieczorna kulminacja Kongresu eTV. Prawdziwych atrakcji dostarczył
pokaz światła i dźwięku w cmentarnej mgle oraz rewelacyjny występ… nieśmiertelnego Michaela Jacksona
z zespołem baletowym. (Janko)

CAMBO
Profesjonalny sprzęt do kamer wideo, statywy,
jazdy kamerowe, krany oraz inny sprzęt studyjny.
Oferujemy szeroki zakres
specjalistycznego sprzętu do kamer wideo.
Nowoczesne i wygodne mobilne krany
oraz statywy niezbędne dla każdego
profesjonalnego operatora kamery.
Najwyższej jakości sprzęt oferowany
przez producenta z ponad 65-letnim
doświadczeniem i praktyką.
statywy naramienne HDSLR,
krany kamerowe,
statywy,
wózki,
jazdy kamerowe,
elektroniczne i manualne głowice Pan-Tilt.

REKL AMA

•
•
•
•
•
•

www.cambo.pl
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Łokcie, kły
I PAZURY

Gdyby Marta Kosakowska vel Marika, prowadząca Dwójkowy
program muzyczny SuperSTARcie, znała zasady savoir-vivre’u,
zapewne zrewidowałaby swój ekranowy wizerunek zaproponowany
przez jakiegoś stylistę-oszołoma. Opakowana w suknie balowe,
czasem aż dwie do jednej edycji, co tydzień coraz bardziej cudacznie
uczesana, obwieszona ozdobami…

T

26

en ostentacyjny image kreuje Marikę na gwiazdę programu. Potem długo, długo nic i dopiero
dalej są Reni Jusis, Natasza Urbańska, Monika
Borzym, kolejni wykonawcy i jurorzy. A przecież dobre
maniery nie zezwalają gospodyni przyćmiewać gości
strojem, sposobem bycia, biżuterią.
Gdyby Antoni Królikowski, współprowadzący program, znał zasady savoir-vivre’u, chętniej dopuszczałby do głosu innych, słuchał ich odpowiedzi, nie oznajmiał, że nie pamięta kolejności występów artystów
(aż siedmiu!), mniej gestykulował i rzadziej demonstrował swoje nieustanne rozbawienie.

Czy zatem jest jakiś przepis na sukces w tym zawodzie? Justyna Pochanke powiedziała: Dla mnie najważniejsza jest wiarygodność, na którą trzeba zapracować. Nie da się jej ani niczym zastąpić ani udać.
A ja dodam – wiarygodność i naturalność. Także umiejętność przyznania zaproszonemu gościowi
pierwszego miejsca w programie, bo to on, nie prezenter, jest najważniejszy. Wiedziała o tym nawet osoba
tak egocentryczna i arbitralna, jak Irena Dziedzic, która
wprawdzie pisała swoim rozmówcom w Tele Echu konspekty odpowiedzi, ale przynajmniej potem pozwalała
im mówić.

OD KOGO SIĘ UCZYĆ?

BYLI KIEDYŚ PREZENTERZY…

Nie ma w Polsce i chyba nigdzie na świecie szkoły
dla prezenterów, która uczyłaby ich dobrych manier,
eleganckiego zachowania, powściągliwości w lansowaniu siebie, grzeczności i szacunku dla gości, hamowania pokusy łatwych dowcipów i prostackich point.
I nigdy, ale to przenigdy ośmieszania uczestników,
jak to miało miejsce w programach Gwiazdy tańczą
na lodzie czy Jak oni śpiewają.
Pewne zasady i obyczaje wynosi się z domu,
co bywa nazywane kindersztubą, można też pozyskać
nieco wiedzy przez podpatrywanie i naśladowanie dobrych wzorów. A tych wzorów było przecież bez liku.
Przypomina je kanał TVP Historia, czasem TVP Polonia. Nadal też funkcjonują prezenterzy, którzy są cenionymi gospodarzami swoich programów lub stacji.
Jeszcze stosunkowo niedawno w sondażu Rzeczpospolitej typującym najpopularniejszego prezentera
informacji pierwsze miejsce zajął nieżyjący już Andrzej
Turski. Przedstawiciel tzw. starej szkoły, nigdy nie eksponował swojej osoby, był skromny i naturalny, celnie
pointował wydarzenia i nie robił tego zbyt nachalnie.
Turski wyprzedził Kamila Durczoka. Macieja Orłosia
i Justynę Pochanke, wszystkich z dobrej szkoły prezenterskiej.

Mimo upływu lat nie zanikła pamięć o ludziach, którzy współtworzyli kiedyś polską telewizję. Dowodem
wpisy internautów na różnych forach. Z jubileuszowych okazji, a często bez okazji. Polacy kochali swoich prezenterów zwanych też wówczas spikerami. Byli
autentycznymi gospodarzami programów. Przykłady?
Jan Suzin, z zawodu architekt, z wyroków losu spiker
i prezenter o nienagannych manierach, a przy tym
doskonały lektor (m.in. westernów). Edyta Wojtczak
– profesjonalizm, urok osobisty, naturalność, szczery
uśmiech. Obok Krystyny Loski i Bogumiły Wander to
najbardziej znane twarze ówczesnej telewizji. Internauci uważają, że właśnie od nich obecni prezenterzy mogliby się uczyć kultury bycia i kultury słowa. I całkowitej
wolności od minoderii, czego o współczesnych powiedzieć się nie da.
A dalej – Lucjan Kydryński, cokolwiek charakterystyczny (wymowa!) gospodarz wielu programów muzycznych i festiwali, ale jakiż profesjonalista w swojej dziedzinie! Bohdan Tomaszewski – do dziś wzór
sprawozdawcy sportowego, który umiał osadzić sport
w najszerszym kontekście kultury i życia społecznego.
Byli też Jan Ciszewski i Tomasz Hopper, każdy w swoim rodzaju mistrz, każdy o indywidualnych cechach
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i zaletach. Ciekawe, że mimo częstej krytyki pod adresem sprawozdawców sportowych, m.in. za język,
sposób obrazowania i słabo kontrolowaną emocjonalność, ta dziedzina działalności telewizji w nowej epoce
obroniła się dość skutecznie. Mniej tu niż np. w programach muzycznych, kulinarnych i innych „talent show”
parcia na szkło, gwiazdorstwa i chyba w sumie mniej
tak wyraźnej u prowadzących chęci wykoszenia konkurencji. Bo dziś na każdym poziomie toczy się wśród
prezenterów walka o popularność. W ruch idą łokcie,
kły i pazury.
Sprawdzali się w teleturniejach Stanisława Ryster
i Wojciech Pijanowski (z niewielkim zastrzeżeniem
– dykcja), a potem Hubert Urbański i nadal aktywny
Krzysztof Ibisz. W dalszym ciągu podoba się telewidzom dyskretny dowcip Wojciecha Manna i jego ujmująca autoironia oraz wdzięk i profesjonalne przygotowanie Grażyny Torbickiej.
W pewnym sensie prezenterami byli także Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski w Kabarecie Starszych Panów. I profesor Wiktor Zin w swoim cyklu Piórkiem i węglem. I Stanisław Janicki od Starego kina. I Jacek Fedorowicz w Małżeństwie doskonałym. Niezapomniani.
Do dziś nie ma lepszych.

GOŁO I WESOŁO
Dziś nie mamy spikerów, mamy prezenterów. Cykle
przedpołudniowe opanowały pary męsko-damskie,
które na ogół sprawnie przeprowadzają wywiady, rozmawiają z korespondentami w terenie, zapowiadają
kolejne pozycje.

Gospodarzami cyklu Twoja twarz brzmi znajomo są
Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor (którego elokwencję
należałoby trochę ograniczyć, tym bardziej, że niewiele ma do powiedzenia), a Tańca z gwiazdami Krzysztof
Ibisz i Anna Głogowska. Maciej Kurzajewski do niedawna prowadził wszystko. Obecnie udziela się trochę mniej, na szczęście. W programach kulinarnych,
tak bardzo ostatnio rozpowszechnionych, kształtuje
się osobowość telewizyjna Wojciecha Modesta Amaro. Daje on sobie coraz lepiej radę w konwencji zapożyczonej od bezwzględnego Gordona Ramsaya i nie
wiadomo, po co mu pomoc wiecznie rozedrganego
i rozkrzyczanego Grzegorza Łabanowskiego?
W cyklu TVN Na językach lansuje się Agnieszka
Szulim, a chyba jeszcze bardziej od niej Karolina Korwin-Piotrowska, która z zasady nie ma dobrego słowa
dla nikogo.
* * *
Gazeta Telewizyjna rozważała niedawno przyczyny słabej popularności dobrze pomyślanego (format
norweski!) SuperSTARcia. Może jury pod przewodem
Wojciecha Manna za często chwali uczestników, zamiast okładać ich uszczypliwościami? Może wadą jest
odsiew kolejnych wykonawców? Może…
A może warto też spojrzeć na prezenterów, którzy
co tydzień dają popisy żenującej zgrywy. Niefrasobliwy, błaznujący pan Anteczek, jak go nazywa Marika
i ona sama, pełniąca z własnego nadania rolę czwartego jurora… Za dużo wrażeń, jak na jeden, nawet reprezentacyjny muzyczny show.
BARBARA KAŹMIERCZAK
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MOJA HISTORIA TELEWIZJI

BARBARA I JAN
Historia polskich seriali telewizyjnych zaczęła się pół wieku temu.
A zapoczątkował ją nakręcony w roku 1964,
dzisiaj powiedzielibyśmy raczej miniserial,
złożony z siedmiu odcinków Barbara i Jan.

P

rodukcji serialu na zlecenie TVP podjął się
kierowany przez Jana Rybkowskiego Zespół
Realizatorów Filmowych „Rytm”. Pojedynczy
odcinek mieścił się w niecałej półgodzinie. Opowiedziane w nich historie nie były może zbyt pasjonujące,
ale zaletą, którą warto docenić po latach, jest dbałość
o rozmaite – ograniczone niestety – realia widoczna
w niektórych rekwizytach, kostiumach i w scenografii. Dzięki temu można zobaczyć Polskę z połowy lat
sześćdziesiątych, całkiem udatnie sfotografowaną, mimo iż w zamyśle telewizyjnych decydentów chodziło
o wygładzony realny socjalizm gomułkowskiej małej stabilizacji.
Pomysł serialu Barbara i Jan był
autorstwa Janusza Jaxy, pod którym
to pseudonimem (Rozkosze łamania
głowy na łamach Życia Warszawy)
ukrywał się krytyk filmowy i telewizyjny Lech Pijanowski (ojciec Wojciecha). Oprócz niego, scenariusze
poszczególnych odcinków napisali:
Stanisław Bareja, Jerzy Ziarnik i Hieronim Przybył. Dwaj ostatni podzielili
się reżyserią kolejnych części w proporcji 4:3.
Jak przystało na popularny gatunek, serial sensacyjno-komediowy powinien mieć żywą dynamiczną akcję. Z tym jednak był niejaki
Barbara i Jan
kłopot warsztatowy. Obu reżyserów
za bardzo niosło w stronę solennej
rejestracji realiów Polski prowincjonalnej kosztem kulejącej dramaturgii. Żadna z nieporadnych opowieści
nie respektuje podstawowych reguł serialu sensacyjno-komediowego. W każdej jednak można znaleźć jakiś drobny, interesująco podpatrzony szczegół, który zwrócił uwagę scenarzystów i znalazł się
w polu widzenia kamery. Smaczki te nie mogły jednak
uratować wadliwej konstrukcji całości. Schematycznie skonstruowany i anachroniczny w formie, serial
Barbara i Jan siłą rzeczy powracał do zarzuconych
wzorców kina z minionej epoki spod znaku Sprawy
do załatwienia Jana Rybkowskiego i Jana Fethkego
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(skądinąd to właśnie Rybkowski był wtedy szefem Zespołu „Rytm”).
Premierowa emisja pierwszego odcinka zatytułowanego Pierwszy reportaż miała miejsce na antenie
Telewizji Polskiej 5 stycznia 1965. Tamtego dnia, całkiem już wtedy liczna, rodzima widownia telewizyjna
spotkała się z parą głównych bohaterów: początkującą dziennikarką stołecznego dziennika o fikcyjnym tytule Echo Barbarą Raczykówną (Janina Traczykówna)
i doświadczonym fotoreporterem gazety Janem Buszewskim (w tej roli jak zawsze niezawodny Jan Kobuszewski).
Widzowie nie polubili schematycznie nakreślonych papierowych
postaci, wątła formuła szybko wyczerpała się i serial nie doczekał
się kontynuacji. Po latach zostaje
z niego w pamięci niewiele: jaskinia
hazardu pod przykrywką gabinetu
dentystycznego w willi na przedmieściu, czyściutka prosto z myjni
redakcyjna Syrenka z białym dachem (à la Wartburg), bagażnikiem
na dachu i stołeczną rejestracją WF,
hałaśliwa redaktorka w kreacjach
z CDT-u, towarzyszący jej fotoreporter w garniturach i płaszczu z Galluxu, obsada ról (Anna Milewska w roli
właścicielki punktu repasacji pończoch, Teresa Lipowska i Krystyna
Sienkiewicz jako robotnice z Zakładów im. Róży Luksemburg, Zdzisław Lubelski, etatowy
czarny charakter w filmach socrealistycznych, sławny
oszczepnik Janusz Sidło podczas treningu w roli samego siebie). I niepojęte kuriozum scenariuszowe
z odcinka pt. Kłopotliwa nagroda: niezelektryfikowana
wieś, do której świetlicy reporterzy Echa przywożą telewizor-nagrodę za wyniki w konkursie czytelniczym.
Znakomitej próby realizm telewizyjnej twórczości filmowej Różewicza, braci Kondratiuków, Żebrowskiego, Zanussiego i Kieślowskiego mieliśmy jeszcze
w tamtym momencie daleko przed sobą.
MAREK HENDRYKOWSKI

NA CELOWNIKU

KRYTYK

CNOTY SIĘ NIE BOI
W rozmowie z Kaliną Błażejowską, opublikowanej na łamach
Tygodnika Powszechnego, Krzysztof Zanussi stwierdził: (…)
krytyka straciła swoją rację bytu. Nie ma jej po prostu i nawet
nie można jej czynić wyrzutu: bo ani widzowie się nią nie
kierują, ani nie ma w niej autorytetów.

O

pinia ta jest zapewne w dużej mierze spowodowana krytycznymi ocenami ostatniego
filmu Mistrza, jak i trudnościami, na jakie napotkał reżyser (zarazem autor scenariusza), starając
się o współfinansowanie swego projektu przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej. (…) jeśli mnie po raz pierwszy
odmówiono wsparcia finansowego, a zrobiły to młode
koleżanki… – mówi we wspomnianym wywiadzie Zanussi – zmarnowałem dwa lata, w moim wieku to dużo. I dodaje: Proszę pani, jeśli ja 40 lat piszę scenariusze i je konsultuję, to kto ma mi wypominać słabości
scenariusza? Krakowskie koleżanki, które zrobiły dwa
filmy? Jest to po prostu nieprzyzwoite. Nie poprawia
się starych pisarzy, nie zmienia
im się układu rozdziałów. Elementarna przyzwoitość w sztuce
mówi, że starym rzemieślnikom
już się błędów rzemiosła nie wytyka. Jest w tym problemie pewna ambiwalencja. Pamiętam, jak
przed laty, kierując działem kultury krakowskiego oddziału jednego z popularnych dzienników,
wyciąłem młodemu studentowi
stażyście fragment recenzji z filharmonicznego koncertu, w którym ze szczególną emfazą twierdził, że Nigel Kennedy
– ekscentryczny wirtuoz skrzypiec – w dużych partiach
granego koncertu… fałszował. Być może fałszował,
choć nie sądzę, ale gdyby to stwierdził jakiś muzyczny autorytet, a nie początkujący adept dziennikarskiego
zawodu…
A co do uwag Zanussiego dotyczących krytyki.
Widzowie się nią nie kierują – twierdzi reżyser. Jedni
się kierują, inni nie. Weterynarz mojego kota, notabene wielki fan polskiego kina, czy inspektor podatkowy właściwego mi urzędu skarbowego akurat się kierują, czego nieraz doświadczam, a np. kierowniczka

jednego z moich ulubionych kin – nie. W czasach,
kiedy „gwiazdkowałem” filmy na łamach Co Jest Grane, weekendowego dodatku Gazety Wyborczej, wielu
kierowników kin, zdegustowanych zbyt niskimi ocenami wyświetlanych przez siebie filmów, obrażało się,
co skutkowało zawieszaniem wysyłania zaproszeń
na premierowe seanse. Tylko kierowniczka jednego
z kin przysyłała je zawsze. Kiedy zapytałem dlaczego,
usłyszałem: Czytam «Dziennik Polski». Jak widać, różnie z tym „krytycznym rażeniem” względem publiczności bywa.
Nie ma w niej autorytetów – mówi o aktualnym stanie polskiej krytyki Zanussi. Choć w innym miejscu dodaje: …są wśród tych młodych
bardzo fajni krytycy. Powiem więcej, dużo wśród młodych krytyków niezwykle interesujących,
już ukształtowanych indywidualności – czego dowodem choćby
lista laureatów dorocznego Konkursu im. Krzysztofa Mętraka
– choć by zostać autorytetami,
muszą jeszcze solidnie popracować. A krytyczne autorytety? IstKrzysztof Zanussi
nieją nadal, tylko coraz częściej
doraźną działalność krytyczną
zastępują twórczością pisarską. Ich najnowsze książki:
Od Wajdy do Komasy Barbary Hollender, Historia niebyła kina PRL Tadeusza Lubelskiego, Kino swoimi słowami Tadeusza Sobolewskiego to nie tylko znakomite
refleksje krytyczne, ale i wspaniała literatura. Jeszcze
pewien drobiazg: ci autorzy autentycznie kochają kino,
zwłaszcza polskie, i jeśli coś w nim ich zachwyci, lubią
podzielić się swoim zachwytem z czytelnikami. To krytyka – w odróżnieniu od tej bieżącej, zwłaszcza internetowej – pełna troski, nie frustracji, oraz pogłębionej
refleksji, nie agresywnego efekciarstwa.
JERZY ARMATA
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MOIM ZDANIEM

ZNÓW BĘDZIESZ CHODZIĆ
WLK. BRYTANIA 2014
EMISJA: TVP2

Znów

BĘDZIESZ CHODZIĆ
Przypadek Dariusza Fidyka okrzyknięto medycznym cudem.
W październiku Telewizja BBC a w listopadzie TVP2 nadała film swego
korespondenta medycznego Fergusa Walsha Znów będziesz chodzić –
o udanej operacji rekonstrukcji rdzenia kręgowego,
a następnego dnia trąbił o tym cały świat.

S

kąd to wielkie zainteresowanie? W samej Wielkiej Brytanii codziennie trzy osoby doznają
paraliżu z powodu urazu rdzenia kręgowego.
Jeszcze niedawno oznaczało to bezwarunkowe przykucie do łóżka i powolną wegetację. Dziś – niekonieczne. Wiedza człowieka o własnym organizmie rozwinęła się do tego stopnia, że lekarze rezygnują z walki
o sprawność chorego dopiero po roku rehabilitacji.
Jeżeli w ciągu 10-12 miesięcy pojawią się oznaki zdrowienia, pacjent ma duże szanse, że będzie chodzić
lub przynajmniej poruszać się o kulach. Po tym okresie
szanse spadają, ale nigdy nie będą zerowe.
Pan Dariusz zawdzięcza swoje ozdrowienie technice. Nie znaczy to bynajmniej, że ktoś wymyślił i podłączył
mu elektroniczny rozrusznik nóg – to byłoby zbyt proste.
Ale dzięki elektronowym mikroskopom, które powiększają obraz do 10 milionów razy, dopiero w połowie lat 60.
XX wieku biolodzy dowiedzieli się o istnieniu synaps, czyli
przekaźników impulsów nerwowych do komórek. Kilka lat
obserwacji pomogło ustalić, że te niezwykle czułe instrumenty niszczą się i regenerują, kolejne lata zajęło zrozumienie mechanizmu tego procesu. Potem udało się wyodrębnić komórki glejowe, odpowiedzialne za tę regenerację, wreszcie odkryto, że najlepsze zdolności odnawiania
komórek posiada zmysł węchu. Próby przeprowadzone
na szczurach ujawniły możliwość regenerowania – za pośrednictwem komórek glejowych – rdzenia kręgowego.
Ten wniosek to owoc trwających parę dekad badań profesora Geoffreya Raismana. Kilka lat temu
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do brytyjskiego naukowca zgłosił się młody Polak,
neurochirurg Paweł Tabakow, z opracowaną procedurą operacji z użyciem komórek glejowych. Raisman
bez wahania podzielił się wynikami swoich badań.
Obaj panowie ustalili warunki operacji, pozostało czekać na pacjenta idealnego. Takim pacjentem okazał
się pan Dariusz.
Przygotowanie go do operacji zajęło kilka miesięcy,
potem dr Tabakow przeprowadził żmudny, aczkolwiek
wymagający niezwykłej precyzji zabieg wszczepienia
komórek glejowych wokół przerwanego rdzenia kręgowego i danie im kawałka włókna nerwowego, pobranego
z kostki pacjenta, jako mostu, na którym mogły się namnażać. Operacja udała się, pozostało jeszcze czekać
na efekty. Pierwsze oznaki zdrowienia pojawiły się po kilku miesiącach, równie długo trwało czekanie na stopniowe ustępowanie paraliżu, po półtora roku pacjent zaczął
chodzić. I dopiero wtedy ujawniono światu sukces.
Na pierwszy rzut oka film Fergusa Walsha opowiada
o młodym mężczyźnie, który – zaatakowany przez nożownika – stracił czucie w nogach i musiał czekać kilkanaście
miesięcy, by je na powrót odzyskać. W istocie opowiada
o 40 latach oczekiwania naukowca na potwierdzenie jego
koncepcji. A także o skomplikowanej naturze ludzkiego organizmu. I o technice, bez której nie byłoby postępu w medycynie. A przede wszystkim o milionach ludzi na świecie, którzy śledzą każdy krok młodego Polaka w nadziei,
że i oni kiedyś również zaczną chodzić na nowo.
KONRAD J. ZARĘBSKI
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Sławomir Idziak, fot. Chris Rubey/Archiwum Festiwalu Camerimage

TELE INFO
KALENDARIUM
30.11-7.12

POZNAŃ, 32 MFF Młodego Widza 32 ALE KINO!

4-14.12

HAWANA, 36 Int. Fest. of New Latin American
Cinema

5-13.12

MARAKESZ, 14 International Film Festival

12-18.12

KERALA, 19 Int. Film Festival

VIOLETTA LIVE W POLSCE
W 2015 ROKU
Z uwagi na niebywałą popularność serialu Disney
Channel Violetta oraz wyjątkowy sukces europejskiej
trasy koncertowej Violetta In Concert, The Walt Disney
Company ogłasza, że koncert Violetta Live 2015, zawita na dwa koncerty do Łodzi.
Podczas koncertu wystąpią członkowie obsady
serialu z Martiną Stoessel, grającą tytułową Violettę,
na czele. Na scenie dołączą do niej Jorge Blanco (Leon), Diego Dominguez (Diego), Facundo Gambande
(Maxi), Mercedes Lambre (Ludmiła), Candelaria Molfese (Camila), Samuel Nascimiento (Broduey), Alba
Rico Navarro (Naty) i Ruggero Pascquarelli (Federico). Na scenie do aktorów dołączy ekipa energicznych
tancerzy i fantastyczny zespół muzyczny. Na koncercie pojawią się najlepsze piosenki z 1., 2. i 3. sezonu przebojowego serialu. Widzowie zobaczą spektakularne efekty wizualne oraz będą mogli podziwiać
artystów latających nad sceną i wśród publiczności.
A wszystko to będą mogli obejrzeć na 240 m² ekranów HD LED. Nad trasą czuwa produkcja składająca
się ze 130 osób, a całą scenografię, kostiumy itp. przewozi na terenie Europy 8 tirów.
Trwają zdjęcia do trzeciego sezonu serialu, a Violetta nazywana pierwszą „operą mydlaną” dla dzieci, produkcja skupia widzów wokół emocjonujących
zwrotów akcji w życiu utalentowanej Violetty, która
śpiewem i tańcem toruje sobie drogę przez trudności
jej nastoletniego życia, kiedy to po wielu latach spędzonych w Europie wraca do rodzimego Buenos Aires.
Dubbingowany w 15 językach serial, między kwietniem
a czerwcem 2014 r. obejrzało ponad 40 milionów widzów. Violetta jest również ulubioną postacią wśród
dziewczynek w wieku 6-14 lat w Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Belgii. 
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AWANSE/ TRANSFERY/ ODEJŚCIA
 Katarzyna Kieli, President & Managing Director Discovery Networks
CEEMEA, została uznana przez amerykański magazyn CableFAX jedną z najbardziej wpływowych kobiet
w branży telewizji kablowej w 2014 roku. Decyzja podejmowana jest raz
do roku w oparciu o zgłoszenia nadesłane przez firmy
mediowe z całego świata.
 Tomasz Strożek objął stanowisko
dyrektora do spraw rozwoju sprzedaży na rynku usług telewizyjnych
w Europie środkowej i wschodniej.
W firmie Ericsson to nowy strategicznie obszar spajający świat mediów
ze światem telekomunikacji.
 Tomasz Parfienowicz zarządza
w VIMN Polska zespołem odpowiedzialnym za współpracę biznesową
z operatorami sieci kablowych i platform satelitarnych (CDS). Dotychczas
Parfienowicz, jako Senior Director Ad
Sales & Corporate Strategy, był odpowiedzialny za sprzedaż reklam, monetyzację produktów VIMN oraz za rozwój strategii biznesowej.

SKOKI I BIEGI TYLKO W EUROSPORCIE
Grupa Eurosport oraz Infront Sports & Media zawarły
długoterminową umowę, dzięki której począwszy od sezonu 2016/2017 przez pięć kolejnych lat widzowie kanału otrzymają najbogatszą ofertę transmisji z zimowych
dyscyplin. Umowa dotyczy między innymi mistrzostw
świata w narciarstwie klasycznym w 2019 i 2021 r. oraz
zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim, kombinacji
norweskiej, snowboardzie i narciarstwie dowolnym.
Nadawca zagwarantował sobie wyłączność
do transmisji ze wszystkich zawodów Pucharu Świata odbywających się pod egidą Międzynarodowej
Federacji Narciarskiej (FIS) w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Hiszpanii. W Szwecji wyłączność
obejmuje prawa do zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na wyżej wymienionych rynkach,
poza Szwecją, Eurosport zapewnił sobie także wyłączne prawa do transmisji z mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i narciarstwie alpejskim w 2019
i 2021 roku. Posiadając
także prawa do mistrzostw
świata w snowboardzie
i narciarstwie dowolnym
w 2015 i 2017 r., Eurosport
przeprowadzi w każdym
sezonie, zgodnie z nową umową, łącznie ponad 200 transmisji. 

TELE INFO

NAGRODA APPAWARD 2014
DLA APLIKACJI FUN APP!
Aplikacja second screen stworzona przez 4fun Media
S.A. zwyciężyła w konkursie Appaward 2014 w kategorii
Rozrywka na Android. W Konkursie wzięło udział około
250 aplikacji mobilnych, ocenianych zarówno przez internautów, jak i profesjonalne jury.
Głównym założeniem aplikacji FUN APP jest dostarczenie widzom kanałów muzycznych, należących
do 4fun Media S.A., kolejnej warstwy interakcji, komunikacji czy też rozrywki w oparciu o kontent telewizyjny. Jest to jedyna tego typu aplikacja działająca w interakcji z kilkoma kanałami telewizyjnymi 24 godziny
na dobę, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych treści, quizów, jak również możliwość kontaktu na żywo z innymi
widzami. Z kolei dla reklamodawców jest doskonałym
narzędziem do rozbudowanej komunikacji marketingowej, stwarzając warunki do prowadzenia wielopłaszczyznowych i zintegrowanych, a przede wszystkich
cross mediowych, czyli bardziej skutecznych kampanii
reklamowych.
(…) Uruchomienie FUN APP wpisuje się w szerszą
strategię inwestowania przez Grupę 4fun Media w narzędzia multiscreeningu, przez co skuteczniej docieramy do widzów, dając im nowe możliwości korzystania
z oferty programowej. Dla naszej pozycji rynkowej w tym
segmencie istotne znaczenie może mieć realizowana
właśnie emisja obligacji. Część środków pozyskanych
dzięki niej, chcemy przeznaczyć właśnie na tworzenie
lub zakup na rynku kolejnych innowacyjnych nośników
naszego kontentu, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na dywersyfikację przychodów Spółki – komentuje Ewa Czekała, Prezes Zarządu 4fun Media S.A. 

ERICSSON Z PLUSEM
Firmy Ericsson i Plus przeprowadziły wspólnie pierwszy w Polsce test przesyłania danych z prędkością
300 Mbps w pasmach 1800 Mhz i 2600 Mhz, dzięki zaawansowanej technologii agregacji częstotliwości LTE-Advanced Carrier Aggregation. Demonstracja pokazała, z jaką prędkością można dostarczać dane dzięki połączonym częstotliwościom nośnym w standardzie LTE.
Udane testy LTE-Advanced i osiągnięta w nich prędkość przesyłania danych to kolejny etap rozwoju technologii, której pionierami w naszym kraju są Plus i Cyfrowy Polsat. To również pokaz jak nieprawdopodobnie
wyniki są możliwe do uzyskania dzięki wykorzystaniu
dostępnych częstotliwości. To kolejny krok w rozwoju
technologii LTE, dzięki któremu internet mobilny może
się jeszcze bardziej rozwinąć, a który jednocześnie zrewolucjonizuje cały rynek internetowy w Polsce
Dzięki wprowadzaniu LTE-Advanced możliwe jest
nie tylko zwiększenie maksymalnych prędkości transferu danych, ale i zwiększenie pojemności sieci LTE,
co pozwala na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do usług internetowych większej grupie użytkowników w przypadku wzrostu obciążenia sieci. 

SUKCES AKDEMII TAŃCA TELETOON+
Akcja Akademia Tańca teleTOON+, w ramach której
choreograf Agustin Egurrola i piosenkarka Ewelina Lisowska zachęcali do aktywności ruchowej zaangażowała dziesiątki tysięcy osób. Dzieci w wieku szkolnym
nakręciły kilkaset filmików i oddały ponad 150 tysięcy
głosów na nagrania swoich rówieśników.
W ciągu pięciu tygodni strona akcji odnotowała blisko 1,4 miliona wizyt. Odwiedziło ją ponad 170 tysięcy młodych internautów. Uczestnicy przesyłali swoje
popisy taneczne, które były oceniane i udostępniane
przez internautów na Facebooku oraz nk.pl. Ze zwycięskich nagrań jury wybierze osoby, które zatańczą
w teledysku Eweliny Lisowskiej, wezmą udział w tanecznej sesji magazynu Bravo oraz otrzymają trzymiesięczny karnet do Egurrola Dance Studio. 
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TELE INFO
ERICSSON ŁĄCZY W POLSCE OD 110 LAT

Szwedzka firma obchodzi właśnie
110 lat działalności na ziemiach
polskich. W listopadzie 1904 roku
szwedzka firma uruchomiła pierwszą centralę telefoniczną w Warszawie. Obecnie Ericsson jest globalnym liderem wśród dostawców
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Ericsson rozpoczął rozbudowę sieci telefonicznej w Warszawie na podstawie umowy z operatorem szwedzkim SAT, należącym do Henrika Tore Cedergrena.

W pierwszych latach XX wieku SAT
otrzymała koncesję na budowę
sieci telefonicznych w Warszawie i Moskwie. Firma Cedergrena
została w 1918 roku wykupiona
przez Ericssona.
Uruchomiona w 1904 r. pierwsza centrala telefoniczna Ericssona
na ul. Zielnej 37 obsługiwała ponad
5000 aparatów. Autorem projektu
gmachu był profesor Politechniki
Sztokholmskiej Isaak Gustaf Clason. Liczba telefonów w Warszawie
rosła tak szybko, że wkrótce trzeba
było centralę rozbudować w przylegającym budynku przy ul. Zielnej 39. Legendarny dziś budynek
PAST-y był w tamtym czasie najwyższym budynkiem w całym Imperium
Rosyjskim.
W latach międzywojennych rząd
w Polsce, szukał odpowiedniego
partnera do współpracy przy rozbudowie łączności telefonicznej.
Wybór padł na sprawdzoną firmę
która dotychczas z powodzeniem
rozbudowywała w kraju sieci telefoniczne. W 1922 roku polski rząd
i Ericsson tworzą wspólnie Polską

Akcyjną Spółkę Telefoniczną (PAST)
celem budowy i eksploatacji sieci
telefonicznych. Ericsson miał w niej
4/7 udziałów, pozostałe należały
do rządu polskiego.
Polski rynek okazał się wkrótce
tak chłonny, że Ericsson uruchomił kolejną firmę – Polską Akcyjną
Spółkę Elektryczną (PASE), która
miała zakłady montażowe i produkcyjne w Warszawie, Wełnowcu i Radomiu. PASE produkowała m.in.
sprzęt telefoniczny i sygnalizacji
kolejowej na potrzeby rynku polskiego. PASE dostarczała słynne
centrale automatyczne OS, w Polsce zwane SALME.
Po wojnie Ericsson otworzył biuro techniczne w Warszawie, jednak
z przyczyn politycznych nie odnotował w tym czasie wielkich sukcesów.
Na dobre wrócił do Polski w 1992 roku, rejestrując spółkę w Warszawie.
Aktualnie Ericsson współpracuje w Polsce z wszystkimi najważniejszymi operatorami komórkowymi.
Firma zapewnia operatorom infrastrukturę, systemy informatyczne,
utrzymanie i obsługę sieci. 

GRUPA M7 PODPISAŁA
UMOWĘ Z SES
Grupa M7, dostawca telewizji satelitarnej
z siedzibą w Luksemburgu, podpisała umowę na dodatkowe pojemności oraz rozszerzyła dotychczasowe zakontraktowane
na satelicie ASTRA 23,5 stopni Wschód.
Grupa M7 wykorzysta dodatkowe pojemności do dalszego rozszerzania swojej
oferty kanałów HD dla Skylink, platformy
telewizyjnej Direct-to-Home (DTH) należącej do M7, działającej w Republice Czeskiej
oraz na Słowacji. Docierając obecnie do ponad dwóch milionów domów, Skylink jest
wiodącą satelitarną platformą telewizyjną
w tych krajach.
– Wraz z szybkimi zmianami na rynku
czeskim i słowackim idącymi w stronę odbioru HD, bardzo ważne jest zaspokojenie
rosnącego popytu konsumentów na tego
rodzaju treści i tym samym utrzymanie wiodącej pozycji na rynku. Nowa umowa z SES
na wykorzystanie pojemności satelitarnych
nam to umożliwi – powiedział Jaromir Glisnik, członek zarządu Grupy M7. 
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SPORTKLUB I FIGHTKLUB
Z NOWYM LOGO
Telewizja SportKlub, FightKlub i FightKlub HD wprowadziła 2 grudnia nowe, odświeżone logo oraz oprawę graficzną. Zmianie identyfikacji kanałów towarzyszyć będą świąteczne spoty z życzeniami
od sportowców i komentatorów.
Podstawowym założeniem nowej identyfikacji jest zwiększenie
widoczności i wyróżnienie się na tle konkurencji. Nowe logotypy są
mocnymi, prostymi i jednocześnie czytelnymi znakami. Wykorzystują blokową, przejrzystą typografię. Odświeżona oprawa kanałów obejmuje wszystkie dżingle promocyjne i plansze informacyjne
kanałów. Nowa identyfikacja stacji, pozaantenowa i antenowa, odwołuje się do tych samych elementów co logotyp: proste, blokowe
formy oraz kolorów: czarny, czerwony i biały.
W spotach stacji FightKlub wykorzystane zostały także materiały z udziałem sportowców i komentatorów konkretnych dyscyplin
m.in.: Konrada Dąbrowskiego, Alberta Sosnowskiego, Jarosława
Rogowskiego. Zmianie identyfikacji kanałów towarzyszyć będą
świąteczne spoty z życzeniami od sportowców i komentatorów
m.in.: koszykarek Tauron Basket Ligi, tenisistów stołowych, Tomasza Adamca, Konrada Dąbrowskiego, Michała Stanisławskiego, Alberta Sosnowskiego, Jarosława Dąbrowskiego. 

TELE INFO
Z TELEWIZJI DO INTERNETU
W
listopadzie
rozpoczęła działalność Virtual Brain,
agencja oferująca obsługę
firm w zakresie strategii, kreacji i produkcji branded content. Firmą zarządza Derrick
Ogrodny, który przez ostatnie
18 lat związany był z mediami
w USA, Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Derrick Ogrodny
Czarnogórze i na Węgrzech,
pełniąc m.in. funkcje: dyrektora kreatywnego, szefa produkcji, channel managera, CEO. Doradzał też nadawcom w zakresie strategii
contentowych.
– Agencja Virtual Brain powstała ponieważ zauważyliśmy, że w Polsce rośnie zapotrzebowanie na usługi
branded content. W USA jest to obecnie bardzo istotne narzędzie marketingu. Już około 40% budżetów
przeznaczanych jest na działania content marketingowe i social mediowe. Wierzymy, że wkrótce stanie się
tak w naszej części Europy, gdzie ten odsetek wynosi
około 20%. Obiecujący jest też fakt, że Polska znajduje się w światowej czołówce, jeżeli chodzi o nasycenie rynku smartfonami. Dla marketerów oznacza to tyle, że widzowie będą nadal systematycznie odpływać
z TV do internetu, a to stwarza ogromne możliwości
dla branded content. Szczególnie dla treści video – powiedział Ogrodny.
Virtual Brain oferuje nie tylko kreację i realizację
pojedynczych projektów branded content (głównie
filmów i animacji), ale także opracowanie, wdrażanie
i realizację strategii contentowej dla danej marki oraz
długofalowe zarządzanie jej kanałem na Youtube. Założeniem agencji Virtual Brain jest to, aby marki mogły wykorzystywać realizowany przez tę agencję branded content nie tylko w mediach cyfrowych, ale też
na eventach i w spotkaniach B2B. Nad kreacją treści
pracuje stały zespół doświadczonych scenarzystów
wraz ze współpracującymi dziennikarzami. 

ALCATEL-LUCENT ENT. LIDEREM
Firma Alcatel-Lucent Enterprise została zaliczona do liderów w opracowanym przez firmę Gartner Inc. raporcie
Magiczny kwadrant dotyczącym systemów telefonicznych dla przedsiębiorstw. Ten doroczny raport zawiera
globalny przegląd producentów rozwiązań technicznych dla firm, którzy projektują, produkują i dystrybuują
instalowane lokalnie korporacyjne systemy telefoniczne dla co najmniej 1000 użytkowników. Producentów
tych oceniono pod względem „kompletności wizji” oraz
„zdolności do jej realizacji”. Firma Alcatel-Lucent Enterprise już ósmy rok z rzędu znalazła się wśród liderów.
Rozwiązania telefoniczne Alcatela-Lucenta zapewniają przedsiębiorstwom elastyczną architekturę w modelu lokalnym z licencją bezterminową lub w skalowalnym

NOWY DEKODER
JUŻ W OFERCIE PLATFORMY NC+
Platforma nc+ jako pierwszy operator w Polsce,
wprowadza na rynek nowoczesny dekoder z twardym
dyskiem i modułem Wi-Fi – wifi Premiumbox+. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym oraz bogatym możliwościom spełni on oczekiwania każdego fana telewizji. Dodatkowym atutem
jest jego wyjątkowo atrakcyjny design. Wifi Premiumbox+ to dekoder
PVR ze zintegrowanym twardym
dyskiem i wbudowanym modułem Wi-Fi, który
umożliwia
bezprzewodowe połączenie z internetem i korzystanie
z kolekcji VOD w ramach usługi nc+go TV (wcześniej
netVOD+). Dzięki niej klienci zyskują dostęp do kilku
tysięcy filmów, seriali i programów w najbardziej popularnych kolekcjach znanych z obecnej oferty nc+.
Są to m.in: CANAL+ VOD (filmy i seriale z anteny CANAL+), HBO GO, Player, Kino Świat czy kolekcje autorskich kanałów platformy nc+: Ale kino+, Planete+,
Kuchnia+, Domo+, MiniMini+ oraz TeleTOON+.
Kolejne kilka tysięcy pozycji będzie dostępnych
już na przełomie listopada i grudnia, dzięki nowym kolekcjom uruchamianym w ofercie nc+. Wśród nich będzie zupełnie nowy serwis Seriale+ (prezentujący tuż
po premierze najnowsze odcinki seriali zza oceanu),
serwis AXN Now oraz kolekcje takie jak: Filmbox, Kino
Polska, Eurosport i Eurosport2, Disney Channel, Disney
Junior i Disney XD, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel i History.
– Platforma nc+ jako technologiczny lider, pierwsza
wprowadza nowoczesny dekoder z dyskiem twardym
i modułem Wi-Fi. To wyjątkowe, jedyne tego typu urządzenie na polskim rynku – mówi Jarosław Kordalewski,
wiceprezes zarządu platformy nc+ ds. technologicznych i IT. 

modelu opartym na hostingu i chmurze, obejmującym
rozwiązania wybranych operatorów i partnerów handlowych. Takie modele biznesowe zapewniają prostą ścieżkę migracji do nowoczesnej, ujednoliconej komunikacji
na bazie platformy OpenTouch.
Programowe rozwiązanie firmy Alcatel-Lucent Enterprise zoptymalizowano pod kątem pracy na serwerach
wirtualnych. Zapewnia ono wysoką dostępność w szerszej sieci centrum przetwarzania danych, a przy tym
pozwala uprościć modele wdrożeniowe, zmniejszyć
powierzchnię zajmowaną przez rozwiązania techniczne
i zoptymalizować prace w zakresie utrzymania i zarządzania. Informatycy nie muszą już zarządzać specjalistycznym sprzętem, dzięki czemu można zaoszczędzić
czas i obniżyć koszty związane z inwestycją. 
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NA PLANIE

Królowa ciszy
Bohaterką najnowszej koprodukcji dokumentalnej HBO Europe
Królowa ciszy jest Denisa – roztańczona, choć niesłysząca
dziewczynka żyjąca w nielegalnym obozowisku Romów
we Wrocławiu.

D

enisa nie słyszy, nie nauczyła się też mówić,
ale uwielbia tańczyć i oglądać bollywodzkie
filmy. Ma problemy z porozumiewaniem
się z rówieśnikami, potrafi
ich jednak zaangażować
do wspólnych zabaw. Gdy
dorośli członkowie romskiej społeczności zmagają się z biedą, wykluczeniem i codzienną niechęcią, Denisa tańczy wśród
kur i psów, wciągając
do swoich układów choreograficznych inne dzieci.
Dzięki wyobraźni i tańcowi żyje w swoim świecie,
w którym może robić to, na co ma ochotę i wyrazić
emocje, o których nie może opowiedzieć.
Reżyserką dokumentu jest Agnieszka Zwiefka,
która uważnie obserwuje Denisę i jej otoczenie. Widzi
otwartą, radosną i bardzo towarzyską dziewczynkę,
która zbudowała swój własny świat, ale jednocześnie
żyje w miejscu i społeczności, które silnie determinują
jej los. Od Denisy i innych dzieci dowiedziałam się wiele o radości życia. I myślę, że tego wielu z nas mogłoby
się od nich nauczyć – mówi Zwiefka. One zawsze myślą o „tu i teraz”, nie zastanawiają się nad przeszłością
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i przyszłością, próbując cieszyć się każdą chwilą niezależnie od tego, co życie przynosi, nawet jeśli nie ma
zbyt wiele do zaoferowania.
Istotną składową filmu
Królowa ciszy jest warstwa
muzyczna, która opiera się
na trzech głównych stylach muzycznych. Jednym
z nich są piosenki amerykańskiego duetu CocoRosie; drugim – muzyka
manele w wykonaniu Dani
Printul Banatului, czyli mieszanka muzyki cygańskiej,
orientalnej i współczesnego popu i ostatnim muzyka skomponowana przez Jessicę de Rooij specjalnie
na potrzeby tego obrazu.
Autorami poruszających zdjęć do filmu, który miał
swoją światową premierę 23 listopada na festiwalu
IDFA w Amsterdamie, są Aleksander Duraj i Armand
Urbaniak.
Polska premiera filmu Agnieszki Zwiefki przewidziana jest na niedzielę, 7 grudnia w HBO. Powtórkę
będzie można obejrzeć w środę, 10 grudnia w HBO2
w paśmie dokumentalnym Bez cenzury. Film będzie
również dostępny w serwisie HBO GO. (Ado)

ŁÓDŹ / WARSZAWA

28.11.— 4.12.2014 ŁÓDŹ WYTWÓRNIA

WARSZAWA KINOTEKA 5.12.— 11.12.2014
WWW.BBFF.PL

ZA KULISAMI

REKLAMOWE

BAŃKI MYDLANE
Nowa reklama telewizyjna Sony, nakręcona w śnieżnej scenerii gór Kanady,
urzeka obrazami zamarzających baniek mydlanych.

W

ykorzystanie w przekazie realistycznego, szczegółowego
obrazu o wiernej kolorystyce
uzmysławia widzom wyjątkowe walory technologii 4K i zwraca ich uwagę
na nadzwyczajną jakość obrazu na telewizorach 4K Ultra HD firmy Sony.
Nakręcony bez użycia efektów specjalnych film pokazuje, jak na zamarzających w mroźnym powietrzu bańkach
mydlanych formują się wzory o wyglądzie struktur krystalicznych.
Uzupełnienie pięknego, naturalnego efektu wizualnego stanowi nowa,
hipnotyzująca wersja przeboju Rihanny
Diamonds w wykonaniu Josefa Salvata
– artysty nagrywającego dla Sony Music.
Pierwszego listopada w Anglii, Francji, Hiszpanii i Niemczech rozpoczęła
się kolejna telewizyjna kampania reklamowa Sony, której motywem będzie
„najpiękniejszy obraz”. Ma ona na celu
promocję nagradzanych telewizorów
BRAVIA 4K Ultra HD.
Reklamę w reżyserii Leili i Damiena
de Blinkk wyprodukowała agencja kreatywna adam&eveDDB. Spot pokazuje
urzekające piękno baniek mydlanych
zamarzających w niskiej temperaturze.
Materiał nagrano w zasypanych śniegiem lasach w pobliżu kanadyjskiego
miasta Whistler. Dzięki wykorzystaniu
technologii 4K obraz zawiera cztery razy więcej szczegółów niż nagrania HD,
a widzowie mogą niezwykle dokładnie
obejrzeć, jak marznąca woda na powierzchni baniek zaczyna tworzyć piękne struktury o wyglądzie kryształów –
by ostatecznie doprowadzić do pęknięcia magicznej, wzorzystej kuli.
Zamarzające bańki – a dokładniej wzory formujące się na ich powierzchni – są równie niepowtarzalne
jak płatki śniegu. W filmie nie zostały
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wykorzystane żadne efekty specjalne,
zatem wszystkie pokazane kryształki
lodu są tworami natury.
– Byliśmy zdumieni pięknem misternych wzorów, które tworzą się na bańkach mydlanych zamarzających w bardzo niskiej temperaturze – komentuje
reżyser Leila de Blinkk. – Zachwyceni
oglądaliśmy w odbitym świetle różnorodne, subtelne kształty: pióra, kwiaty
i gwiazdy. Pokazując wszystkie te szczegóły w formacie 4K, mieliśmy nieomal
wrażenie, że odkrywamy nowy świat,
którego istnienia nawet nie podejrzewaliśmy.
– Nowe filmy wpisują się w wieloletnią tradycję Sony, jaką jest tworzenie
niezapomnianych reklam – dodaje Gildas Pelliet, dyrektor ds. marketingu Sony Europe. (…) Mam nadzieję, że osoby
oglądające tę reklamę na telewizorach
Sony 4K będą mogły na własne oczy
ujrzeć szczegółowość i kontrast obrazu,
których optymalizację zapewnia technologia 4K X-Reality PRO™, jak również
fantastycznie żywe kolory, będące zasługą naszej firmowej technologii TRILUMINOS Display™. W mojej ocenie
stworzona dla nas ścieżka dźwiękowa
oddaje ducha tego filmu i stanowi dowód, że Sony 4K to nie tylko niesamowita jakość obrazu, lecz również świetny
dźwięk.
Oficjalna premiera spotu jest zaplanowana na sobotę 1 listopada. Kampania w telewizji, kinach, prasie, mediach
cyfrowych, na nośnikach reklamy zewnętrznej i w wyszukiwarkach potrwa
od 1 listopada do końca grudnia 2014 r.
Spoty emitowane będą w Anglii, Francji,
Hiszpanii i Niemczech.
Ścieżkę dźwiękową do reklamy telewizorów Sony 4K Ultra HD stanowi piosenka Rihanny Diamonds w niepowtarzalnym wykonaniu Josefa Salvata. (pi)

PRZED PREMIERĄ

Sensacje XX wieku
W TVP I NGC
National Geographic Channel i Telewizja Polska wyprodukują
nowe odcinki cyklu Bogusława Wołoszańskiego Sensacje
XX wieku. Umowę o tej współpracy 6 listopada br. podpisali
Prezes TVP Juliusz Braun i wiceprezes wykonawczy FOX
International Channels na Europę Środkową
i Wschodnią Carlos Ortega.

Carlos Ortega i Juliusz Braun

W

ramach umowy wyprodukowanych zostanie
10 odcinków, a zdjęcia do nich rozpoczęły się
w listopadzie br. na Dolnym Śląsku w okolicach Wałbrzycha. Pierwsze odcinki widzowie będą mogli zobaczyć na antenie National Geographic Channel
i w TVP1 już wiosną przyszłego roku, kolejne zaś jesienią 2015 r.
Sensacje XX wieku pojawiły się w Telewizji Polskiej
we wrześniu 1983 r. szybko zdobywając uznanie widzów niekonwencjonalnym sposobem przedstawiania
najważniejszych wydarzeń oraz procesów politycznych,
gospodarczych i militarnych XX wieku.
– Widzowie National Geographic Channel bardzo
doceniają lokalne produkcje na naszym kanale, a „Sensacje XX wieku” należą do chętnie oglądanych propozycji, dlatego jestem przekonany, że nowe odcinki, które
wyprodukujemy wspólnie z Telewizją Polską, spotkają
się z ich dużym zainteresowaniem i uznaniem. – powiedział Carlos Ortega.
Przez minionych 30 lat program przechodził wiele
przeobrażeń. Od pierwszych odcinków nagrywanych
w studiu telewizyjnym, poprzez realizacje w miejscach,
w których rozgrywała się historia (warownie linii Maginota, tunele pod Verdun, twierdza Eben Emael, Hiroszima,

port Inchon w Korei Płd., willa Hitlera na górze Kehlstein), aż do wielkich widowisk historycznych z udziałem
najlepszych polskich aktorów i dziesiątków statystów
(Katyń, wojna polsko-bolszewicka, bitwa nad Bzurą, bitwa pod Mokrą itp).
Doświadczenia z realizacji Sensacji XX wieku pozwoliły twórcy cyklu wyprodukować 13-odcinkowy serial dla TVP1 Tajemnica twierdzy szyfrów z udziałem
m.in.: Pawła Małaszyńskiego, Jana Frycza, Karoliny
Gruszki, Borysa Szyca. Serial nie tylko zyskał wysokie
oceny widzów, ale został zakupiony przez zagraniczne
telewizje (m.in. szwedzką, węgierską, słowacką, japońską).
Widowiska Sensacji XX wieku, powtórnie emitowane
w TVP Historia oraz zakupione przez National Geographic Channel, zyskały rekordową oglądalność, co przyczyniło się do podjęcia przez Telewizję Polską i National Geographic Channel decyzji o wspólnej produkcji
10. nowych odcinków programu.
W nowym cyklu powstaną m.in. widowiska poświęcone takim tematom jak: nieznane działania największego wroga Hitlera – Heinricha Himmlera; czy złamanie przez polskich kryptologów niemieckiej maszyny
szyfrującej „Enigma”. (is)
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SEZAM
KTO TO OGLĄDA?

PRZYSZŁOŚĆ

reklamy telewizyjnej
Nowe badanie Discovery Networks i Future Foundation pokazało,
że reklama telewizyjna nadal odgrywa dominującą rolę dla widzów
z regionu CEEMEA (Europy Środkowej i Wschodniej,
Bliskiego Wschodu i Afryki).

Dorota Żurkowska-Bytner

D

zieje się tak, pomimo rosnącej w całym regionie popularności urządzeń z dostępem do internetu, coraz większej ilości czasu spędzanego w sieci oraz trendu związanego z oglądaniem
treści na wielu ekranach. Raport analizuje ewolucję
konsumpcji mediów w drugiej dekadzie XXI w. i stwierdza, że ponad połowa respondentów ogląda telewizję
przez więcej niż trzy godziny dziennie oraz że w opinii
przeciętnego konsumenta skuteczność reklamy telewizyjnej jest nadal większa niż reklamy w internecie.
Raport Przyszłość reklamy telewizyjnej, powstał
we współpracy z Future Foundation oraz Research Now,
objął ponad 3000 widzów z 10 rynków CEEMEA: Polski, Bułgarii, Czech, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Węgier oraz Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Przeprowadzono również szereg
pogłębionych wywiadów z ekspertami branżowymi reprezentującymi wiele z tych rynków. Region CEEMEA
stanowi 26,1% światowej widowni – łącznie 1,866 mld
ludzi dysponujących 16,5% światowej siły nabywczej.
Widzowie z regionu objętego badaniem dobrze rozumieją związek pomiędzy darmowymi treściami wysokiej jakości a reklamą, która finansuje ich produkcję.
71% respondentów regionu CEEMEA rozumie, że reklama i sponsorzy finansują dostępność treści w telewizji,
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i zgadza się z twierdzeniem, że bez reklamy ucierpiałaby
ich jakość. W Polsce wskaźnik ten wynosi 66%.
W świecie mediów, w którym konsument może wybierać swobodnie jak, gdzie i kiedy odda się multimedialnej rozrywce, zaufanie do kanału ma szczególne
znaczenie. Widownia w krajach CEEMEA przywiązuje wagę do wyboru treści – prawie 60% konsumentów
z tego regionu potwierdza, że wybór kanału w dużej mierze decyduje o jakości otrzymywanych treści
(w Polsce jest to blisko połowa widzów).
W wieloekranowej rzeczywistości telewizja to wciąż
medium dominujące. Postęp technologiczny miał
wpływ na sposób konsumpcji mediów, jednak znaczenie marki kanału telewizyjnego pod wieloma względami
wzrosło. Dzieje się tak, ponieważ widzowie potrzebują zaufanego doradcy, który ułatwi im wybór spośród
wielu dostępnych treści. Widzowie dobrze rozumieją
również związek pomiędzy reklamą a finansowaniem
treści, są otwarci na nowe formy reklamy. Jest wiele
powodów, by z nadzieją patrzeć na przyszłość reklamy
telewizyjnej – podkreśla Dorota Żurkowska-Bytner, Vice-President, Ad Sales Development w Discovery Networks CEEMEA

GŁÓWNE WNIOSKI RAPORTU:
Reklama telewizyjna działa
 Ponad 50% konsumentów z krajów CEEMEA ogląda telewizję przez co najmniej 3 godziny dziennie,
a jeden na sześciu ogląda ją przez ponad 5 godzin
dziennie. W Polsce 52,6% widzów ogląda telewizję
przynajmniej 3 godziny dziennie, a 16% – ponad
5 godzin dziennie.
 71% widzów w badanym regionie zgadza się
z twierdzeniem, że jakość telewizji ucierpiałaby
bez reklamy, w Polsce wskaźnik ten wynosi 66%.
 Trzech na dziesięciu respondentów potwierdza,
że sponsoring sprawia, iż chętniej kupują daną
markę.

SEZAM
PREMIERA MIESIĄCA
Nie ustalono jeszcze optymalnej długości przerwy
reklamowej
 Konsumenci z krajów CEEMEA generalnie wolą
dłuższe i rzadsze bloki reklamowe.
 Nadawcy muszą pogodzić życzenie wyrażane
przez konsumentów z tym, co jest dobre dla marki,
czyli unikaniem długich przerw reklamowych – jest
to szczególnie ważne, jeśli uświadomimy sobie,
że prawie 70% konsumentów jest w stanie zapamiętać co najwyżej 5 reklam w ciągu dnia (w Polsce – 60%).
Kanały są motorem zaangażowania
 Blisko 60% konsumentów z krajów CEEMEA utożsamia określone kanały TV z dobrą jakością programu; w Polsce przyznaje się do tego blisko połowa widzów.
 38% widowni CEEMEA aktywnie potwierdza, że reklama na zaufanych kanałach ma na nich większy
wpływ, nawet jeśli ten efekt jest w dużej mierze
podświadomy (w Polsce jest to 28%).
Reklama telewizyjna jest skuteczniejsza, gdy ma
przedłużenie na drugim ekranie
 Konsumenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że reklama emitowana równocześnie w różnych rodzajach mediów jest skuteczniejsza – ponad 70% konsumentów w RPA, Turcji, Rumunii, ZEA i Bułgarii
potwierdza skuteczność kampanii typu 360 stopni
(w Polsce jest to blisko 60%).
 Badania pokazują, że korzystanie z wielu ekranów
może aktywnie wzmacniać, a nie osłabiać skuteczność reklamy telewizyjnej – blisko 50% ankietowanych widzów zaglądało do internetu, by wyszukać
produkt lub usługę, które właśnie zobaczyli w reklamie telewizyjnej; w Polsce wskaźnik ten sięgnął
blisko 40%.
Przyszłość jest spersonalizowana
 80% ankietowanych konsumentów z krajów CEEMEA chciałoby mieć możliwość pomijania reklam
w celu dotarcia do tych, które ich najbardziej interesują. W Polsce jest to nawet 86%.
 W regionie CEEMEA 56% badanych twierdzi,
że reklama telewizyjna dopasowana do ich preferencji jest przydatna. W Polsce myśli tak 47% respondentów.
 W Polsce 45% jest zainteresowanych następującą
usługą: przycisk na pilocie umożliwiałby kliknięcie właśnie oglądanej reklamy i przejście do ekranu, na którym można byłoby zakupić reklamowany przedmiot lub usługę. W regionie CEEMEA ten
wskaźnik wynosi 52%.
 Ponad 50% konsumentów z Polski, ZEA i RPA uważa reklamy zwracające się bezpośrednio do nich
za najbardziej zapadające w pamięć, wskazując
na korzyści wynikające z treści adresowanych
płynące zarówno dla widzów, jak i dla marek.

DRAG QUEENS,
KRÓLOWE LONDYNU
Styl glamour, boa z piór i spektakularne stylizacje - najbardziej znane Drag queens, królowe Londynu wkraczają na scenę w programie kanału Planete+.
Dziesięcioodcinkowa miniseria prezentuje kulisy
życia najlepszych drag queens z Soho. Z dokumentu
widzowie dowiedzą się, kim są, o czym marzą i jakim
przeciwnościom losu stawiają czoła mężczyźni, którzy na potrzeby sceniczne przebierają się za kobiety.
Twórcy serii sprawdzają, co kryje się pod kolorowymi maskami Silver Summers, Baga Chipz, Lady Lloyd
i wielu innych performerek. Ekscentryczne główne bohaterki wciąż nie ustają w pogoni za nowymi wrażeniami i wyzwaniami. Ich świat jest zabawny, kiczowaty
i otwarty na ludzi. Drag queens, królowe Londynu to
kolejna, po Balladzie o lekkim zabarwieniu erotycznym
telenowela dokumentalna emitowana w Planete+. Formuła ta podkreśla barwny i pełen przepychu świat tej
nietypowej sceny artystycznej Londynu.
Drag queens, królowe Londynu to seria z gatunku
docu-reality. Fabuła skupia się wokół kilku tytułowych
drag queens. Każda z nich znajduje się w innej sytuacji życiowej. Wśród nich jest m.in. Rosie Beaver, której prawdziwa tożsamość to Chris, zawodowy rugbista,
szukający partnera. Z kolei Silver Summers, członkini
zespołu Buffalo Girls, powraca do swojego rodzinnego
miasta, gdzie ma dać występ przed swoją rodziną. Natomiast transseksualny Munroe Bergdorf pracuje ciężko, aby zarobić na operację plastyczną, która sprawi,
że poczuje się bardziej kobieco.
GRUDZIEŃ 2014

41

ZŁOTA DWUDZIESTKA
DOKTOR WHO

CASABLANCA

Doktor i Clara walczą
m.in. z potworami
na odległej planecie,
a na pokładzie rosyjskiego okrętu podwodnego
toczą śmiertelny pojedynek z niebezpiecznym
pasażerem.

Jeden z najsłynniejszych
melodramatów w historii
kina z kreacjami Ingrid
Bergman i Humphreya
Bogarta. Tocząca się
w realiach okupowanego
Maroka historia wielkiej
miłości.
EMISJA: od 27 grudnia, godz. 19.15

EMISJA: 25 grudnia, godz. 19.00

NIGELLA EKSPRESOWO

IMPERIUM DVF

Znawczyni kuchni,
gwiazda telewizji, dziennikarka i autorka Nigella
Lawson pokazuje szybkie
i smaczne odpowiedzi
na najczęściej zadawane
pytanie – co dzisiaj jemy
na obiad?

Trwa zacięta walka
o pracę dla słynnej projektantki i legendy
popkultury Diane
von Furstenberg. Która
z kandydatek najlepiej
poradzi sobie w okrutnym
świecie mody?

EMISJA: od 15 grudnia, godz. 11.00, 17.00 i 21.00

EMISJA: od 7 grudnia, godz. 21.00

NIEŚMIERTELNY

SUPER 4

Duncan MacLeod to
członek klanu Connorów
obdarzony nieśmiertelnością. Żyje we współczesnym społeczeństwie,
lecz każdego dnia usiłuje
ukrywać swą tożsamość.

Rycerz Alex, pirat Ruby,
agent Gene i wróżka
Iskierka walczą z siłami
zła. Zawsze stają
w obronie słusznej
sprawy i zjawiają się natychmiast, jak pojawia się
niebezpieczeństwo.
EMISJA: od 2 grudnia, godz. 21.00

EMISJA: od 13 grudnia, godz. 7.15 i 17.10

MOTO–AUKCJE

IRENA SENDLER: W IMIENIU ICH MATEK

Pitsenbarger i Slick przywrócą utracony blask
starym autom, a potem
postawią ich właścicieli przed dylematem
– oddać wóz i otrzymać
część zysków, czy zatrzymać w swoim garażu?

Irena Sendler, wraz
z grupą kobiet, uratowały z getta 2,5 tys.
żydowskich dzieci. Teraz,
jako 95-letnia kobieta
opowiada tę historię
o niezłomności ludzkiego
ducha i odwadze.
EMISJA: od 5 grudnia, godz. 21.00

BIG LEBOWSKI

DR HOUSE (SEZON 1)

Klasyka niezawodnych
braci Coen. Bezrobotny
„Koleś”, abnegat i luzak,
dla którego liczy się tylko
kręgle, piwo i podobni mu
koledzy zostaje wciągnięty w absurdalną intrygę
kryminalną.

Po 10 latach od swej
amerykańskiej premiery
na antenę powraca
doktor Gregory House,
Sherlock Holmes świata
medycyny i kryminalistyki, w swych pierwszych
potyczkach.
EMISJA: 26 grudnia, godz. 20.00
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EMISJA: 8, 15 grudnia, godz. 20.00
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EMISJA: od 1 grudnia, godz. 18.10

ZŁOTA DWUDZIESTKA
ZBIGNIEW URBAŃSKI: PRAWDZIWE ZBRODNIE

KSIĘŻYCOWY JIM

Zbigniew Urbański
odsłania kulisy trzech
okrutnych zbrodni. Jego
gośćmi będą: specjalista
od przesłuchań Wiesław
Zyskowski, negocjator policyjny Dariusz
Loranty i psycholog Ewa
Woydyłło.

Księżycowy Jim, Rover
– pies robot, mechaniczka Falka, farmer
Eko i TED – techniczny
element doświadczalny,
mieszkają w Moona Luna,
wiosce na końcu Drogi
Mlecznej.
EMISJA: od 1 grudnia, godz. 16.00

EMISJA: 17 grudnia, godz. 22.00

HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA

TAMARA I MĘŻCZYŹNI

Druga część ekranizacji
powieści J.R.R. Tolkiena
w reżyserii Petera
Jacksona, o niezwykłej
podróży Bilbo Bagginsa,
której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów.

Młoda i atrakcyjna dziennikarka, wraca do rodzinnej wsi z zamiarem
sprzedaży domu matki.
Od jej ostatniego pobytu
upłynęło wiele lat,
w międzyczasie jej życie
bardzo się zmieniło.
EMISJA: 21 grudnia, godz. 21.10

EMISJA: 25 grudnia, godz. 20.00

ASY PRZESTWORZY

LOUIS THEROUX I PRZESTĘPCY SEKSUALNI

Od pierwszego lotu samolotowego w 1903 roku
ludzie nie ustają w staraniach podbicia przestworzy, konstruując i produkując coraz bardziej
nowoczesne maszyny
bojowe.

W Kalifornii prawo surowo
traktuje przestępców seksualnych – nawet tych,
którzy odbyli już karę
za swoje występki. Są
kontrolowani, nie wolno
im mieszkać w pobliżu
parków i szkół.
EMISJA: od 7 grudnia, godz. 22.00

EMISJA: od 25 grudnia, godz. 20.00

MEGALOTNISKO W DUBAJU

TAJEMNICA ŚMIERCI HITLERA

Zaplecze najbardziej
ruchliwego lotniska
na świecie, w którym
każdego dnia, pracuje
60 tysięcy osób, odpowiedzialnych za 75 milionów
pasażerów i 350 tysięcy
lotów rocznie.

Czy Adolf Hitler rzeczywiście popełnił samobójstwo? Tak się powszechnie przyjmuje, jednak nie
ma żadnych bezwzględnych dowodów potwierdzających taką śmierć
dyktatora.
EMISJA: 24 grudnia, godz. 19.00

EMISJA: od 7 grudnia, godz. 22.00

MEGAGWIAZDKA

BADER – MEINHOF

Nikt na świecie nie
celebruje Gwiazdki
tak jak Ameryka, a Amerykanie celebrują Boże
Narodzenie na niespotykaną skalę. Oto
Gwiazdka w ekstremalnym wydaniu!

RFN, połowa lat 60.
Andreas Baader, Gudrun
Ensslin i dziennikarka
Ulrike Meinhof powołują
do życia tajną organizację. RAF zmierza
do stworzenia nowego
społeczeństwa.
EMISJA: od 19 grudnia, godz. 19.00

EMISJA: 4 grudnia, godz. 20.10
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DLA DUSZY DLA CIAŁA

oprawie

W SKÓRZANEJ

V

olvo V40 T3 z pakietem Ocean Rice to może być
bardzo dobre auto dla rodziny, która nie zabiera w podróż zbyt wiele bagażu, ani na co dzień
nie planuje dynamicznych przeprowadzek, a na przejażdżki nie zabiera ze sobą zbyt wysokich pasażerów.
To samochód niemal bez wad (o „niemal” trochę
dalej), który polubi się od razu, bo kształtna bryła,
w której niczego nie jest za dużo, ani niczego nie brakuje. Bo od razu czujemy, że to zgrabny wóz z dynamiczną „miną”, który obiecuje niemało i jak się szybko
okaże niemało daje. Kiedy doń wsiądziemy natychmiast i bez trudu zauważymy, że wszystkie elementy
są wykonane z wysokiej jakości materiałów, nie przyjdzie nam nawet do głowy zwracanie uwagi na to, czy
wszystkie są idealnie spasowane. Są.
Zaraz też poczujemy, że pomysł by w modelu tym
zastosować skórzane fotele był najlepszym z możliwych. Styl i elegancja, a ponadto - co najważniejsze
– świetna ergonomia. Siedzi się świetnie, wygodnie nawet po kilku godzinach nieustannej jazdy. Nad głową
wprawdzie niewiele centymetrów, ale faceci jeżdżący
w kapeluszach preferowali raczej wschodnioniemieckie marki. Kierowca i pasażer obok mają dzięki znakomicie wyprofilowanym siedzeniom uczucie akuratnego
wpasowania się we wnętrze, choć u części podróżujących na tylnej kanapie może powstać wrażenie ciasnoty. Bagażnik także nie pomieści fortepianu koncertowego, czy szafy dwudrzwiowej, ale 335 litrów to też nie
jest wcale mało. Jeśli pretensja, to tylko o wysoko
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położony próg bagażnika i małą klapę. I może też o tylną wąską szybę, której przydatność trzeba wspomagać kamerką cofania.
Ale wróćmy do środka wozu. Rzut oka na tablice,
spojrzenie w bok na pionowy panel i już wiemy, że jesteśmy w Volvo. Powtarzalność to cecha, która tu dominuje, co znakomicie ułatwia obsługę kolejnych modeli szwedzkiej firmy, choć w V40 Ocean Rice nowego
użytkownika może onieśmielać wielość podobnych
pokręteł i klawiszy, i przynajmniej na początku, sprawiać pewną trudność w korzystaniu ze wszystkich udogodnień i możliwości. Ale to krótka lekcja zakończona
szybką ulga, że wszystko działa i pracuje bez zarzutu.
Na płycie czołowej duży ledowy ekran z prędkościomierzem, otoczony kompletem najpotrzebniejszych
wskaźników informacyjnych. Obok drugi prostokątny
ekran dla mediów.
Ruszamy i do szybkości 50-70 kilometrów na godzinę mamy kłopot z… usłyszeniem świetnie wyciszonego silnika. Auto ze 150-konnym silnikiem benzynowym nie ma problemu z dynamicznym rozpędzeniem
się do setki i dalej. Pierwsze postoje, choćby pod czerwonymi światłami mogą jednak zaskoczyć kierowcę.
Silnik bowiem gaśnie i… I czeka na dotknięcie pedału sprzęgła by błyskawicznie wrócić do życia i kontynuować jazdę. To dzięki zastosowaniu tempomatu,
do którego łatwo przywyknąć i docenić jego zalety.
Auto po pokonaniu niemrawej jedynki na pozostałych biegach wyrywa chętnie do przodu,

DLA DUSZY DLA CIAŁA

LG

odsłania swoje

LUKSUSOWE OBLICZE

ale bez szarpnięć i nerwowości, zaś lewarek
skrzyni biegów pracuje lekko i bez oporu. Jedynego wysiłku wymaga wrzucenie biegu wstecznego, który trzeba „wydusić” ze skrzyni.
Dobrze sprawdzającym się w praktyce pomysłem okazało się dodanie 6 biegu – autostradowego, dzięki któremu jedziemy spokojnie
na długich i monotonnych trasach.
A przy tym V40 T3 Ocean Rice nie jest samochodem nadmiernie paliwożernym, jeśli nie
szarżuje się na autostradzie, a w mieście nie
próbuje wygrywać mini wyścigów między światłami, to średnie zużycie paliwa nie przekracza
zbytnio 8 litrów na 100 kilometrów, co sprawi,
że jego codzienna eksploatacja nie doprowadzi
nas do ruiny.
Ów wspomniany wyżej spokój, a co za tym
idzie poczucie bezpieczeństwa, to także sprawa zawieszenia, V40 płynnie połyka nie tylko
kolejne kilometry trasy, ale też bezproblemowo
i bez niepokojenia kierowcy pokonuje nierówności i nie wpada nagle w dziury. Ani przez moment przy większych szybkościach nie mamy
wrażenia nadsterowności, auto posłusznie trzyma się drogi i zawsze słucha kierowcy, co jest
zasługą precyzyjnie działającego układu kierowniczego. Tylko jeździć!

Na polskim rynku debiutuje
właśnie najnowsze dzieło
firmy LG Electronics, która
we współpracy ze światowym producentem kryształów, stworzyła telewizor
klasy Premium. Jest to jedyny
w swoim rodzaju zakrzywiony ekran OLED, którego
podstawa została ozdobiona kryształami Swarovskiego. Dzięki temu, telewizor
dostarcza nie tylko wyjątkowych wrażeń wizualnych,
ale stanowi również ozdobę
salonu. Od 27 listopada LG
OLED jest dostępny w limitowanej edycji w jedynym
miejscu w Polsce w salonach
Luxury Art Cinema w Warszawie w sugerowanej cenie
12 tys. złotych.
– Niezmiennie od wielu
lat poza głównym, dynamicznym pulsem trendów,
produkty grupy Premium
odwołują się do ustalonego
kanonu wartości, jakim jest
szlachetność materiałów,
precyzja wykonania i wysoka
jakość wizualna. Niezależnie
od stylów i ich zmian istnieje
obszar estetyki luksusu
bliski biżuteryjnej precyzji

i podobnym blaskom, czy jest
to jedwab na meblu, lakierowany fornir czy kryształ. To
stały i odmieniany na wiele
przypadków przejaw fascynacji diamentem – mówi Robert
Majkut, ekspert w dziedzinie
projektowania wnętrz.
Podstawa telewizora LG
OLED wzbogacona została
460-cioma kryształami Aurora
Borealis w trzech rozmiarach
(SS8, 10 i 12). Każdy z nich
był nanoszony ręcznie, z największą precyzją. Dzięki temu
model Premium od LG stał
się czymś więcej niż telewizorem – stał się produktem
luksusowym, który balansuje na granicy technologii
i sztuki.
Dodatkowo, smukła
sylwetka w wymiarze jedynie
4 mm grubości i niewielka
w porównaniu do przekątnej
ekranu waga – zaledwie 16 kg,
sprawiają, że LG OLED idealnie
pasuje do subtelnych wnętrz,
eleganckich salonów, modernistycznych i minimalistycznych
pokojów wypełnionych technologicznymi rozwiązaniami,
czy nawet ciemnych pomieszczeń w stylu „cigar club”.
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KUŚ CZERWIENIĄ UST

UGOTUJ MNIE MAMO,
A POTEM WYDAJ ZA MĄŻ

W

pierwszych słowach mego listu informuję cię mamo, że czuję się dobrze odkąd
wstawili szyby w poczekalni i już nie wieje.
Bo jak wiało to mi włosy robiły się same na żel, który
był w powietrzu. A teraz już się uspokoiło i znowu mogę konkretnie myśleć o pasemkach i balejażu, co to je
sobie zrobię jak tylko Waldek odda
mi te dwie dychy co mu je pożyczyłam, jak oświadczał się tej Wandzie
z peronu trzeciego, co zawsze marzyła o tym, żeby zostać żoną marynarza. Waldek nad morzem nigdy
nie był, ale za to zawsze chciał być
marynarzem.
Piszę do Ciebie, bo przyszedł
mi do głowy jeden pomysł, co go
wymyśliłam jak oglądam te programy w telewizorze, co gra w tej drugiej poczekalni za kasami Czasem tam siedzimy
całą bandą od rana do wieczora i tylko wychodzimy
na przerwę jak Caritas rozdaje ogórkową koło południa. A tak to się gapimy i gapimy. I wygląda, że teraz
wszyscy chcą się żenić albo gotować. Jak nie polskie
chłopy to takie plastikowe małolaty, a przy garach to

już taki tłok, że chyba mało kto już został, żeby nie
leciał do kuchni. I z tego wszystkiego wymyśliłam,
żebyśmy razem zgłosiły się do telewizji. Niech nas
przyjmą od razu do takiego programu, że ty mnie najpierw coś ugotujesz, a potem wydasz mnie za mąż.
A ciebie niech też weźmie sobie jakiś dajmy na to
rolnik, bo przecież on tam na tej
wsi nie musi wiedzieć, że na Tuwima w ofi cynie żyłaś z jednym takim
Michałem, co cię nie bił tylko wtedy jak nie był pijany, ale pijany był
prawie zawsze, więc i tobie teraz
coś się od życia należy. I będziesz
występować w telewizji w tym no,
kto poślubi moją mamę czy jakoś
tak? I ty będziesz tą mamą. Chyba,
że nie chcesz, ale dlaczego nie miałabyś chcieć.
Tak to fajnie mi wyszło, więc jak tylko dostaniesz
przepustkę za dobre sprawowanie to zaraz dawaj
na dworzec i szukaj mnie za czwartym peronem, gdzie
są schodki na tory. Przejdziesz nimi kawałek, a potem
to już każdy pokaże. Czekam Jadźka!
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Festiwale, targi i nagrody, którym patronujemy
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