
\&quot;Daca digitalizarea intarzie, nu stiu cati o mai prindem\&quot;
- Sunt putine productii care rezista zece ani, cu atat mai putin productii locale...
  
  Razvan Marcu: - Asta este, dupa parerea mea, vina televiziunilor care isi pierd rabdarea mai repede
decat isi castiga telespectatorii gustul pentru ceva. Avem la nivel national dovada unor emisiuni care fie
au revenit (avem si dovada unor oameni de televiziune care au revenit, dar asta-i altceva), fie sunt
propuse pentru revenire dupa ce au fost eliminate din grile din cauza ca televiziunile nu erau multumite
de banii produsi. Institutii care au exercitiul gandirii pe termen lung stiu sa creeze produse cu viata lunga
si sa aiba rabdare cu ele. in Statele Unite sunt difuzate bine-merci show-uri lansate in urma cu zeci de
ani. 
  
  - Şi totusi, vorbim de Sibiu...
  
  Raluca Ilincescu: - Sibiul nu are de ce sa fie mai prejos, evident pastrand proportiile.
  
  R.M. - Sibiul ca si comunitate pastreaza ceea ce ii place si pe cei care au dovedit ca vor sa faca asta
serios, nu conjunctural, in imprejurari precum alegeri sau altele asemenea. Evident, nu este intotdeauna
usor...
  
  - Financiar emisiunea se gospodareste singura?
  
  R.M. - Financiar emisiunea face eforturi mari. Nu le face singura, le face impreuna cu Eveniment Tv,
insa fiind o productie independenta incearca sa stea pe picioare. Criza ne-a lovit si pe noi, dar am avut
norocul sa intalnim oameni care in momente grele ne-au venit alaturi spunand ca nu vor sa disparem si
noi asa cum au disparut altii. Oamenii acestia sunt cei care inteleg ca Sibiul fara presa, nu fara "Raluca si
Razvan", ci fara presa in general, este un oras anormal si de aceea, desi trec prin vremuri tulburi la randul
lor si-au pastrat, fie si reduse, bugetele de publicitate si le-au indreptat spre media locala. Le multumim
celor care fac asta si celor care se arata ingaduitori cu partea business a emisiunii noastre.
  
  - Se simt televiziunile mai rau decat restul presei?
  
  R.M. - Eu cred ca toata presa se simte rau. Presa locala cu atat mai mult. Nu sunt purtatorul de cuvant al
colegilor mei, dar asa cum ziarele se confrunta cu disparitia editiilor tiparite, asa si televiziunile locale se
confrunta cu disparitia interesului fata de sistemul analog. Daca digitalizarea televiziunilor locale va
intarzia exista pericolul ca unii sa nu o mai apuce. Nu ma astept ca telespectatorul sa regrete neaparat
"Raluca si Razvan", dar ma astept sa regrete un jurnal de stiri locale spre exemplu sau aparitiile la
televiziune ale celor pe care i-a ales aici, in comunitate si care nu au acces la televiziunile mari. Astazi
probabil jumatate dintre telespectatorii sibieni au primit in custodie sau contra unei sume infime cate un
receiver de la operatorul de cablu. Asta inseamna fie ca nu mai vad canalele locale, fie ca (daca au un
televizor performant) le vad din patru-cinci miscari de telecomanda. Nu este o asezare corecta, la acelasi
start si asta pot confirma colegii din toate televiziunile locale din Sibiu indiferent cati bani au.
  
  - Ce e de facut?
  
  
  
   R.M. - Solutia nu este la noi, este la operatorii de cablu. Ce putem noi face este sa ne dramuim
resursele astfel incat digitalizarea care va urma in mod cert pentru toata lumea mai devreme sau mai
tarziu sa ne prinda "sanatosi". 
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  - Revenind: zece ani de "Raluca si Razvan"!
  
  R.I. - Al zecelea an, da! Este anul marilor schimbari si speram ca telespectatorii sa le aprecieze.
Schimbarile au sa fie vizibile in a doua jumatate a anului .
  
  - Schimbati decoruri, echipa, sau?
  
  R.I. - Schimbam INCLUSIV decoruri. Ideea emisiunii va ramane aceeasi: de a oferi sibienilor interesati
o platforma decenta de dialog, un loc unde cei care au ceva de spus, indiferent daca sunt din mediul
politic, din administratie sau din mediul artistic sa o poata face. 
  
  - Au reaparut in emisiune personajele de pamflet. Vor ramane?
  
  R.M. - Vor ramane fiindca deranjeaza. Sunt unii care nu inteleg ca e varianta soft a unor semnale care se
pot transmite si hard. Altfel spus, radem despre chestiuni pe care daca le-am transmite fara umor ar durea
rau de tot. 
  
  - inca nu v-a dat nimeni in judecata?
  
  R.I. - inca nu, desi promisiuni am avut.
  
  R.M. - Nici macar promisiunile astea nu si le tin!
  
  - Monologul lui Razvan de la inceputul fiecarei emisiuni este deseori politic. Este si obiectiv?
  
  R.I. - Noi nu impartim dreptatea, noi suntem o emisiune de divertisment. Probabil ca uneori nu este
obiectiv. Nu-i caut scuze, insa imaginati-va ca este un om care face presa de foarte multi ani. Probabil ca
raportarile la unele dintre persoanele care produc stiri s-au deteriorat sau, din contra, au condus la
apropieri... 
  
  R.M. - Obiectivitatea este o chestiune discutabila in televiziune. Am vazut stiri obiective, am vazut stiri
evident subiective si am vazut cum evenimente care puteau sa devina stiri pur si simplu nu au devenit. Ei
bine, eu prefer sa fiu uneori subiectiv in loc sa fiu selectiv si sa nu vorbesc deloc despre un subiect
anume.
  
  - Cum se da batalia pentru audienta in Sibiu?
  
  R.I. - Este o falsa notiune. Nu exista masuratori de audienta in televiziunile locale, fiindca audientele se
masoara cu peoplemeter, nu cu pasul strengarului. Acestea, procedura de monitorizare si analiza de dupa
fiind foarte scumpe, nu permit masuratori pentru trei sau patru televiziuni mici dintr-un judet mic si el.
Deci cine spune ca are cea mai mare audienta sa stiti ca nu o poate demonstra. 
  
  R.M. - Se poate masura, ce e drept in alt mod, notorietatea unei televiziuni locale, a unei emisiuni etc. Se
fac sondaje si se ajunge la niste concluzii. Eu pot spune, eventual, ca am cea mai cunoscuta emisiune din
Sibiu. Lumea stie de ea, o cunoaste si pe Raluca, poate si pe mine. Dar inseamna asta ca suntem si cei
mai vizionati? Putem, cu modestie, spera.

Cuvinte cheie: publicitate  tipar  sibiul  strand  ispa  rent  despre  stiri  monitorizare  razvan marcu  raluca
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/publicitate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/tipar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strand
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ispa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rent
https://www.sibiul.ro/cauta/1/despre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/stiri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/monitorizare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/razvan+marcu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca


eveniment tv  televiziune  raluca si razvan  grile  seo  audiente  persoane  digital

Pagina 3 / 3

https://www.sibiul.ro/cauta/1/eveniment+tv
https://www.sibiul.ro/cauta/1/televiziune
https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca+si+razvan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/grile
https://www.sibiul.ro/cauta/1/seo
https://www.sibiul.ro/cauta/1/audiente
https://www.sibiul.ro/cauta/1/persoane
https://www.sibiul.ro/cauta/1/digital

