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Dan Ratiu

Curs

Producție și Distribuție de conținut 
audiovizual

1.1. Cinematograful
Descriere succintă: imagine în mişcare proiectată pe un ecran de pânză într-
o sală special amenajată, eventual însoţită de muzică interpretată live de o 
orchestră prezentă în sala de cinema, ulterior vorbit şi cu o coloană sonoră 
sincronă cu imaginea. 
Tehnologia utilizată: conţine elemente de mecanică fină, optică şi chimie. 
Suportul de celuloid pe care se află emulsia fotosensibilă este deplasat de 
mecanismul aparatului de filmat cu o cadenţă constantă, iniţial de 16, 
ulterior de 24 sau 25 de fotograme pe secundă. Fiecare fotogramă este oprită 
un interval prestabilit de timp în faţa obturatorului pentru a fi expusă la 
lumina ce trece prin obiectiv. După developare se obţine o succesiune de 
imagini fotografice, uşor diferite una faţă de cealaltă datorită mişcărilor 
subiecţilor în faţa obiectivului. La redare, pelicula, pe care în post-producţie 
a fost adăugată şi coloana sonoră sincronă cu imaginea, este trecută cu 
aceeaşi cadenţă de 24/25 fotograme prin proiector. Datorită inerţiei retinei 
umane, spectatorul nu percepe imaginea ca o succesiune de imagini statice ci 
ca un continuum de imagine în mişcare.
Inovarea: îmbină concreteţea fotografică a imaginii în mişcare cu realismul 
vocii umane şi a zgomotelor naturale, însoţite pentru un plus de dramatism 
artistic de muzică şi eventual de efecte speciale sonore. Din aceste elemente 
se dezvoltă treptat limbajul cinematografic, cel care va sta la baza tuturor 
evoluţiilor ulterioare ale audiovizualului. 
Ca şi tiparul, noua tehnologie face posibilă realizarea de copii identice cu 
originalul iar acestea pot fi distribuite în diverse locaţii echipate 
corespunzător pentru proiecţie. Este o distribuţie în masă a produsului 
audiovizual (filmul), ceea ce crează premisele apariţiei unei pieţe, cu toate 
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mecanismele specifice ale acesteia. Interesul publicului larg pentru noua 
minune este în creştere iar numărul sălilor de cinema se măreşte. 
Durata relativ extinsă de viaţă a peliculei permite păstrarea conţinutului 
audiovizual pe perioade lungi de timp. Filmul devine astfel un suport foarte 
important pentru conservarea unor evenimente sau tendinţe importante din 
istorie. Se poate afirma că arhivele de audiovizual încep să aibă un rol unic 
în modul în care publicul percepe istoria începând cu secolul XX.
Diversificarea conţinutului: pe măsură ce se petrece emanciparea de 
tehnologie iar limbajul se maturizează, are loc segmentarea în filme de 
ficţiune (cu sub-segmentarea în dramă, comedie, epic etc., mai apoi în 
genuri: musical, horror, thriller etc.) şi filme documentare (inclusiv jurnale 
de actualităţi), fiecare dintre acestea cu elemente de poetică şi stilistică 
proprii, într-o varietate de discursuri practic nelimitată şi oferind 
posibilitatea unei adevărate dezlănţuiri de creativitate. 
Interacţiunea directă cu publicul. Este cvasi-inexistentă pentru că:
a. Fluxul de comunicare, transferul de informaţie este unidirecţional, numai 

dinspre autori către public. Din momentul în care intră în sala de cinema, 
după ce se stinge lumina, spectatorul se lasă în mod voluntar pe mâna 
autorilor, acceptă să se scufunde în lumea mai mult sau mai puţin 
convenţională propusă de filmul respectiv, este dispus să se identifice cu 
personajele filmului şi să participe la acţiunea acestuia până chiar la 
evadarea din propria realitate. Este o atitudine pasivă care are farmecul ei 
şi care contribuie la fascinaţia exercitată de decenii de către cinema 
asupra publicului. Singura alegere pe care o poate face publicul din 
această postură de spectator 100% pasiv este de a rămâne să vadă filmul 
sau de a părăsi sala, de a plăti biletul de intrare sau de a trece pe lângă 
afiş. Eventual poate să influenţeze succesul comercial al filmului, dar 
numai indirect, comunicând ulterior vizionării părerile şi impresiile sale 
persoanelor din cercul de apropiaţi şi contribuind astfel la decizia 
acestora de a merge sau nu să vadă filmul respectiv. 

b. Naraţiunea este practic lineară şi închisă în curgerea dinspre un început 
către un final (mai mult sau mai puţin deschis, după decizia exclusivă a 
autorului), chiar dacă din punct de vedere artistic sunt experimentate 
metode de creare a unor discontinuităţi temporale (cum ar fi folosirea de 
procedee de flash back etc.) sau diverse alte formule de simulare a non-
linearităţii acţiunii (cum ar fi utilizarea montajului paralel). 
1.2. Televiziunea

Descriere succintă: imagine în mişcare şi sunet în sincron transmise la 
distanţă (tele-viziune). 
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Tehnologia utilizată: Conţinutul audiovizual este captat electronic, modulat 
de un sistem de emisie, transmis prin eter sau/şi pe cablu prin intermediul 
câmpului electromagnetic şi recepţionat de un televizor (receptor) aflat sub 
controlul spectatorului. Ulterior a apărut ca variantă de transfer a 
conţinutului audiovizual către public şi stocarea pe un suport magnetic 
(caseta VHS) sau optic (video CD-ul şi DVD-ul). Chiar dacă cele două 
soluţii tehnice sunt complet diferite, pentru nevoile acestei lucrări le vom 
aborda împreună.

Fig.1. Prima faţă umană televizată (John Logie Baird, 1925)1

1 http://inventors.about.com/od/weirdmuseums/ig/History-of-Television/John-Baird---televised-face.htm
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Fig.2. Primul televizor din America (Philo Taylor Farnsworth, 1927)2

Inovarea 
În cazul cinematografului procesul de producţie a conţinutului implică 
parcurgerea unor etape laborioase şi presupune timpi de procesare care nu 
pot fi evitaţi (developarea peliculei în laborator, montajul fizic al imaginii şi 
sunetului etc.) De asemenea punerea conţinutului la dispoziţia publicului nu 
se poate face decât în condiţii bine definite de infrastructură (sala de cinema 
este un spaţiu dedicat, cu un sistem complet compus din proiector, ecran 
etc.). Publicul trebuie să vină la sala de cinema pentru a vedea proiecţia unui 
film, cu toate consecinţele pe care acest fapt le implică.
Tehnologia pe care se bazează televiziunea permite depăşirea acestor 
obstacole şi aduce schimbări fundamentale, după cum urmează:

1. Elementele de mecanică fină, fizică şi chimie ale tehnologiei 
cinematografului sunt înlocuite de electronică, pe întreg fluxul de 
la captarea imaginii şi sunetului, procesarea acestora, transmiterea 
la distanţă şi vizionarea de către public. Întregul proces este 
instantaneu, nu mai e nevoie de timpi intermediari pentru 
prelucrări succesive ci totul se desfăşoară practic în timp real 
(câmpul electromagnetic se propagă cu viteza luminii). Aceasta 
permite pentru prima oară realizarea aşa numitelor transmisii în 
direct: publicul poate să vadă, de exemplu, un eveniment chiar în 
momentul în care acesta se desfăşoară, indiferent de distanţa la 
care se află. În timp s-a dovedit faptul că acesta a fost unul din 
punctele forte ale televiziunii şi a permis dezvoltarea unor genuri 
de conţinut audiovizual care nu erau posibile cu tehnologia 
cinematografului (transmisii sportive etc.)

2. Vizionarea se face cu ajutorul televizorului, dispozitiv mai 
compact şi mai uşor de utilizat decât aparatul de proiecţie. Acesta 
poate fi amplasat în orice loc unde există o sursă de electricitate şi 
este conceput special pentru ca publicul să îl folosească în propriul 
domiciliu. Spectatorul nu mai este nevoit să meargă până la 
cinematograf iar acest fapt produce modificari ale 
comportamentului de consum şi de percepţie a conţinutului.

În cei circa 70 de ani de existenţă a sa, televiziunea s-a dezvoltat şi 
diversificat foarte mult. Tehnologia folosită este mult mai versatilă decât 
cinematograful şi permite o mai mare flexibilitate atât din perspectiva 
publicului cât şi din cea a producătorului de conţinut.

2 http://www.wired.com/culture/culturereviews/multimedia/2009/01/st_tvbigmoments?slide=1&slideView=6
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Televiziunea a fost timp de decenii industria dominantă în comunicarea 
audiovizuală, a obţinut şi şi-a menţinut poziţia de lider de necontestat în 
preferinţele publicului pentru că a reuşit să ţină seama de feed-back-ul 
acestuia şi a ştiut să-i anticipeze aşteptările, să se auto-transforme cu 
rapiditate pentru le răspunde. 
Televiziunea a impus unor industrii anterioare să facă eforturi de 
reconsiderare a propriilor modele de afaceri şi de relaţionare cu piaţa sau 
chiar le-a oferit ferestre noi de oportunitate (pentru cinematografie 
televiziunea este un canal de distribuţie important şi o sursă majoră de 
finanţare a producţiei), a provocat repoziţionări ale mesajului sau replieri pe 
pieţe mai restrânse (în cazul radioului). 
Evoluţia televiziunii. Interacţiunea tehnologie- conţinut- public ca şi motor 
al evoluţiei
În doar câteva decenii au fost dezvoltate numeroase soluţii tehnice şi oferte 
noi de tehnologie, spectaculoase în sine ca forme succesive de succes 
comercial, fiecare din ele modificând într-o formă sau alta audiovizualul şi 
mai ales sistemul de relaţii care se formează între public şi conţinut: 
a. televiziunea prin cablu CATV (cable TV- ca terminologie tehnologică, 
Community Antenna TV- ca termen folosit în afaceri): 

Fig. 3. Cablul coaxial şi fibra optică, infrastructura pentru CATV3
CATV permite transmisia, la început analogică şi unidirecţională, dinspre o 
staţie centrală către abonaţi, pe o infrastructură special construită, de semnal 
multiplexat care include mai multe canale de televiziune. 
Prin această tehnologie i se oferă telespectatorului posibilitatea de a alege 
dintre sute de programe pe care le recepţionează concomitent pe televizor, 
fără a mai fi nevoit să-şi reorienteze de fiecare dată antena. Răspândirea 
CATV în anii 80 conduce la o creştere explozivă a pieţei de televiziune şi 
permite o largă diversificare a acesteia. Dacă pe cea mai importantă piaţă a 

3 Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:RG-59.jpg. Folosită cu permisiune, licenţă 
Creative Commons
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lumii, în Statele Unite, erau în 1970 un număr de 3 reţele cu difuzare 
naţională (ABC, CBS şi NBC) plus câteva posturi TV alternative în oraşele 
mai importante, în anii 80 erau 4 reţele plus între 12 şi 30 de canale de cablu 
iar la sfârşitul anilor 90 s-a ajuns la 7 reţele plus între 54 şi 100 de canale de 
cablu. Toate aceste canale produc programe sau licenţiază conţinut, ceea ce 
crează o cerere viguroasă pentru industrie şi o dezvoltare fără precedent de 
resurse, formate, stiluri narative. Se poate afirma că acesta este momentul în 
care televiziunea ajunge la deplina maturitate ca industrie şi mediu de 
comunicare, consolidându-şi poziţia în stadiul în care conţinutul 
programelor primează. Consecinţele sunt imediate: 

1. Se produc segmentări de pieţe: după televiziunile generaliste 
apar televiziunile specializate (în ştiri, sport, divertisment, filme, programe 
de actualitate, documentar, cultură, afaceri sau chiar religie, vreme, timp 
liber), apoi televiziunile de nişă, construite pe genuri de divertisment 
(comedie, acţiune, telenovele, science fiction etc.), fiecare revendicându-şi 
propriul public ţintă. Acum încep evoluţiile care vor culmina cu momentul 
în care internetul ajunge la o bandă suficient de largă pentru a putea deveni 
suport pentru conţinutul audiovizual şi când vom asista la apariţia 
televiziunii personalizate. 

2. Modelele de afaceri în televiziune evoluează şi ele în direcţii 
diferite: 

- difuzarea gratuită de programe cu asigurarea finanţării din taxe de 
audiovizual (televiziunea publică din Europa) sau din 
contribuţii/donaţii (televiziunea publică din SUA- PBS)

- difuzarea gratuită de programe cu asigurarea finanţării din vânzarea 
de publicitate (televiziunea comercială)

- modelul mixt: difuzarea de publicitate plus încasarea de la operatorul 
de cablu a unor redevenţe aferente prezenţei în pachetul de bază 
transmis (operatorul incluzând acest cost în valoarea abonamentului)

- poziţionarea ca program premium pentru care abonatul e dispus să 
plătească un tarif suplimentar ca în cazul HBO sau Discovery 
(televiziunea pe bază de abonament sau pay TV) 

- atunci când tehnologia evoluează suficient pentru a permite aceasta, se 
ajunge la modelul Pay-per-View (televiziunea cu plată per program 
vizionat, asemănătoare ca model cu vânzarea de bilete la 
cinematograf, dar având avantajul că e mai ieftin şi mai comod să vezi 
de acasă filme noi plus alte programe care de obicei nu-şi au locul la 
cinematograf).
3. Mai recent noi tehnologii reconfigurează soluţia CATV şi o readuc 

în centrul atenţiei pentru că fac posibilă transmisia de semnal de telefonie şi 
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de internet de bandă largă pe infrastructura de cablu deja existentă. Este aşa 
numita soluţie triple-play (televiziune, internet şi telefonie), de la care se 
aşteaptă de altfel o contribuţie importantă în efortul de depăşire a unui prag 
în răspândirea internetului de bandă largă, prag de natură economică, impus 
de costurile mari de implementare şi operare: rezolvarea “problemei 
ultimului kilometru”- ultima verigă a reţelei, cea de la intrarea în casa 
utilizatorului. 
b. Telecomanda TV: a fost inventată de Richard Adler în 19564. 

Fig. 4 Una din primele modele de telecomenzi, Zenith Space Commander 600, folosită 
pentru televizoare color între anii 1965- 19725
Este un excelent instrument de control asupra accesului la conţinut, care îi 
permite publicului să aleagă într-un mod cât se poate de activ ce şi cât 
doreşte să vadă la televizor, comutând între diferite canale. 
„Telecomanda a predat puterea de decizie telespectatorului. A permis 
publicului pentru prima oară să interacţioneze cu propriile televizoare, într-
un mod comod, fără a mai fi nevoie să se deplaseze până la aparat.”6
Acest instrument aparent simplu şi banal n-a făcut decât să înteţească 
concurenţa deja acerbă din piaţa de televiziune şi a generat o mică revoluţie: 
pentru prima oară se accepta ideea (afirmată din tabăra tehnologiei, de către 
producătorii de televizoare, şi nu dinspre producătorii şi difuzorii de 
programe) că telespectatorul (utilizatorul am zice astăzi) este cel care trebuie 
să aibă controlul asupra programelor (conținutului). 

4 http://www.answers.com/topic/remote-control#Television_Remote_Controls
5 Foto Jim Rees, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zenith_Space_Commander_600.jpg. Folosită 
cu permisiune, licenţă Creative Commons
6 http://inventors.about.com/od/rstartinventions/a/remote_control.htm, The History of the Television 
Remote Control
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c. videorecorderul şi casetele video (evoluţii ale casetofonului şi casetei 
audio): scot din zona exclusiv profesională posibilitatea de stocare pe suport 
magnetic a conţinutului şi permit publicului să înregistreze programe pentru 
uz propriu (pentru arhivare şi/sau redare ulterioară momentului difuzării/ 
achiziţionării). 
Practic telespectatorul poate din acest moment să decidă când anume 
urmărește un anumit program/ produs audiovizual. 
Interesant este că această tehnologie generează pentru industria de film (aşa 
cum se întâmplase anterior pentru industria muzicală) un canal de distribuţie 
de conţinut cu totul nou (şi fluxul financiar aferent, atâta vreme cât poate să 
îl controleze şi capteze), care se adaugă celor deja existente şi care are 
caracteristici specifice de retail, uşor diferite de cele cu care deţinătorii de 
drepturi erau obişnuiţi: vor fi puşi în situaţia să ajungă la clientul final nu 
prin cesionarea de licenţe unor distribuitori ci prin vânzarea către un număr 
mare de clienţi individuali a produsului audiovizual fixat pe un suport fizic. 

Fig. 5. Primul videocasetofon profesional, conceput de Ampex în 19567
Şi mai interesant este că publicul se comportă uşor diferit faţă de ceea ce 
industria se aştepta de la el, preia iniţiativa şi descoperă de unul singur cel 
puţin două aplicaţii neaşteptate ale videorecorderului şi casetelor video, 
utilizări care ulterior vor conduce la apariţia unor crize şi vor obliga 
industria de audiovizual să exploreze posibilităţi de a se reconfigura:

1. telespectatorul nu înregistrează numai pentru uz propriu 
programele/ conţinutul. Nimic nu-l opreşte să facă copii după 
casete şi să le pună la dispoziţia altor utilizatori, într-o formulă de 
distribuţie alternativă celei oficiale şi de cele mai multe ori gratuită 
(suportul e relativ ieftin, pentru drepturi nu se plăteşte nimic), 

7 http://www.cedmagic.com/history/ampex-commercial-vtr-1956.html
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afectând astfel veniturile deţinătorilor de drepturi. Încă din anii 80 
pirateria începe să se manifeste şi să fie din ce în ce mai prezentă, 
prin urmare apar inevitabil primele reacţii de protejare a 
copyrightului. Este începutul unei dispute care în prezent se 
apropie vertiginos de caracteristicile unui adevărat conflict între 
deţinătorii de drepturi şi utilizatori. 

Fig.6.  Videocasetofonul Sony Betamax din 1976, preţ de vânzare 1275 USD8
2. fostul telespectator se foloseşte în mod necruţător de funcţia Fast 

Forward pentru a derula rapid banda magnetică către ceea ce îl 
interesează, urmărind “pe repede înainte” imaginea sau sărind pur 
şi simplu la secvenţa dorită. Primele pachete eliminate sunt 
reclamele, într-un triumf al eliberării de dictatura conţinutului 
nedorit impus de către difuzor (din raţiuni obiective desigur, dar 
asta nu îl mai priveşte pe telespectator, emanciparea sa este în plină 
desfăşurare). O consecinţă mai puţin vizibilă dar foarte importantă 
a folosirii funcţiei Fast Forward o constituie faptul că publicul 
(devenit pe nesimțite utilizator!) poate pentru prima oară să 
intervină pe parcursul vizionării în desfăşurarea acţiunii şi să 
spargă structura lineară a discursului audiovizual, consacrată încă 
de la apariţia limbajului cinematografic. De acum el poate să vadă 
conţinutul nu de la început pînă la sfîrşit, cum se considera că e 
firesc, ci poate să sară între secvenţe diferite după o logică pe care 
şi-o construieşte singur, într-o re-creare de moment a naraţiunii 
respective. Ceea ce rezultă nu are probabil prea multă coerenţă dar 

8 http://www.wired.com/culture/culturereviews/multimedia/2009/01/st_tvbigmoments?slide=5&slideView=10
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simplul fapt că acest lucru este posibil începe să dea idei 
creatorilor de conţinut preocupaţi de inovare.

d. camera video din clasa consumer (generaţia următoare de tehnologie 
după aparatele de filmat de amatori pe 8 sau 16 mm): oferă pentru prima 
oară publicului mediu o soluţie simplă şi uşor de utilizat pentru realizarea de 
mici producţii video nepretenţioase de uz personal. De acum, pe scară largă, 
realizarea de conţinut audiovizual devine cu adevărat posibilă şi în afara 
sferei exclusiviste a producţiei profesionale. Deoarece începând cu 
“anticele” camere VHS şi până la actualele camere miniDV tendinţa este de 
scădere a costurilor echipamentelor şi de creştere a calităţii imaginii (iar în 
plus sunt disponibile acum şi soluţii simple de editare), se poate afirma că 
din acest moment publicul are posibilitatea de a deveni el însuşi autor. 
Aceasta este o altă mutaţie importantă care va fi discutată mai pe larg într-un 
capitol ulterior. 
e. soluţiile de tip pay-per-view PPV (plata pe program vizionat): permit 
telespectatorului să aibă un acces facil la conţinut restricţionat considerat 
super-premium. Din punct de vedere tehnic, aceasta presupune crearea unei 
căi de întoarcere a informaţiei (return path), dinspre abonat către furnizor 
(direct pe cablu în cazul CATV sau pe un lanţ de tip modem- linie telefonică 
în cazul satelitului, de exemplu). Devine astfel posibilă comunicarea 
bidirecţională între staţia centrală şi abonat, ceea ce permite abonatului să 
comande direct cu propria telecomandă ce anume vrea să vadă la un moment 
dat, alegând (instantaneu, fără să se deplaseze sau să vorbească la telefon cu 
un operator uman) dintr-o ofertă de programe dată. Din perspectiva 
telespectatorului este practic o lărgire a atribuţiilor telecomenzii, care de 
acum permite extinderea exercitării controlului dincolo de televizor până 
chiar la punctul de difuzare al programului. Soluţia tehnică a fost promovată 
din dorinţa operatorilor de cablu şi a deţinătorilor de drepturi de a forma 
pieţe de micro-nişă generatoare de venituri adiţionale prin:

1. crearea unui ciclu suplimentar de circulaţie a unui film între piaţa 
sălilor de cinema şi piaţa canalelor premium cu abonament de tip HBO (prin 
acest serviciu publicul dispus să plătească pentru facilitate poate să vadă de 
acasă un film la scurt timp după lansarea acestuia în sălile de cinema, înainte 
chiar ca produsul să îşi epuizeze ciclul de circulaţie în săli şi să ajungă pe 
televiziune)

2. difuzarea unor programe create exclusiv pentru acest canal de 
distribuţie (cele mai de succes dovedindu-se a fi programele cu conţinut 
destinat exclusiv adulţilor). Descoperirea acestei soluţii şi inventarea căii de 
întoarcere constituie începutul unui proces care va permite includerea de 
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facilităţi suplimentare şi va crea modelul tehnologic pentru televiziunea 
interactivă.
f. televiziunea digitală prin satelit (Direct to Home- DTH): oferă imagine şi 
sunet superioare calitativ celei analogice, întreg lanţul producţie/ post-
producţie/ difuzare fiind digital. Consecinţele sunt importante şi vor fi 
discutate în amănunt într-un capitol ulterior. Avantajul imediat al tehnologiei 
constă în faptul că permite transmisia simultană într-o lărgime de bandă dată 
a mult mai multor canale decât în cazul transmisiei analogice: iniţial 
telespectatorul poate avea acces la pachete de 300 de programe TV, în 
prezent pachetele conţin chiar şi peste 1000 de programe. Segmentarea pieţei 
şi concurenţa ajung la dimensiuni extreme.
g. Video CD-ul şi DVD-ul: sunt generaţiile următoare după casetele VHS, 
echivalentul digital pe suport optic al acestora. Stocarea informaţiei 
structurate în pachete de biţi se face prin inscripţionarea suportului cu 
ajutorul unui fascicul laser. Soluţia oferă o calitate a imaginii şi sunetului net 
superioare celei analogice de stocare, înregistrările de informaţie sunt mai 
rezistente în timp şi nu sunt afectate de diverse câmpuri electromagnetice, 
suporturile sunt mai puţin expuse la riscul de deteriorare pentru că nu conţin 
componente în mişcare iar utilizarea lor nu presupune contactul cu un cap de 
înregistrare/ citire. Faptul că mediile de stocare operează cu informaţie de tip 
digital produce consecinţe deosebit de importante:

1. Informaţia digitală este constituită din pachete de biţi care se 
comportă identic, indiferent de limbajul din care provine 
informaţia de transportat. Sau cum spun inginerii: biţii sunt biţi. De 
aceea, spre deosebire de banda magnetică, care este standardizată 
pentru a stoca informaţie analogică fie de tip audio, fie de tip 
video, pe un mediu optic se pot stoca fişiere cu orice fel de 
conţinut: text, grafică, imagine, audio sau video. Iar conţinutul 
acestor fişiere poate fi “interconectat” cu ajutorul unor linkuri de 
tip hypertext în modalităţile deja consacrate de internet. Rezultă un 
nou tip de experienţă disponibilă pentru utilizator: multimedia.

2. CD-ul şi DVD-ul pot fi folosite atât cu dispozitive de redare/ 
înregistrare dedicate (standalone) de tip CD/ DVD player cât şi 
împreună cu un calculator. Publicul utilizator pierde treptat 
obişnuinţa de a face diferenţieri de tipul CD/ DVD player-ul este 
pentru ascultat muzică şi/ sau văzut filme, calculatorul este pentru 
lucrat şi navigat pe internet. În lumea utilizatorilor se realizează 
astfel pentru prima oară convergenţa între echipamentele de 
divertisment şi calculator. Este breşa prin care calculatorul iese din 
birou şi pătrunde viguros în sufragerie ca centru de administrare 
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unic al tuturor resurselor de divertisment digital. Iar împreună cu el 
vine şi internetul. Este începutul unui proces de modificare a 
relaţiei dintre public, conţinut şi tehnologie care se află abia la 
început şi în care sunt prezente elementele unor evoluţii deosebit 
de interesante. Acestea vor fi discutate în capitolele următoare.

3. Elementele lanţului de distribuţie (înregistrare- suport- redare) sunt 
relativ ieftine (cel puţin în comparaţie cu lanţul de emisie- recepţie 
specific televiziunii). Introducerea de noutăţi în tehnologie este 
mai puţin dificilă decât în cazul televiziunii, unde orice modificare 
presupune costuri mari de modificare a infrastructurii. De aceea 
evoluţia şi viteza de penetrare a dispozitivelor de înregistrare/ 
redare precum şi a suporturilor este foarte rapidă iar acestea 
răspund mult mai uşor la orice tendinţă apărută ca cerere pe piaţă. 
Se poate afirma ca DVD-ul a devenit în acest moment principalul 
suport pe care se pot testa inovaţiile tehnologice, consecinţele 
acestora asupra conţinutului şi reacţia publicului.

Transformările provocate de apariţia casetei video sunt preluate de această 
generaţie următoare de medii de stocare iar procesele declanşate atunci se 
accelerează. 

1. Copierea se face mult mai rapid şi mai simplu, atît de pe un mediu 
de stocare pe altul cât şi pe hard- diskul calculatorului. Iar de aici 
conţinutul se poate transmite inclusiv pe internet. Copiile succesive 
sunt practic identice cu originalul, fără nici o pierdere 
semnificativă de calitate, permiţând realizarea unui număr de 
generaţii de copii teoretic nelimitat. Se măreşte numărul canalelor 
paralele de distribuţie disponibile. Este dinamită amplasată în 
structura de rezistenţă a industriei de conţinut audiovizual. 
Pirateria explodează. Controlul asupra modului în care circulă 
conţinutul este aproape imposibil, reacţiile industriei de a-şi proteja 
copyrightul sunt punctuale, au un anumit grad de spectaculozitate 
dar nu sunt prea eficiente. Vom analiza într-un capitol ulterior 
această criză de dezvoltare (ea afectează toată plaja de conţinut 
digital, de la aplicaţiile software şi până la audiovizual) care e pe 
punctul să izbucnească şi care, atunci când va fi depăşită, va 
modifica multe din actualele modele de afaceri ale industriei.

2. Funcţia Fast Forward nici măcar nu mai este necesară pentru că 
utilizatorul poate să sară direct, fără să mai piardă timpul cu 
derularea benzii, în punctul dorit din fluxul de informaţie, cu o 
simplă mişcare de cursor şi un clic. Interacţiunea dintre utilizator şi 
conţinut este instantanee, pare că nimic nu mai împiedică tendinţa 
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naturală a utilizatorului de a interveni în fluxul naraţiunii, cu 
satisfacţia eliberării după un secol de linearitate şi pasivitate.

h. soluţiile de tip video on demand VOD (video la cerere) şi near video 
on demand NVOD (video aproape la cerere): transmiterea către fiecare 
abonat în parte de conţinut personalizat, atunci când acesta îl solicită şi nu la 
momente programate anterior. NVOD este o evoluţie a soluţiei de tip PPV 
permisă de numărul mare de canale disponibile în transmisia digitală. În 
cazul PPV e nevoie de un singur canal prin care programul este transmis 
codat la ora fixă anunţată de staţia centrală şi ajunge fizic la toţi abonaţii din 
reţea; comandarea programului presupune de fapt o simplă decodare care 
ridică restricţia de acces şi permite vizionarea. VOD ar însemna concret ca 
staţia centrală să poată transmite semnal personalizat la cerere fiecărui 
solicitant în parte. Tehnic privind lucrurile, pentru fiecare transmisie ar fi 
necesar câte un canal separat. Ar rezulta un necesar imens de canale care să 
plece de la staţia centrală, pe care tehnologia specifică televiziunii nu îl 
poate de fapt asigura, indiferent de soluţia tehnică aleasă. Însuşi modelul 
tehnic după care funcţionează televiziunea (transmiterea semnalului în mod 
punct- multipunct) împiedică acest lucru. De aceea cererea şi oferta, 
operatorii de televiziune şi publicul, ajung la un compromis care se numeşte 
NVOD, video aproape la cerere. Adică: nu pot să îţi ofer chiar pe loc ceea ce 
doreşti, dar pot să o fac în maxim o jumătate de oră. În acest caz programul 
premium atemporal, cum ar fi de exemplu un film (cazul transmisiei în 
direct nu poate fi detaşat de ora fixă de începere şi fusese deja rezolvat de 
către PPV), este transmis pe două sau patru canale diferite, cu un decalaj 
temporal al începerii transmisiei de 60 sau 30 de minute. Situaţia este 
relevantă pentru că televiziunea îşi atinge în acest moment limita superioară 
a capacităţii tehnice de a face faţă cererii de conţinut personalizat. Adevărata 
televiziune personalizată VOD (video on demand) va deveni cu adevărat 
posibilă doar pe platforma oferită de internet.
i. intrarea pe piaţă a unor operatori din alte industrii (telefonia fixă şi 
telefonia mobilă). Încercările de transmitere a semnalului video analogic pe 
firul telefonic de cupru sunt mai vechi dar reacţia de acceptare a publicului 
nu a fost foarte spectaculoasă. De abia din momentul în care atât 
televiziunea cât şi telefonia fixă migrează către digital, telefonia fixă poate 
să introducă în ofertă soluţia triple-play şi să devină furnizor de conţinut 
audiovizual (televiziune dar şi jocuri). Telefonia mobilă 3G este din start 
digitală şi lucrează într-o bandă suficient de largă pentru a putea să 
transporte inclusiv conţinut audiovizual. Mutaţiile pe care le provoacă în 
industrie telefonia 3G sunt foarte importante şi vor fi dezbătute ulterior. 
Ceea ce este interesant de subliniat aici, în afara constatării că industria se 
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supra-aglomerează prin apariţia acestor noi actanţi, este faptul că în lumea 
digitală asistăm şi participăm la un proces de convergenţă a dispozitivelor şi 
industriilor. Şi acest subiect va fi dezbătut pe larg într-un capitol ulterior.

Fig. 7. Televiziunea japoneză NHK anunţă noul HDTV, cu 1125 de linii (1981)9
j. televiziunea de înaltă definiţie HDTV: este generaţia următoare a 
televiziunii digitale, comparabilă ca şi calitate a imaginii şi sunetului cu 
cinematograful. Rezoluţia imaginii este încă mai mică decât cea oferită de 
peliculă dar este foarte aproape de limita de la care ochiul uman nu mai 
poate face diferenţieri (de altfel această tehnologie permite chiar producţia 
de film în condiţii de reducere a bugetului necesar pentru că întreaga 
producţie se realizează digital şi abia la finalizare se realizează eventual 
transpunerea pe peliculă). Sunetul este stereo sau chiar dolby surround, 
identic cu cel dintr-o sală de cinema. Chiar şi ecranele televizoarelor ajung la 
diagonale de peste un metru datorită tehnologiilor LCD şi cu plasmă. Este 
home cinema, cinematograful de acasă, care se va extinde pe scară largă în 
viitorul apropiat.

9 http://www.wired.com/culture/culturereviews/multimedia/2009/01/st_tvbigmoments?slide=7&slideView=6
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1.3. Internetul
Nucleul care stă la baza funcţionării internetului este un set minimal, simplu, 
în sistem deschis, de norme, proceduri şi standarde de transfer a informaţiei 
digitale între calculatoarele din reţea care se numeşte Internet protocol (IP). 
Iar pentru că informaţia de orice natură (fie ea text, fotografie/ imagine 
statică/ grafică, sunet/ voce/ muzică, video/ animaţie) poate fi convertită în 
atât de simplul şi versatilul format digital, tehnologia de comunicaţie IP este 
atât de flexibilă încât poate să fie folosită la transferul oricărui tip de 
informaţie. Consecinţa imediată: textul scris se adaptează pentru o formatare 
HTML sau XML, telefonia migrează către Voice Over IP (VOIP), muzica se 
comprimă în format MP3 iar televiziunea şi conţinutul video devin conţinut 
pentru IPTV şi toate acestea sunt la dispoziţia publicului pe platforma 
tehnologică numită internet.
Internetul a reuşit în cei numai câţiva ani de la apariţie să modifice din 

temelii modul de concepţie, producţie, administrare, stocare, gestionare, 

circulaţie şi distribuţie a informaţiei, într-o explozie de un impact care nu îşi 

găseşte precedent sau comparaţie în istoria apariţiei şi dezvoltării de noi 

medii de comunicare. Internetul schimbă modul în care publicul 

interacţionează cu informaţia, îi oferă posibilitatea de a o accesa fără nici un 

fel de limitare în spaţiu şi timp, de a o genera sau modifica. Internetul 

permite informaţiei să circule liber, cvasi-instantaneu, la costuri minime iar 

prin aceasta influenţează industrii întregi şi le forţează să se adapteze pentru 

a face faţă rapidităţii cu care au loc schimbările.
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2. Relaţia tehnologie- conţinut- public în audiovizual

Începând cu apariţia filmului la sfârşitul secolului XIX, se poate constata că 
fiecare tehnologie de audiovizual (cinema, TV, VHS, DVD, IPTV) care 
apare trece prin aceleaşi stadii în ceea ce priveşte modul în care este 
percepută de către public şi apoi acceptată, pe măsură ce gradul de 
maturizare şi cel de răspândire al acesteia evoluează10.

2.1. Stadiul 1. Apariţia noului mediu de comunicare. Epoca tehnologiei
În acest stadiu demersul de definire a parametrilor tehnologici prevalează. 
Procesele tehnice şi echipamentele trebuie încă dezvoltate, testate, 
perfecţionate pentru a ajunge la nivelul de fiabilitate şi performanţă care să 
le facă acceptate de către public. Producătorii de echipamente şi tehnologii 
dezvoltă şi lansează cu mari desfăşurări de forţe propriile formate, standarde, 
proceduri şi încearcă să le impună în faţa concurenţei, astfel încât să îşi 
asigure o poziţie dominantă pe piaţă. 
Exemple de “războaie ale formatelor” de-a lungul timpului sunt:

- PAL versus NTSC versus SECAM. Niciun standard de televiziune 
nu a rămas dominant deoarece la apariţia televiziunii color 
deciziile erau încă luate de guverne ca principal finanţator, fără să 
existe cu adevărat o competiţie comercială. S-a ajuns astfel la o 
împărţire de tip geografic a pieţei: PAL în Europa, NTSC în SUA, 
SECAM în Franţa şi Rusia.

- formate de suport magnetic : VHS versus Betamax. VHS a rămas 
suportul popular, Betamax (mai robust dar şi mai scump) a fost 
adoptat pentru utilizări profesionale

- BluRay versus HD-DVD ca formate optice de stocare de generaţie 
următoare după DVD a fost tranşat în 2008 în favoarea 
consorţiului condus de Sony

- Media Player (de la Microsoft) versus QuickTime (de la Apple) în 
domeniul playerelor video a fost şi a rămas inclus în competiţia de 
mai mare anvergură între cele două sisteme de operare

- războiul browserelor câştigat zdrobitor la un moment dat de 
Microsoft cu Internet Explorer în faţa lui Netscape dar relansat la 
momentul 2009 de mai nou apărutele Firefox, Opera şi Google 
Chrome

10 Van Tassel, Joan. Digital TV over Broadband- Harvesting Bandwidth. Boston: Butterworth- 
Heinemann, 2001
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La data redactării acestei lucrări răspândirea internetului broadband crează 
premisele apariției unei adevărate mutații tehnologice: devine posibil ca 
toate programele să fie rulate de pe servere centrale (într-un model numit 
cloud computing), fără a mai fi nevoie ca ele să fie instalate pe calculatorul 
utilizatorului. Această soluţie loveşte frontal în competitorul Microsoft şi 
sistemul de operare Windows al acestuia. Ea prezintă premisele unei posibile 
modificări a însuşi modului în care sunt folosite calculatoarele iar în ceea ce 
priveşte tema noastră de studiu va confirma şi consolida tendinţa de mutare 
online a conţinutului video.
În stadiul apariției unei noi tehnologii asistăm la o mişcare divergentă care 
pare haotică, derutează publicul şi nu facilitează răspândirea noii platforme 
media. În paralel cu definirea tehnologiei, se fac experimente atât în 
domeniul producţiei de conţinut cât şi în modul în care se realizează 
distribuţia acestuia. Apar primele formule dedicate de realizare de conţinut 
dar acestea fie sunt încă tributare specificului consacrat de tehnologia 
anterioară, fie sunt rudimentare şi nu depăşesc nivelul de experiment. Iar 
consecinţa imediată este că publicul nu adoptă automat noua tehnologie şi 
specificul noului mod de comunicare pe aceasta îl propune.
Este un cerc vicios care blochează acceptarea noului mediu şi utilizarea lui 
pe scară largă: nu există cerere din partea publicului şi din această cauză nu 
se produce conţinut specific mediului, deci nu se dezvoltă formule de 
distribuţie eficiente, deci publicul nu are acces la noul tip de produs 
audiovizual pentru a-l evalua şi eventual a-l accepta şi comanda, deci 
continuă să nu existe cerere.
Soluţia salvatoare care se regăseşte în modelul de afirmare al tuturor 
mediilor ulterioare cinematografului (televiziune, casete video, DVD, 
internet etc.) constă în importul de conţinut verificat anterior ca succes 
comercial, acesta având practic rolul de a trage tehnologia după el şi de a 
forma cererea. 
Este o recunoaştere implicită a faptului că tehnologia poate să 
îmbunătăţească experienţa de consum a publicului dar elementul 
determinant rămâne calitatea conţinutului.
2.2. Stadiul 2. Maturizarea tehnologiei. Epoca conţinutului.
Parametrii tehnologici ai platformei/ formatului/ suportului sunt definiţi iar 

anumite formate câştigă în popularitate în faţa celorlalte, devenind standarde 

care se impun pe piaţă sau coexistă în paralel pe pieţe diferite geografic (în 

cazul în care acele pieţe sunt sau erau iniţial controlate guvernamental). De 

exemplu, la mijlocul secolului XX, pe când televiziunea se dezvolta sub 
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directa tutelă, chiar şi financiară, a guvernelor (pentru că dezvoltarea 

depindea în primul rând de constituirea unei infrastructuri de emiţătoare, o 

investiţie de mare anvergură, care numai în SUA s-a putut face cu finanţare 

exclusiv privată), NTSC a devenit standard de televiziune în SUA şi Japonia, 

PAL în Europa, SECAM în Franţa şi Uniunea Sovietică. Mai târziu raţiunile 

economice au început să prevaleze iar globalizarea a unificat pieţele: VHS a 

devenit standardul mondial în faţa Betamax, iar competiţia Blu-Ray versus 

HD-DVD a fost până în 2008 un război cu o miză enormă care a polarizat 

majoritatea actorilor importanţi din industrie în două tabere antagonice şi al 

cărui rezultat a fost în final influenţat în mod direct de reacţia publicului şi 

de resursele de conţinut care au fost aduse ca “arme secrete” pe acest front.

Odată cu stabilizarea şi maturizarea mijloacelor tehnice, publicul începe să 

accepte oferta pe care i-o propune noua tehnologie şi prin urmare creşte 

cererea de conţinut. 

În cazul cinematografului demersul de dezvoltare a unui specific al 

conţinutului durează câteva decenii. Este firesc pentru că cinematograful 

trebuie înainte de toate să articuleze un limbaj cu totul nou, punct de pornire 

al tuturor dezvoltărilor ulterioare din audiovizual, iar acest proces este 

complex şi îndelungat (subiectul este amplu şi nu face obiectul acestui 

studiu). Se experimentează modul în care tehnologia reuşeşte să permită (de 

exemplu utilizarea culorii sau includerea sunetului ca element sincron cu 

imaginea) şi/sau să faciliteze (de exemplu folosirea a diverse formule 

narative) integrarea şi punerea în valoare a elementelor provenite din alte 

limbaje (literatură, arte plastice, muzică). Iar de-a lungul acestui proces se 

produce în paralel şi un fenomen de educare a publicului. După cum 

spuneam, nu este numai o experienţă nouă ci un întreg limbaj nou, diferit de 

cel scris sau vorbit, iar spectatorul trebuie să înveţe să vadă filmul. 
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Pentru industriile apărute ulterior, dat fiind faptul că limbajul deja există, 

evoluţiile sunt mult mai rapide. Iniţial se foloseşte reţeta preluării de 

conţinut de audiovizual de la industria premergătoare (de exemplu 

televiziunea preia la început filme sau transmite în direct spectacole de 

teatru, concerte, alte tipuri de spectacole de succes). 

După ce se formează o cerere fermă, creşte nivelul producţiei de 

audiovizual, ca volum, varietate şi mai ales calitate. Aceasta favorizează o 

asimilare creativă a tehnologiei şi treptat dezvoltarea unor formate proprii 

acelui mediu sau chiar a unor elemente de limbaj specifice. De exemplu, 

imediat după ce apare, televiziunea se foloseşte de forţa imaginii transmise 

în direct pentru a răpi de la radio publicul transmisiunilor sportive sau al 

talk-show-urilor şi propune telespectatorilor formule noi, mult mai atractive. 

Mai apoi dezvoltă formate cu totul noi cum ar fi serialele (cu apoteoza lor 

reprezentată de telenovele) sau videoclipurile. 

În acest stadiu apar criterii estetice, repere de diferenţiere valorică, modele 
de afaceri atât în privinţa producţiei cât şi a distribuţiei, precedente de succes 
comercial şi proceduri de bună practică. 
Una dintre cele mai interesante consecinţe este faptul că produsul 
audiovizual devine atât de larg acceptat de public încât apar voci care susţin 
că mediul anterior este ameninţat cu dispariţia. Şi de fiecare dată acest lucru 
nu se întîmplă, vechile medii/ suporturi găsind resurse de a se adapta pentru 
a-şi păstra o parte din public şi a se reinventa. 
2.3. Stadiul 3. Epoca publicului

Noul mediu de audiovizual este atât de răspândit încât începe să facă parte 

din viaţa de zi cu zi a publicului. Apar efecte demne de luat în considerare în 

plan social (de exemplu în cazul internetului: de la creşterea eficienţei 

muncii prin accesul la resurse de informaţii altfel inaccesibile şi până la 

constituirea de comunităţi virtuale delocalizate geografic dar unite de 

interese comune) sau psihologic (de la diverse forme de dependenţă, cum ar 
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fi cea de telenovele, şi până la estomparea graniţei între real şi virtual în 

cazul jocurilor video). 

Reacţia publicului şi gradul lui de acceptare devin esenţiale pentru succesul 

produsului audiovizual. Devine importantă încă din etapa de dezvoltare a 

conţinutului estimarea orizontului de aşteptare a publicului, reacţia lui 

probabilă în privinţa acceptării a unui produs. 

Între timp concurenţa a crescut foarte mult iar gustul publicului deja 

influenţează pregnant conţinutul, aproape că dictează în ceea ce îl priveşte. 

Produsul audiovizual a ajuns la maturitate comercială şi face parte din viaţa 

de zi cu zi. Se poate spune că serviciile de măsurare a audienţei sunt, într-un 

fel, instrumente ale dictaturii publicului. Din păcate în acest stadiu de multe 

ori deciziile producătorilor de conţinut nu se mai bazează pe criterii estetice 

ci pe estimări sau calcule intuitive care îşi propun să descopere ce anume are 

şanse să devină succes comercial.

2.4. Stadiul 4. Aproape invizibilitate

Publicul a ajuns să fie atât de obişnuit cu noul mediu de audiovizual şi l-a 

inclus atât de mult în viaţa de zi cu zi încât aproape că nu îi mai acordă 

atenţie. Să asculţi radio în fundal în timp ce te afli în maşină în trafic sau să 

laşi televizorul să meargă în timp ce îţi faci treaba în casă, asta se întâmplă 

permanent în cotidian. Iar tendinţa se pare că se va accentua, dezvolta şi 

rafina odată cu evoluţia internetului. 

Tim Berners-Lee, cel care în august 1991 publica primul site de internet şi 

punea bazele lumii World Wide Web, a fost întrebat de BBC care este 

viziunea sa asupra a ceea ce ar urma să devină internetul11. Răspunsul a fost 

dezarmant de simplu: Când va împlini 30 de ani, mă aştept ca internetul să 

fie ceva foarte obişnuit, despre care lumea să nu mai vorbească atâta. Când 

11 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4132752.stm
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vrei să scrii un articol, nu spui “o să scriu un articol folosind un pix şi 

hârtie”. Pixul şi hârtia sunt lucruri obişnuite, de la sine înţelese. 

Un exemplu cu privire la această tendinţă şi la viteza cu care se petrec 
evoluţiile vine tot din lumea digitală dar dintr-o zonă diferită de audiovizual. 
Deja sunt în faze avansate de testare prototipuri ale aşa numitei “case 
digitale”, în care toate echipamentele casnice, nu numai cele de comunicare 
şi divertisment dar chiar şi cele de utilitate mai prozaică, aşa cum ar fi 
frigiderul şi aragazul, au suficientă inteligenţă digitală înglobată pentru a se 
putea interconecta în reţele locale şi la internet. Frigiderul va putea să 
“cumpere” singur produsele alimentare necesare, iar aragazul se va putea 
“informa” pentru a oferi la cerere soluţii de noi reţete culinare. Totul sub 
controlul “stăpânului”, care probabil nici nu va mai băga de seamă că 
operaţiunile care îi economisesc timp şi bani se fac pe infrastructura de 
internet. 
Internetul se îndreaptă probabil către acelaşi destin ca şi electricitatea: 
devine omniprezent, la costuri accesibile oricărui utilizator. Şi îţi dai seama 
cât sunt de importante abia atunci când îţi lipsesc.
După cum am constatat, apariţia unei noi tehnologii nu presupune că aceasta 
este acceptată imediat şi necondiţionat de către public ci reprezintă un proces 
care a făcut şi numeroase victime de-a lungul timpului. Cercul vicios al 
acceptării este spart cu adevărat abia în momentul în care promotorii noii 
tehnologii reuşesc să identifice aplicaţia specifică care să atragă atât de mult 
publicul încât acesta să o folosească regulat, plătind pentru ea şi devenind 
fidel atât tehnologiei respective cât şi conţinutului specific pe care îl face 
posibil. Este aşa numita12 “killer application” sau pe scurt “killer app”. 
După ce aceasta este găsită mai e nevoie de o comunicare de marketing bine 
concepută, prin care să i se transmită consumatorului într-un mod simplu şi 
direct ceea ce îl interesează cu adevărat: la ce e bună noua aplicaţie, ce 
avantaje îi oferă utilizarea acesteia, la ce experienţă nouă îi oferă acces. În 
teoria de marketing (mai ales în online) se foloseşte sintagma uşor cinică 
What's in it for me?/ Eu cu ce mă aleg din asta?
Dacă acest demers are succes, nu numai că cercul vicios este întrerupt dar se 
intră pe o spirală a acceptării care conduce la creşteri de cele mai multe ori 
spectaculoase. 
În cazul televiziunii, aplicaţia “ucigătoare” a fost relativ uşor de găsit: 
programe variate (inclusiv filme, resursele deţinute de industria 

12 Van Tassel, Joan. Digital TV over Broadband- Harvesting Bandwidth. Boston: Butterworth- 
Heinemann, 2001
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cinematografică sunt relansate şi repuse în valoare), cât mai implicate în 
actualitate (programe de ştiri şi talk-show-uri care preiau rapid o parte din 
audienţa radioului), de cât mai bună calitate, pe cât se poate transmise în 
direct (cine s-ar uita altfel la transmisiile sportive?), puse la dispoziţie 
(aproape) gratuit. Iar peste toate acestea marele avantaj că programele de 
televiziune pot fi urmărite de acasă, comod, în intimitate, fără a mai fi 
nevoie ca telespectatorul să se deplaseze până la o sală de cinema.
Pentru televiziunea prin cablu (şi ulterior pentru cea prin satelit de tip 
Direct-to-Home DTH) a fost difuzarea de filme în premieră la televiziune 
(pe canale cu plată de tip HBO), dezvoltarea de canalele tematice premium 
(de tipul Discovery Channel) sau demonstraţia de forţă şi viteză de reacţie 
din modul în care CNN a reuşit în 1990 să transmită în timp real evoluţia 
primului război din Golf. 
Pentru producătorii de console de jocuri sunt chiar jocurile video de 
producţie proprie, spectaculoase prin ele însele, din ce în ce mai realiste, 
capabile să ofere un grad de interactivitate mai ridicat decât orice alt mediu. 
Pentru telefonia mobilă: posibilitatea de a comunica fără restricţii. 
Pentru Internet a fost e-mailul, urmat de accesul la informaţie şi divertisment 
sau posibilitatea apărută pentru prima oară de a face parte din comunităţi 
virtuale. Un exemplu des citat de poveste de succes în domeniul aplicaţiilor 
media bazate pe internet, care a pornit de la o excelentă idee de marketing de 
fuziune, l-a constituit faptul că în 1999, în patru săptămâni, circa 10 milioane 
de utilizatori au descărcat media playerul QuickTime de la Apple pentru a 
putea să vadă episodul 1 din Războiul Stelelor: Ameninţarea Fantomei.13 Şi 
în acest caz conţinutul cu succes la public pus la dispoziţie de cinema a 
ajutat la promovarea unei tehnologii noi.
Pentru scopul lucrării de faţă este interesant de studiat cum se comportă 
televiziunea în procesul de evoluţie a relaţiei tehnologie- conţinut- public. 
Epoca tehnologiei, de căutare şi descoperire a celor mai eficiente soluţii 
pentru a face conţinutul să ajungă la public, a fost depăşită relativ repede iar 
intrarea în epoca dominată de conţinut s-a făcut aproape pe nesimţite. După 
apariţia şi răspândirea televiziunii în culori, după transmiterea în direct a 
Olimpiadei de la Tokyo prin folosirea în premieră a unei reţele de sateliţi de 
telecomunicaţii pentru transferul semnalului video pe toată suprafaţa 
planetei şi după apogeul atins prin transmiterea în direct a primei aselenizări 
în 1969, televiziunea în forma ei clasică a ajuns la o deplină maturitate din 
punct de vedere tehnologic şi şi-a demonstrat capacitatea de a răspunde 

13 Van Tassel, Joan. Digital TV over Broadband- Harvesting Bandwidth. Boston: Butterworth- 
Heinemann, 2001
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aşteptărilor publicului din acea perioadă cu un tip nou de experienţă 
audiovizuală. 

Fig. 8. Primele televizoare color (1950)14
Dezvoltările ulterioare anilor 70 au ţinut seama din ce în ce mai mult de 
cerinţele unui public tot mai avizat, i-au propus acestuia noi şi noi facilităţi, 
au condus la o diversificare nemaivăzută a ofertei de conţinut. Susţinut de 
cererea masivă din partea publicului, conţinutul s-a emancipat pe deplin de 
sub tutela tehnologiei, a reuşit nu numai să se transfere cu uşurinţă pe 
platformele şi/sau suporturile nou apărute dar a şi preluat iniţiativa uneori, 
punând presiune pe resursele tehnologice, obligându-le să evolueze pentru a-
i permite transformări către ipostaze noi, uneori surprinzătoare, uneori mai 
interesante şi/sau mai avantajoase pentru public. Sau pur şi simplu pentru a-i 
deschide canale noi de pătrundere şi expansiune pe piaţă. 
Toate dezvoltările prezentate în capitolul anterior fac ca la momentul 2009 
televiziunea să se afle în faza de trecere din stadiul 2 de dezvoltare, al 
conţinutului, în stadiul 3, al publicului, pentru că a ajuns la o maturitate 
deplină a conţinutului specific pe care îl pune la dispoziţie şi prezintă 
numeroase caracteristici de transfer către public al controlului asupra 
conţinutului, al modului în care acesta este produs şi distribuit:
a. Publicul contemporan are acces la programe TV/conţinut video care 

abordează tematici şi zone de interes oricât de specifice (prin 
segmentarea producţiei şi difuzării de programe în canale de nişă din ce 
în ce mai specializate). Datele de pe piaţa din Statele Unite, cea mai 
importantă ca dinamică şi inovare din lume, sunt relevante în acest sens. 

b. Spre deosebire de cinematograf, unde publicul este prin excelenţă 
spectator şi are o atitudine complet şi iremediabil pasivă, în cazul 
televiziunii s-a inventat instrumentul prin care publicul poate să 

14 http://www.wired.com/culture/culturereviews/multimedia/2009/01/st_tvbigmoments?slide=2&slideView=7
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reacţioneze la conţinut, să decidă pe loc şi cu consecinţe imediate ce 
anume vrea să urmărească la televizor la un moment dat. Acest 
instrument este deja banala telecomandă.

c. Publicul poată să vadă când, cum şi unde vrea programele favorite pe 
casete VHS sau pe DVD.

d. Publicul poate să producă în diverse formate propriul conţinut 
audiovizual cu ajutorul camerelor video personale sau mai nou al 
telefoanelor mobile.

e. Chiar dacă oarecum indirect, datorită caracterului statistic al operaţiunii, 
publicul poate să influenţeze într-o oarecare măsură difuzarea 
programelor deoarece indicatorii de audienţă pot fi colectaţi în timp real, 
procesaţi, analizaţi şi folosiţi ulterior pentru configurarea unei grile de 
programe conforme cu aşteptările celor mai mulţi telespectatori. 

f. Într-un mod rudimentar şi incomplet, publicul de tip telespectator poate 
chiar să influenţeze în timp real conţinutul programelor prin utilizarea 
unor instrumente nespecifice cum ar fi apelurile telefonice sau SMS-
urile. Acestea permit o simulare a interactivităţii, de exemplu prin 
lansarea de televotinguri, aparent importante în modificarea naraţiunii în 
formate de tip reality show cum ar fi Big Brother. 

Toate aceste elemente sunt îmbunătăţiri importante ale conţinutului specific 

televiziunii şi/sau ale modului în care acesta este pus la dispoziţia publicului. 

De asemenea ele reprezintă evoluţii remarcabile ale relaţiei dintre public, 

conţinut şi tehnologie. Şi totuşi dezvoltările ulterioare anilor 70, perioadei de 

după apariţia televiziunii în culori şi a transmisiilor în direct pe satelit, nu au 

mai propus publicului tipuri de experienţe audiovizuale fundamental noi. 

Din acest punct de vedere se poate afirma că, în momentul în care a făcut 

posibil ca două miliarde de pământeni să participe împreună cu Neil 

Armstrong la primul pas pe Lună, televiziunea în forma ei clasică şi-a atins 

maximul ca posibilităţi de exprimare şi ca ofertă specifică de experienţă 

audiovizuală.


