Νζοι ρόλοι για το Ιντερνζτ ςτην αγορά ψυχαγωγίασ
Σε εναλλακτικό κανάλι διάθεςησ περιεχομζνου εξελίςςεται το Διαδίκτυο για την τηλεόραςη και τον κινηματογράφο.
Το YouTube ανακοίνωςε τθν αποκλειςτικι ςυμφωνία ηωντανισ μετάδοςθσ όλων των αγϊνων του πρωτακλιματοσ κρίκετ τθσ ινδικισ Premier League για όλο το 2010. Μιλϊντασ για
τθ νζα ςυνεργαςία, ο γενικόσ διευκυντισ του Google India, τόνιςε ότι πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ και πιο εκτεταμζνθ ςε διάρκεια ηωντανι μετάδοςθ που κα ζχει κάνει ποτζ θ Google,
ςθμειϊνοντασ παράλλθλα πρωτιά και για τθν διαδικτυακι αγορά. Οι αγϊνεσ, με βάςθ τθ
ςυμφωνία, κα μεταδίδονται παντοφ, εκτόσ από τισ ΗΠΑ.
Η ανακοίνωςθ τθσ ςυμφωνίασ και οι εξελίξεισ που κα μποροφςε να πυροδοτιςει κα μποροφςαν να αλλάξουν πολλά ςτο τθλεοπτικό τοπίο. Η Guardian αναφζρει ότι θ ςυμφωνία αυτι μπορεί να κζςει ςε νζα βάςθ τθν αξία των τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων ςτθ Βρετανία.
Μζχρι ςιμερα, το YouTube ζχει πραγματοποιιςει ηωντανζσ αναμεταδόςεισ πολφ ςυγκεκριμζνων γεγονότων, όπωσ θ ορκωμοςία του Αμερικανοφ προζδρου. Τθν ϊρα που οι μεταμεςονφχτιεσ τθλεοπτικζσ ςυηθτιςεισ ςτισ ΗΠΑ μάχονται να προβλθκοφν ςτθν καλφτερθ δυνατι ϊρα, θ «μετακόμιςθ» γεγονότων, εκπομπϊν και προγραμμάτων που παραδοςιακά
προςελκφουν τθλεκζαςθ, όπωσ οι ακλθτικοί αγϊνεσ, ςτο Διαδίκτυο, ζρχεται να εντείνει τθ
νευρικότθτα των ικυνόντων του τθλεοπτικοφ τοπίου.
Ακόμθ δεν ζχει γίνει γνωςτό αν θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα ακολουκιςει κάποιο ςυνδρομθτικό μοντζλο ι αν κα παρζχεται δωρεάν ςτουσ χριςτεσ του YouTube. Το Hulu από τθν
άλλθ, θ γνωςτι υπθρεςία παρακολοφκθςθσ ταινιϊν ςτο Ιντερνζτ, ςκοπεφει να ξεκινιςει να
χρεϊνει για το περιεχόμενο τθσ μζςα ςτο 2010.
Ακολουκϊντασ κατά γράμμα τισ προκζςεισ τθσ μθτρικισ News Corp, θ εταιρεία ανακοίνωςε: «Είναι ϊρα να ξεκινιςουμε να ζχουμε ζςοδα από τθν μετάδοςθ του περιεχομζνου. Το
επιχειρθματικό μοντζλο που βαςίηεται ςτθ δωρεάν προβολι περιζχει πολλά εμπόδια που
δεν μασ επιτρζπουν να αξιοποιιςουμε το περιεχόμενο μασ. Το Hulu κα πρζπει να παρζχει το
περιεχόμενο ςτουσ χρήςτεσ του με τζτοιο τρόπο που κα εκτιμοφν τθν αξία του, είναι απαραίτθτο να εξελιχκεί και να ςυμπεριλάβει το ςυνδρομθτικό μοντζλο ςτο επιχειρθματικό του
ςχζδιο».
Ακόμθ δεν ζχουν διευκρινιςτεί οι λεπτομζρειεσ του νζου μοντζλου και οι ςχετικζσ χρεϊςεισ, γεγονόσ που αφινει πολλά περικϊρια ερμθνειϊν. Εξάλλου, απαντϊντασ ςε ςχετικι ερϊτθςθ, ςτζλεχοσ τθσ Hulu ζςπευςε να κακθςυχάςει τισ ανθςυχίεσ επιςθμαίνοντασ ότι «οποιοδιποτε νζο μοντζλο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με αυτό που εφαρμόηουμε ςιμερα». Όπωσ και να 'χει όμωσ, αυτό που δεν αλλάηει είναι θ πρόκεςθ για χρζωςθ μζρουσ του
περιεχομζνου, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο.
Εναλλακτικό κανάλι και για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο

Σε ζνα άλλο κλάδο τθσ αγοράσ ψυχαγωγίασ, τον κινθματογράφο, ζχουν αρχίςει να εκφράηονται κάποιεσ ενδιαφζρουςεσ απόψεισ για τθ ςυμβολι του Ιντερνζτ ςτθ ςωτθρία και τθ βιωςιμότθτα του ανεξάρτθτου κινθματογράφου. Η κεντρικι ιδζα, που ςυνοψίηεται ςτθν εναλλακτικι διανομι ταινιϊν μζςω υπθρεςιϊν video-on-demand ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν και
κυρίωσ του Ίντερνετ, ζχει αναφερκεί από αρκετοφσ ανεξάρτθτουσ παραγωγοφσ που εμφανίηονται ςτο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Sundance που πραγματοποιείται αυτι τθν εβδομάδα.
Οι υποςτθρικτζσ του μοντζλου, πιςτεφουν ότι θ εκμετάλλευςθ του Ιντερνζτ ωσ καναλιοφ
διάκεςθσ και προβολισ των μικροφ budget ταινιϊν κα επιτρζψει τθ δθμιουργία κερδϊν χωρίσ το άγχοσ και τον ανταγωνιςμό για τθν προβολι των ταινιϊν ςε κινθματογραφικζσ αίκουςεσ.
Σιμερα, ο διανομζασ πλθρϊνει ςτον παραγωγό ζνα ποςό για τθν κυκλοφορία τθσ ταινίασ,
που ςυχνά δεν καλφπτει τα ζξοδα παραγωγισ, με αποτζλεςμα τα όποια κζρδθ να προζρχονται από το ποςοςτό του παραγωγοφ ςτισ ειςπράξεισ τθσ ταινίασ, που μπορεί και να μθν αποδοκεί ποτζ αν θ ταινία αποτφχει ςτα box offices.
Με τθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων on-demand και κατεβάςματοσ των ταινιϊν από το Ιντερνζτ, οι ανεξάρτθτοι παραγωγοί μποροφν να πετφχουν καλφτερθ ςτόχευςθ κοινοφ και να αποφφγουν τα εκατομμφρια δολάρια που δαπανϊνται για τθν προϊκθςθ μιασ ταινίασ ςτισ
κινθματογραφικζσ αίκουςεσ, ιςχυρίηονται πολλοί ανεξάρτητοι παραγωγοί. Παράλλθλα, θ
μζκοδοσ αυτι ωφελεί και τουσ διανομείσ που κα προςεγγίςουν νζα κοινά ζξω από τισ αίκουςεσ και τισ μεγάλεσ πόλεισ.
Σίγουρα, οι ανεξάρτθτοι ςκθνοκζτεσ που μεγάλωςαν βλζποντασ τισ αγαπθμζνεσ τουσ ταινίεσ ςτθ μεγάλθ οκόνθ, κζλουν να δουν και τισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ να προβάλλονται ςτισ
κινθματογραφικζσ αίκουςεσ. Από τθν άλλθ όμωσ, όπωσ επιςθμαίνει ζνασ ανεξάρτθτοσ παραγωγόσ ςτο Sundance «Αν το video-on-demand είναι αυτό που χρειάηεται για να κρατιςουμε
τθν αγορά ανοιχτι, είμαι περιςςότερο από διατεθειμζνοσ να προςαρμοςτϊ ςτα νζα δεδομζνα».
www.kathimerini.gr με πλθροφορίεσ Reuters, Gizmodo, Read Write Web
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε μία παράγραφο 100-110 λζξεισ.
2. βάςθ, εμπόδια, επιςθμαίνοντασ, πραγματοποιείται, δαπανϊνται: α. να γράψετε τα
ςυνϊνυμα των λζξεων β. χρθςιμοποιείςτε τισ παρακάτω λζξεισ για να ςχθματίςετε προτάςεισ: αναμεταδόςεισ, χριςτεσ, ζςπευςε, ανεξάρτθτοι, διατεκειμζνοσ.
3. «Ακόμθ δεν ζχουν … με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο: ποια τα δομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου;
4. Σε ποιον άλλο κλάδο τθσ ψυχαγωγίασ πιςτεφετε ότι προςφζρει το διαδίκτυο; Να εκκζςετε τθν άποψι ςασ ςε μία παράγραφο 80 περίπου λζξεων.
5. «Ο οριςμόσ τθσ ψυχαγωγίασ ζχει γίνει περιςςότερο ευρφσ», ςχολίαςε ο Γκζιλ Μπζκερ,
πρόεδροσ τθσ εταιρείασ Edelman. Επίςθσ, φαίνεται, θ πλθροφόρθςθ και οι προτιμιςεισ των
καταναλωτϊν επθρεάηονται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ επιλογζσ και τα ςχόλια των φίλων
και επαφϊν τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα και όχι αποκλειςτικά από τθν αγορά ψυχαγωγίασ. Με
άξονά ςασ το παράκεμα να αναπτφξετε τισ απόψεισ ςασ ςε ζνα κείμενο 500 περίπου λζξεων
αναφορικά με τισ ευρφτερεσ κετικζσ και αρνθτικζσ επιδράςεισ του διαδικτφου ςτθν ιδιωτικι
και δθμόςια ηωι των ανκρϊπων.

