Poradnik „filmożercy” - cz.1

Jak się przygotować na serialowe maratony?
Ile odcinków ulubionego serialu obejrzałeś ostatnio za jednym razem? Doskonale wiemy, jak
wciągające potrafią być nowe produkcje dostępne w popularnych serwisach VoD. Zeszłoroczny
rekord w binge-watching, czyli właśnie domowym maratonie filmowym, wciąż nie został przebity i
wynosi 94 godziny*. Korzystając z porad prawdziwych ekspertów, stworzyliśmy poradnik
„filmożercy”, który pomoże przygotować się do kolejnego, pełnego emocji maratonu.
Zgłębienie tematu pozwoliło zdefiniować cztery czynniki, mogące wpływać na każdą dłuższą sesję
przed telewizorem, a na które zwraca się mniejszą uwagę. Wśród nich znalazły się:


środowisko (otoczenie),



ergonomia (usadowienie),



doświadczenie oglądania (technologia i wybór treści),



przygotowanie (przekąski i dobre samopoczucie).

Firma Samsung zaprosiła do współpracy dwóch ekspertów, którzy podpowiedzieli, jak stworzyć
optymalne warunki do oglądania telewizji w domu. Wśród nich Afroditi Krassa, projektantka
kompleksów kin w całej Europie i założycielka studia aranżacji wnętrz, oraz Walter Iuzzolino, fan
seriali i założyciel telewizyjnego serwisu streamingowego Walter Presents.
Po pierwsze: zadbaj o otoczenie
Idealny scenariusz filmowego maratonu to przyjemne i komfortowe otoczenie, bez zbędnych
„rozpraszaczy”. To niezbędne minimum,żeby w pełni zrelaksować się przed telewizorem, ale warto
też rozważyć więcej czynników.

 TEMPERATURA – jeśli masz taką możliwość ustaw ją na 21°C – jest to standardowa
temperatura odczuwalna w kinach.
 OŚWIETLENIE – w starszych modelach telewizorów mogą pojawić się refleksy świetlne,
zatem odsuń przedmioty lub jaskrawe światło, które mogą być przyczyną irytujących
refleksów, po to, aby nic nie przeszkadzało w trakcie seansu.
 KOLORYSTYKA – dodaj niebieskie i zielone tony na ścianach lub elementach
wykończeniowych, aby stworzyć wrażenie komfortu i spokoju.
 JAKOŚĆ POWIETRZA – niewielka liczba łatwych w pielęgnacji roślin znacząco zmniejszy
ilość toksyn w powietrzu. Pamiętaj, że kwiaty cięte – mimo że piękne - zmniejszają ilość
tlenu w powietrzu.
Afroditi Krassa zauważa: „Zaprojektowałam wiele kompleksów kinowych i pewne rozwiązania
stosowane w profesjonalnym środowisku mogą zostać przeniesione do domu. Na przykład, w
zależności od jakości telewizora, istotne jest dobre oświetlenie. Zasłonięcie okien i stworzenie
ciemnych powierzchni pod telewizorem poprzez na przykład położenie dywanu pomoże
zminimalizować przeszkadzające refleksy. Jednak jeżeli masz wysokiej jakości telewizor, taki jak
np. Samsung QLED, oświetlenie nie będzie stanowiło problemu, ponieważ model ten zapewnia
idealną jakość obrazu w każdych warunkach, także w ciągu dnia”.
*http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-marathon-watching-television/
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