REALIZACJA PROGRAMU „NOWY GADŻET”
TELEWIZJI TVN TURBO NA TERENIE
SKANSENU
Kuba Klaviter – znany spec od gadżetów, prawdziwy koneser nowinek techniki, 2
grudnia 2016 r. zagościł w skansenie, by wraz z ekipą programu TVN Turbo
zrealizować materiał do nowego odcinka programu „Nowy gadżet”.
Widzowie telewizji TVN z zaciekawieniem oglądają prowadzone przez niego w
niebanalny sposób testy różnorodnych przedmiotów, które dopiero mają pojawić
się na rynku. Jest to niewątpliwie duża zasługa samego prowadzącego, ale
także formuły programu i metod prezentacji tytułowych gadżetów. Oto widz
obserwuje je „od podszewki”, co więcej – ma możliwość poznania nie tylko ich
zalet, ale również wad. Kuba Klawiter ocenia i pokazuje, odkrywa i
prezentuje, a wszystko dzieje się w przystępnej, swobodnej formie.
W jednym z emitowanych w nadchodzącym roku odcinków programu, Kuba Klawiter
zabierze widzów TVN Turbo do sierpeckiego skansenu, gdzie życie płynie
niespiesznie, a czas niemal stanął w miejscu. To właśnie tu prowadzący
postanowił bliżej przyjrzeć się urządzeniu o nazwie instant lab (dla
niewtajemniczonych: to w uproszeniu współczesna forma aparatu polaroid).
Gadżet bezpośrednio drukuje wykonane przez użytkownika zdjęcia. Kuba Klawiter
wybrał skansen jako miejsce do uzmysłowienia widzom, że prawie wszyscy na co
dzień wykonujemy telefonami komórkowymi niezliczoną ilość zdjęć, a większość
z nich nie ma dla nas żadnej wartości. Co więcej – nie odczuwamy potrzeby
posiadania papierowych wersji wykonanych fotografii. A być może żadna z nich
zwyczajnie nie spełnia naszych oczekiwań i nie nadaje się do wydruku? Zatem w
jakim celu wykonujemy tak gigantyczną ilość zdjęć? Reasumując; instant lab to
urządzenie zachęcające do zwrotu w kierunku jakości, nie ilości. Lepiej
przecież wykonać jedno wartościowe zdjęcie, niż kilkadziesiąt bezużytecznych,
słabych fotografii. Prowadzący zachęca widzów, by powrócili do czasów, kiedy
zdjęcia nie były wykonywane bez namysłu, przypadkowo. A gdzie najlepiej
zwolnić? Na skansenie; w miejscu gdzie nikt nie wie co to pośpiech, a czas
płynie własnym, spokojnym rytmem. To właśnie tu Kuba Klawiter wykonuje to
jedno, idealne zdjęcie, które nadje się do wydruku.
Emisja programu „Nowy gadżet”, w którym Kuba Klawiter przeprowadzi sprawdzian
smartfonu z funkcją wydruku zdjęć przewidziana jest na marzec 2017 r.
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