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CARACTERISTICILE UNUI MEDIA EVENT. STUDIU DE CAZ:
EUROVISION 2012

Nicoleta, Ciacu1
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Rezumat: Obiectivele studiului sunt identificarea caracteristicilor unui media event i analizarea
particularit ilor unui eveniment de amploare din Europa, concursul muzical Eurovision. Designul cercet rii
s-a bazat pe prezentarea teoretic a conceptului de media event corelat cu interpretarea particularit ilor
edi iei din acest an. În studiul de caz se porne te de la o încadrare a evenimentului în categoria restorative
event, deoarece evenimentul în sine reprezint rezultatul unei hiper-mediatiz ri, atât precât i post
eveniment, dar mai ales în timpul acestuia. Un alt aspect care confer eticheta de „media event”
Eurovision-ului este dat de caracterul interuptiv. Acesta este dat de mobiliz ri din partea publicului care i-a
abandonat activit ile cotidiene i a participat, de la fa a locului, din Baku, sau din fa a televizoarelor la
eveniment. Caracterul anticipat al evenimentului se reg se te în frecven a cu care s-a desf urat aceast
manifestare din 1956 pân în prezent, dar i în hiper-mediatizarea lui, fiind cel mai longeviv program din
istoria televiziunii, cu cele mai mari audien e interna ionale dintre transmisiunile ne-sportive.

Cuvinte cheie: media events, eurovision, tonul jurnalistic, mass-media române ti, statutul social al
jurnali tilor

Clasificarea JEL: Z

1. Media events. Defini ie, tipologii, ipostaze, caracteristici
Pentru a putea pune bazele unei analize pertinente, va trebui într-o prim instan s

definim atât conceptul de „media event”, din mai multe perspective i conform mai multor
accep iuni, cât i cele dou ipostaze în care acest fenomen se manifest în spa iul public i
cel mediatic.

Elihu Katz i Daniel Dayan au fost primii care au propus, în anul 1992, sintagma
„media events”, în cartea Media events: The Live Broadcasting of History. Definirea
conceptului a stat la baza unui studiu amplu realizat de cei doi cercet tori. Ace tia au
pornit de la ipoteza conform c reia, în mass-media, exist dou mari categorii de tiri: cele
de rutin i cele de non-rutin . Cele din prima categorie fac referire la evenimente
obi nuite care nu au un impact mare asupra publicului, iar cele de non-rutin se raporteaz
la tiri de mare impact social, care întrerup activit ile obi nuite jurnalistice i care
declan eaz o acoperire mediatic extraordinar (breaking news).

Într-o accep iune, media event-urile sunt definite ca „acele evenimente publice care
sunt amplu acoperite de mass media i care, datorit acestei mediatiz ri, declan eaz
procese de mobilizare social i (uneori) de ac iune politic ” (Coman, 2003). Mai mult
decât atât, într-o alt accep iune, media events este considerat ca fiind o „accelerare a
cotidianului i a istoriei bulversând o stare a lumii, prin a-i introduce o stare de noutate,
de neprev zut, de turbulen . În general, se consider c o revolu ie, prin brutalitatea sa
instantanee, sau asasinarea unei personalit i constituie ni te evenimente istorice.”
(Lardellier, 2003).

Privit prin prisma ipostazelor în care acest fenomen se manifest în spa iul public i
cel mediatic, se disting dou direc ii majore: restorative events i transformative events.

Restorative events reprezint rezultatul unei mediatiz ri excesive a unor ceremonii
publice comune, care sunt familiare unui public mai larg. De asemenea, o alt
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caracteristic este dat de semnifica iile general acceptate, care confirm structurile socio-
politice deja existente, normele, valorile i simbolurile deja consacrate.

Transformative events se realizeaz prin contopirea unor segmente ceremoniale
relativ disparate ce in mai mult de atitudinile din întâlnirile politice sau diplomatice cu
genuri mass-media.

Din perspectiva institu iilor de pres , media event-urile sunt generatoare de:
a) Prezent ri ale evenimentelor sau faptelor, la nivel de form , într-un mod cu totul

diferit fa de obi nuitele reportaje. Evenimentul este preg tit prin numeroase anun uri,
este anticipat.

b) Schimb ri ale tonului jurnalistic. Evenimentul este prezentat într-un mod
ceremonios i mai mult subiectiv decât obiectiv.

c) Privilegieri ale structurilor narative, spectacularizarea mesajului i a scenelor
prezentate. Sunt sugerate unitatea atât dintre participan ii la evenimente, cât i dintre cei
care urm resc scenele transmise.

d) Schimb ri ale statutului social al jurnali tilor. Jurnali tii se substituie instan elor
i persoanelor oficiale care mediau în chip uzual în întreg procesul de transmitere a

evenimentului. (Coman, 2011)
Prin prisma tipologiz rii conceptului de media event, D. Dayan i E. Katz consider

c exist 3 diviziuni, v zute atât ca fapte ale istoriei reale, cât i ca genuri ale mass-media,
dup cum urmeaz : Confrunt rile, Cuceririle i Consacr rile.

2. Metodologia
Au fost selectate cu ajutorul motorului de c utare Google articolele care au reflectat

în presa scris i audiovizual româneasc competi ia muzical Eurovision. Monitorizarea
articolelor cu privire la Eurovision s-a realizat din luna ianuarie (adic perioada selec iei
candida ilor care vor reprezenta România la Eurovision) pân la sf r itul lunii mai 2012
(26 mai 2012 a fost data la care s-a desf urat final Eurovision), iar, în acest sens, au fost
selectate 8 articole.

Pentru a cuprinde în analiza noastr toate sursele mediatice care au abordat acest
eveniment am selectat câte un articol din ziarele „Gândul”, „Ghimpele”, „Evenimentul
Zilei”, „Jurnalul Na ional”, „Ziua Veche”, precum i de pe site-urile www.unica.ro,
www.realitatea.net, www.protv.ro, www.b1tv.ro.

Criteriile de selec ie a articolelor au vizat existen a într-o form accentuat a
elementelor constitutive ale unui media event: schimb ri ale tonului jurnalistic, prezent ri
ale evenimentelor sau faptelor la nivel de form , într-un mod cu totul diferit fa de
reportajele obi nuite, privilegieri ale structurilor narative, spectacularizarea mesajelor i a
scenelor prezentate, respectiv schimb ri ale statutului social al jurnali tilor. De asemenea,
s-a avut în vedere analizarea articolelor prin prisma ipostazelor în care media event-urile se
manifest în spa iul public i cel mediatic: restorative events sau transformative events,
prin prisma celor trei tipologii ale media events (Confrunt rile, Cuceririle i
Consacr rile), dar i prin prisma caracterului interuptiv i anticipat al media event-urilor.

3.Studiu de caz: Eurovision 2012
3.1. Descrierea evenimentului
Concursul muzical Eurovision reprezint un festival de muzic pop european la

care au aderat, pe lâng ri din Europa, i unele ri din Asia sau Africa de Nord. Prima
edi ie a festivalului s-a desf urat în luna mai a anului 1956, în Lugano, Elve ia, iar cea
mai recent edi ie a avut loc în luna mai a anului 2012, în capitala statului Azerbaijan,
Baku. Mai mult, Eurovision este considerat cel mai longeviv program din istoria
televiziunii i are cele mai mari audien e interna ionale dintre transmisiunile ne-sportive.
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European Broadcasting Union, organiza ie înfiin at în 1950 de 23 de reprezentan i ai
televiziunilor europene, a venit cu ideea concursului Eurovision în 1955. „Era un proiect
extrem de ambi ios pentru acele timpuri - televiziunea prin satelit nu fusese înc inventat ,
iar Europa nu mai avusese niciun astfel de eveniment care s -i reuneasc rile. Cu toate
acestea, a fost un succes” („Gândul”, miercuri, 11 ianuarie 2012).

Doar apte ri au participat în primul an – Belgia, Fran a, Germania, Italia, Olanda,
Elve ia i Luxemburg, îns concursul a fost urm rit de patru milioane de telespectatori din
cele apte ri - o cifr record pentru acea vreme. Televiziunea Român , membr a EBU,
este organizatoarea selec iei na ionale i particip la competi ia european din anul 1993.

3.2. Restorative event
Cea mai mare controvers care s-a creat în jurul acestui concurs a fost reprezentat de

criteriile de vot, mai mult politice decât cele ce in de calitatea muzical . Spre exemplu, în
anul 2008, dar i în alte edi ii, multe dintre ri au votat pe considerente regionale,
acordând punctaj maxim în special vecinilor geografici. De asemenea, rile din fostul bloc
sovietic s-au votat reciproc, ca i statele foste iugoslave. i în edi ia din acest an, 2012, au
existat destule controverse cu privire la criteriile politice de vot. Acesta reprezint un
argument în plus pentru alegerea acestui eveniment pe care îl vom supune analizei în
aceast cercetare. F r doar i poate, acest media event se poate încadra cu u urin în
categoria restorative event; i aceasta, deoarece evenimentul în sine, nu neap rat aceast
edi ie, reprezint rezultatul unei hiper-mediatiz ri, atât precât i post eveniment, dar mai
ales în timpul acestuia. Totodat , Eurovision este o manifestare ce adun mai multe culturi
i publicul este familiarizat cu ea, iar evenimentul are semnifica ii general acceptate, care,

fiind lipsite de surprize, confirm structurile sociale i politice existente, normele, valorile
i simbolurile deja consacrate.

Chiar înainte de startul manifest rii au existat câteva probleme ce au inut de
securitate, atât de cea a manifest rii, cât i de cea na ional . Astfel, potrivit Realitatea TV,
„autorit ile din Azerbaidjan au anun at, miercuri, c au dejucat o serie de atacuri
teroriste ce urmau s aib loc în timpul edi iei din acest an a concursului Eurovision,
organizat la Baku, i au arestat 40 de persoane, potrivit ministerului pentru Siguran a
na ional , citat de AFP. […] Grupul urm rea s organizeze un atentat în sala de concerte
unde a avut loc concursul, dar i alte patru atentate contra pre edintelui Ilham Aliev,
posturi de poli ie, hoteluri în care erau caza i str ini i contra unor l ca uri de cult”, a
precizat ministerul azer”. (Realitatea TV, miercuri, 30 mai 2012).

3.3. Schimb ri ale tonului jurnalistic i ale statutului social al jurnali tilor
În perioada premerg toare finalei competi iei, o alt controvers a inut cap de afi în

presa scris din România. Astfel, ziarul „Adev rul” a titrat într-un articol: „Final cu
nepotism politic la Eurovisionul de la Baku. Ginerele pre edintelui Azerbaidjanului vrea
s cucereasc Europa”. Chiar în intro-ul tirii putem observa schimbarea tonului
jurnalistic, prin care evenimentul este prezentat într-un mod ceremonios i mai mult
subiectiv decât obiectiv: „Azerbaidjanul a preg tit celor peste 100 de milioane de
telespectatori un spectacol care dep e te nu numai imagina ia multora, ci i bunul gust.”

În continuarea articolului, se face referire la acea controvers despre care se
pomene te în titlu: „Ca act final, dup evolu ia celor 26 de finali ti, pe scen va coborî, în
adevaratul sens al cuvântului, „incredibilul Emin”. Acest „incredibil” nu este vreun
manelist în variant azer , ci chiar „cel mai mare star al rii, cunoscut i peste hotare, în
Rusia i în Marea Britanie”. Acestea sunt cuvintele cu care cânt re ul Emin este prezentat
marelui public i va fi f cut peste noapte un star interna ional, gra ie bun voin ei
comitetului de organizare. Datorit talentului s u muzical, incredibilul Emin ar fi ratat
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probabil orice calificare la o selec ie na ional pentru Eurovision. Aceast p rere nu este
doar a mea, ci o împ rt esc mul i reprezentan i ai presei europene. În ritmuri mar iale,
cu tent tradi ional , în sal se aprind tor e în timp ce pe scen se aprinde o coroan de
lumini în jurul c reia se strânge o mul ime de umbre. Când toat lumea s-ar a tepta s
apar Michael Jackson, din plafonul s lii este coborât un artist, al c rui nume nu spune
mare lucru, decât azerilor, ru ilor i unor britanici. Ajuns pe scen , acesta intoneaz cu o
voce absolut nesemnificativ o melodioar care se vrea un hit, nici chiar pop, nici chiar
rock, cu pu ine anse s se claseze printre primele 20, dac ar fi o melodie finalist .”
(Adev rul, sâmb t , 26 mai 2012).

Prin acest exemplu, putem observa c tonul jurnalistic gliseaz foarte u or de la unul
obiectiv la unul subiectiv, iar implicarea jurnali tilor este una profund , substituind rolul
unor instan e sau persoane oficiale, cum ar fi juriul acestei competi ii sau chiar opinia
public general , care particip la votarea câ tig torului. Un alt exemplu, cu privire la
schimbarea tonului jurnalistic dar i la substituirea jurnali tilor în instan e, poate fi
observat i într-un articol publicat în ziarul „Ghimpele” (sâmb t , 26 mai 2012), care
citeaz agen ia de pres britanic Associated Press. Jurnali tii britanici catalogheaz piesa
României, Zaleilah, cântat de trupa Mandinga drept „talme -balme ”, cu trompete
cubaneze, salsa i cimpoaie, sem nând cu o „frenezie ig neasc ”.

De asemenea, într-un editorial publicat în ziarul Jurnalul Na ional, autorul, condus
de un subiectivism dus la extrem i cu un limbaj mai pu in obi nuit, afirm c „îndr znesc
s sus in c e o performan faptul c am ocupat locul 12 în clasamentul campionatului
european muzical. S o spunem p-aia dreapt ! Cu greu s-au strâns bani pentru a nu rata
Baku […] i foarte târziu s-a început promovarea prin Europa. De ceva vreme încoace, nu
prea ne respect m vecinii i, de fiecare dat , când începe Eurovisionul, ne a tept m la
declara ii de prietenie care s se materializeze în puncte. Este banal s mai afirmi, în
2012, c voturile de la Eurovision reflect un palmares geopolitic! Asta nu se întâmpl de
ieri, de azi. S-a întâmplat la fel de bine i când România a luat medalia de argint cu
Lumin a Anghel i Sistem, în 2005, sau în 2010, cu Paula Seling i Ovi. Este bine, totu i,
s preciz m c aceast rânduial nu este exclusiv . Conteaz i valoarea. Dac am fi avut
o pies care chiar s transmit ceva, în afar de „Zaleilah”, i chiar s le plac vecinilor
europeni, ar fi ie it mai multe voturi la num r, chiar dac România nu s-a învrednicit s
între in rela iile diplomatice cu vecinii s i”. („Jurnalul Na ional”, duminic , 27 mai 2012).

Pe de alt parte, Televiziunea Public din România, nu numai c s-a substituit unei
instan e sau persoane oficiale, îns a mustrat public i statele vecine care nu au achiesat
criteriilor de vot geopolitice, confirmând înc o dat caracterul mai pu in obiectiv al
jurnali tilor pe care îl confer un media event: „TVR bate obrazul vecinilor din Bulgaria,
Ungaria i Ucraina pentru c au s rit România la împ r irea punctelor”. (ziarul „Ziua
Veche”, duminic , 27 mai 2012).

3.4. Caracterul interuptiv i cel anticipat al evenimentului media
Alt aspect care confer eticheta de „media event” Eurovision-ului este dat de

caracterul interuptiv al evenimentului. Acesta este dat de mobiliz ri din partea publicului
care i-a abandonat activit ile cotidiene i a participat, de la fa a locului, din Baku, sau din
fa a televizoarelor la eveniment. Totodat , oficialit i, vedete, chiar i premieri sau
pre edin i de state au întrerupt activit ile obi nuite pentru a lua parte la aceast
manifestare.

Caracterul anticipat al evenimentului se poate observa atât din frecven a cu care s-a
desf urat aceast manifestare – anual din 1956 – ca i din hiper-mediatizarea lui, fiind cel
mai longeviv program din istoria televiziunii, cu cele mai mari audien e interna ionale
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dintre transmisiunile ne-sportive (www.unica.ro, vineri, 25mai 2012). i în acest an,
evenimentul a generat un rating record postului care l-a transmis în direct, TVR 1.

Transmisiunea finalei a fost precedat de o edi ie special , de la 21:20, prezentat
de Gianina Corondan i Leonard Miron. În emisiunea „Drumul spre Baku”, ace tia au
comunicat am nunte legate de preg tirea României pentru Eurovision i au prezentat în
exclusivitate imagini din culisele Eurovision.

Aproximativ 2,3 milioane de români, din care aproape 1,5 milioane din mediul urban,
au vizionat în direct, în ziua de sâmb t , 26 mai 2012, evolu ia reprezentan ilor din
România. Mai mult decât atât, presta ia trupei Mandinga a fost cel mai vizionat moment de
pe TVR 1, îns postul public a fost pe primul loc pe toat durata transmisiei, între orele
22.00 i 1.24. Media audien ei pe tot parcursul concursului a fost de 1,64 milioane de
români, dintre care 1,13 milioane din mediul urban, generând 10,8 puncte de rating
(www.paginademedia.ro, luni, 27 mari 2012).

3.5. Confrunt rile, Cucerile i Consacr rile – tipologii ale media events
Dac ne raport m la cele 3 tipologii sus inute de D. Dayan i E. Katz, cu privire la

media event, Confrunt rile, Cuceririle i Consacr rile putem afirma c Eurovision,
reflectat în mass-media, se încadreaz în toate cele trei sec iuni. Jurnali tii subliniaz
caracterul competitiv al manifest rii, folosind adesea termeni precum „confruntare” sau
„lupt ”: „Mandinga intr în lupt . Cine sunt adversarii României în seara asta. Crezi c
avem anse?” (Pro TV, sâmb t , 26 mai 2012).

De asemenea, presa a scos în eviden i caracterul „cuceritor” al presta iilor
contracandida ilor la acest concurs în raportul cu publicul: „Pe cât p rea de ambi ioas
alegerea Rusiei pentru Eurovision 2012, pe atât de inspirat pare s fi fost. Forma ia
desemnat de ru i s îi reprezinte la concursul din Baku a cucerit nu doar publicul slav, ci
pe foarte mul i dintre europenii care au votat i au urcat-o pân pe pozi ia a doua a
clasamentului”. (Evenimentul Zilei, duminic , 27 mai 2012).

Raportându-ne la ultimul tip de media event, cel al consacr rilor, putem observa c i
aceast caracteristic este des întâlnit în mass-media na ionale. „Pe plan muzical Loreen
a lansat single-ul „The Snake”, dar, cu toate acestea, adev rata consacrare avea s fie în
2011. Anul trecut ea a participat la selec ia na ional a Eurovisionului în Suedia cu
melodia „My Heart is Refusing Me”. Clasat pe locul al patrulea în semifinal , cântecul a
ajuns pe locul al nou lea în topurile muzicale suedeze. Îns melodia cu care s-a impus
anul acesta la Eurovision i-a purtat noroc înc de la început. „Euphoria” a ajutat-o pe
Loreen s devin vedet . Imediat dup lansarea piesei, aceasta a ajuns pe primul loc în
topurile na ionale din Suedia i Finlanda, pe locul 3 în Estonia i pe locul 4 în Norvegia”.
(B1 TV, duminic , 27 mai 2012)

4. Concluzii
Concluzionând, prin amploarea i impactul s u la nivel european i interna ional, prin

mobilizarea f r precedent a mass-media, dar mai ales a publicului (telespectator sau
prezent la fa a locului), prin capacitatea manifest rii de a genera un sentiment colectiv de
aparten la un grup, prin tonul subiectiv al jurnali tilor i schimb ri ale statutului lor
social, prin care ace tia se substituie instan elor i persoanelor oficiale, prin exuberan a,
prin caracterul anticipat i interuptiv al manifest rii, putem afirma c Eurovision se
încadreaz în structurile unui media event.
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