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O filme Home režiséra Yann Arthus-Bertranda sa svet dozvedel 
cez Telepresence 

 
Filmári Yann Arthus-Bertrand, Luc Besson a François-Henri Pinault využili na prezentáciu svojho 
nového dokumentárneho filmu technológiu Cisco TelePresence počas medzinárodnej tlačovej 
konferencie pre svetové médiá. 
 

 
 
Bratislava, 15. jún 2009 – 4. a 5. júna prezentovali filmári Luc Besson, Denis Carot a François-
Henri Pinault prostredníctvom technológie Cisco TelePresence pre médiá po celom svete nový film 
Home režiséra Yann Arthus-Bertranda.  
 
Tím filmárov mohol v jednej z miestností Cisco TelePresence vo Francúzsku interaktívne 
komunikovať so zástupcami médií z viac ako 24 krajín – medzi ktoré patrili aj Kanada, USA, Čína, 
Kórea, Hongkong, Singapúr, Malajzia, India, Turecko, Grécko, Maďarsko, Dánsko, Nemecko, 
Taliansko, Španielsko, Veľká Británia a Mexiko – bez toho, aby novinári museli cestovať.   
 
„Technológia TelePresence nám sprostredkovala jedinečný zážitok. V priebehu niekoľkých hodín 
sme obleteli celý svet a mohli sme komunikovať so zástupcami médií bez toho, aby sme museli 
cestovať, čím sme sa zároveň zachovali zodpovedne voči životnému prostrediu,“ povedal Luc 
Besson. 
 
„Som presvedčený, že aj vplyv tejto technológie vyústi do angažovanejšieho prístupu k našej 
planéte tým, že eliminuje potrebu cestovania a znižuje emisie oxidu uhličitého. V dnešnej dobe 
sme schopní prostredníctvom riešení, akým je napríklad Cisco TelePresence, dosiahnuť skutočný 
pokrok v zlepšovaní nášho životného prostredia. Už neexistujú žiadne výhovorky!“ – povedal Yann 
Arthus-Bertrand. 
 
Prekvapivo vášnivý a zároveň poučný dokument, ktorý je volaním po ochrane planéty, bol do 
celosvetovej distribúcie uvedený 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. 
Prostredníctvom záberov, ktoré Yann Arthus-Bertrand natočil zo vzduchu, nám jeho film umožňuje 
opätovne objavovať všetky poklady a krásy planéty Zem, ako aj uvedomovať si náš vplyv na ňu. 
 
Na Slovensku bol film uvedený 5. júna pod záštitou Ministerstva životného prostredia.  
 
http://www.home-2009.com/ 
 
 
O Cisco Systems 
Cisco (NASDAQ: CSCO) je svetový líder v oblasti sietí, ktorý mení spôsob, akým ľudia komunikujú a spolupracujú. 
Informácie o spoločnosti Cisco je možné získať na http://www.cisco.com. Aktuálne informácie nájdete na 
http://newsroom.cisco.com. 
 


