ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Monographia 178 (AFPh UP 448/481)

2013

Hudobný videoklip – teória a trendy

Peter Oborník

FILOZOFICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
Prešov 2013

Recenzenti: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

© Peter Oborník
© Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2013

ISBN 978-80-555-1017-0

5

OBSAH

PREDHOVOR................................................................................................. 8
1 PÁR POZNÁMOK K HISTÓRII ............................................................... 11
2 HUDOBNÝ VIDEOKLIP – POPKULTÚRNA DEFINÍCIA .................... 13
2.1 Sémantické informácie ........................................................................ 13
2.2 Expresívne informácie......................................................................... 15
2.3 Kultúrne informácie ............................................................................ 17
2.4 Syntaktické informácie........................................................................ 17
3 NARÁCIE HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV ............................................ 20
3.1 Kompozícia naratívneho hudobného videoklipu ................................. 20
3.2 Narácie hudobných videoklipov smerom k naratológii........................... 21
3.3 Semiotická naratívna interpretácia hudobných videoklipov ...................... 26
3.3.1 Empirický kód............................................................................ 27
3.3.2 Konotačný kód ........................................................................... 27
3.3.3 Kultúrny kód .............................................................................. 29
3.4 Výstavba príbehu v hudobnom videoklipe .......................................... 30
3.4.1 Chronologická výstavba............................................................. 31
3.4.2 Reverzná výstavba ..................................................................... 32
3.5 Performatívne naratívy v hudobnom videoklipe ................................. 32
4 HUDOBNÝ VIDEOKLIP AKO ŠTRUKTURÁLNY
KOMUNIKÁT........................................................................................... 35
4.1 Autorská (vedomostná) dátová časť .................................................... 35
4.2 Textová (kódová a módová) časť ........................................................ 38
4.2.1 Intertextualita ............................................................................. 38
4.3 Percepčná (znalostná) časť .................................................................. 40
4.3.1 Psycho-sociálne faktory hudobných videoklipov....................... 41
4.3.1.1 Popularizácia, fanúšik, celebrita.................................. 42
4.3.1.2 Vplyv celebrít hudobných videoklipov ....................... 47
4.3.1.3 Deformácia natívnej identity ....................................... 50
4.3.1.4 Sebaprezentácia (rolový percepčný obrat)
prostredníctvom hudobných videoklipov.................. 53
4.3.2 Kultúrne faktory hudobných videoklipov .................................. 54

6

5 OBSAHY HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV.............................................. 56
5.1 Trend zobrazenia lásky (vzťahová úroveň) ......................................... 56
5.1.1 Black&white, vizuálne tendencie 80-tych a 90-tych rokov ....... 68
5.1.2 „Love Story“, prediktabilita narácií ........................................... 72
5.2 Lifestyle............................................................................................... 74
5.2.1 Tanec, luxus, sex, ZÁBAVA (entertainment) ............................ 76
5.2.2 Agresivita, vulgarita, NÁSILE................................................... 88
5.3 Mainstream proti mainstremu, KRITIKA ........................................... 96
6 HUDOBNÉ VIDEOKLIPY – ZRKADLO SPOLOČNOSTI................... 107
7 GENDROVÉ (RODOVÉ) VÝCHODISKÁ HUDOBNÝCH
VIDEOKLIPOV ...................................................................................... 111
ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA...................................................................... 118
ZDROJE ...................................................................................................... 119
SUMMARY................................................................................................. 126
MENNÝ REGISTER................................................................................... 127

7

All Is Full of Love (Björk)
„Hudba je v podstate rovnako zbytočná ako ľudský život.“
George Santayana
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PREDHOVOR
HUDOBNÝ

VIDEOKLIP, PODOBNE AKO AKÉKOĽVEK INÉ MÉDIUM, JE
potrebné ukotviť materiálno-technologicky a socio-kultúrne. Genéza
hudobných videoklipov bola prirodzeným vyústením nastoleného vizualizačného trendu. Súčasne s rozšírením technologických možností
a mediálnych kanálov prichádza vlna marketingových stratégií smerom ku komunikácii, smerom k spoločnosti, neskôr prostredníctvom
mikrotargetingu priamo k jednotlivcovi, k človeku. Kým sa, snáď, až
do konca 20. storočia, spoločnosť tešila z hudobných videoklipov,
ktoré aj napriek svojej motivácii – obchodovať, podporiť predaj hudobnej nahrávky, teda byť nástrojom novovznikajúceho termínu
„promotions“, boli v prvom rade vyjadrením umelca a prehliadkou
nových technologických inovácií, v 21. storočí sa mainstream radikálne mení a s ním aj hudobný videoklip. Plošne sa rozširuje, kvantifikuje, stiera rozdiely s cieľom nájsť všeobecnú multikultúrnu entitu. Fiskeho odkaz: „Rôzni ľudia čítajú malé momenty populárnej kultúry
rôznymi spôsobmi.“ (Fiske, 1990, s. 160) vníma moderný marketing
ako výzvu nájsť spôsob globálneho uspokojenia prianí a potrieb prostredníctvom ešte väčšej stereotypizácie, vychovávajúc mladé dievčatá
a chlapcov. Konštrukt marketingovo motivovanej kultúry mladých
určuje ako vyzerať, čo si obliecť, po čom túžiť, ako sa prezentovať,
vyjadrovať a pod. Hudobné videoklipy sú nositeľom psychologickej
a socio-behaviorálnej motivácie apelujúc na potrebu lásky, sexu, sebarealizácie, či uznania v peer1 skupine. Videoklip, podobne ako súčasná
reklama, ponúka zážitky, vzory, hodnotové rámce.
Intenzívna individualizácia, odvrat od kolektivizmu, substitúcia
obrazu vzťahu za obraz zábavy. Globálne stimuly amerických trendov,
kapitalizmu. Marxove tvrdenia o triednom motore revolúcie sú pre
americkú individualistickú kapitalistickú kultúru skôr výsmechom,
Hall ich však vníma ako čiastočne pravdivé a to najmä kvôli prichá-

1

„Peer“ je označenie pre ľudí (alebo skupinu) s rovnakým vekom, vzdelaním, sociálnou triedou,
alebo inými socio-demografickými charakteristikami.
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dzajúcej pomste kapitálu. „Jeho globálna expanzia pokračuje s rastúcou energiou premieňať všetko, čo mu bráni k podriadeniu každej
spoločnosti a každého sociálneho vzťahu, zákonom komodifikácie
a výmennej hodnoty už v 80-tych rokoch.“ (Hall, 1996, s. 227)
Cieľom publikácie je definícia hudobného videoklipu ako primárne komunikačno-mediálneho nástroja, najmä vo svojej prvej časti.
Analyticko-interpretačné princípy (metodologicky najmä zakotvená
teória a interpretačne prevažne semiotika) poukazujú na súčasný stav
ako výsledok vývoja trendov. Hudobný videoklip je považovaný za
znakový konštrukt.

Peter Oborník
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Alejandro (Lady Gaga) : Express Yourself (Madonna)
Hudobný videoklip je odraz zrkadla v zrkadle. Ktorý z odrazov je prvý, pravý,
pôvodný? Netreba odpovedať, treba sa pozerať.
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1 PÁR POZNÁMOK K HISTÓRII
HISTÓRIA POUKAZUJE NA TRENDY HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV, HOVOriace obrazy, krátke videá, či vizuálne inovácie aj v období pred 80-tymi rokmi, teda pred existenciou MTV. V súvislosti s ich produkciou
je medzi mediálnymi kritikmi a popkultúrnymi filozofmi spomínaná
kapela Beatles. V roku 1964 priestor vnímania audiovizuálnych kompozícií hudobných kapiel v médiách rozšírili o nové percepčné spektrum hudobným dokumentárnym filmom, tzv. mock documentary,
ktorý je kritikou, analýzou, komentárom, alebo paródiou aktuálneho
diania (Campbell, 2007, s. 54 – 57), A Hard Day’s Night. Film režíroval Richard Lester, v tom čase budúci režisér Supermana. Mánia okolo
kapely Beatles sa stala často zdrojom mediálnej analýzy. „Oni sú Beatles, ich zvuk a hudba je najtrvalejší hluk, znejúci po celom Anglicku,
odkedy boli demontované protilietadlové sirény“. (Frontani, 2007,
s. 63) Beatles boli predovšetkým manipulátori publika. Birminghamský vedec André Millard vo svojej knihe „Beatlemania“ opisuje kapelu z viacerých aspektov. Na jednej strane sú to podnikaví ľudia, vzoroví pre mladú generáciu, na druhej strane „mediálny obsah vysoko ilustrovaných časopisov, ktoré poskytli mnoho surovín pre fanúšikovskú
mániu“. (Millard, 2012, s. 110 – 134) V súvislosti s produkciou hudobných videoklipov je potrebné opomenúť aj prvý populárny farebný
videoklip kapely Beatles, Help! (1965), považovaný za jeden z prvých
hudobných videoklipov v histórii vôbec. Americký marketing, rozvíjajúci komunikačné stratégie, šírené mediálnym kanálom s možnosťou
relatívne presnej kalkulácie návratnosti investície, či rentability vyústil
v komodifikáciu hudobného videoklipu. Masovosť a vhodne nastavený
targeting posilnilo rozšírenie trhu audiovizuálnych hudobných televíznych staníc v Austrálii, na Novom Zélande v Spojených štátoch amerických a Veľkej Británii najmä v druhej polovici 70-tych rokov.
V tom čase sa stretávame s termínom promo v súvislosti s umeleckou
propagáciou, ktorú využívala napr. popredná kapela ABBA. Zlomovým momentom bol aj videoklip Bohemian Rhapsody (1975) od kapely Queen, zdokonaľujúci pôvodné statické vizuálne koncepcie prida-
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ním technologických efektov (prelínanie, obraz v obraze) a symbolických prvkov. Reflektované prostredie vytvorilo vhodné podmienky
pre zlatú éru hudobných videoklipov, ktorá začala spolu s 80-tymi
rokmi.
Rok 1981 bol zlomový symbolickým začiatkom U. S. MTV s 24-hodinovým vysielacím časom denne. Štart MTV sa viaže s hudobným
videoklipom Video Killed the Radio Star. Intenzívna projekcia hudobných videoklipov ako sprostredkovateľov kontaktu masy a hudobníka
úzko súvisí najmä s marketingovými stratégiami komunikačného mixu. Americký hudobný priemysel nachádza nový masovo-komunikačný kanál s prvkami mikrotargetingu. Publikum hudobných televíznych staníc sa prirodzene kreuje, rozširuje a zužuje v závislosti od
sociálnych faktorov (najmä demografia a regionalita).
Podobne ako v súčasnosti bolo vo vývoji hudobných videoklipov
kľúčovým rýchlo rozvíjajúce sa technologické makroprostredie. Už
v 80-tych rokoch umožňovala technológia efektivitu produkčných
investícií, jednoduché ovládanie a rozvoj ďalších techník prostredníctvom progresu v oblasti záznamových médií a nahrávacích (a editačných) zariadení. Hudobný videoklip sa stáva súčasťou mediálneho
diskurzu.
Kritický pohľad na promo kontrastujú kreatívci a filmový režiséri.
V roku 1981 sa dostáva do kín hudobný film The Wall (Pink Floyd).
Symbolické obrazy, neustály proces s cieľom zlepšiť sa, kombinácia
individuálneho, metaforického a reflexia spoločenského diania zrejme
podnietili spoločnosť k oceneniu a uznaniu krátkeho audiovizuálneho
diela. V roku 1981 získava Michael Nesmith prvýkrát v histórii cenu
Grammy za hudobný videoklip Elephant Parts, 14 septembra 1984
v newyorskej Radio City Music Hall štartuje prvé odovzdávanie hudobných cien MTV VMA.
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2 HUDOBNÝ VIDEOKLIP – POPKULTÚRNA
DEFINÍCIA
HUDOBNÝ

VIDEOKLIP VZNIKÁ SPÁJANÍM VIZUÁLNYCH ZÁBEROV,
sychronizovaných k hudobnej piesni, pričom stratégia ich spojenia je
rovnako dôležitá ako obsah a forma samotného vizuálneho segmentu.
Podobne ako štrukturalistický Sassurovský pohľad na jazykovedu, ktorý uvažuje o paradigmatickej a syntagmatickej osi, či dichotómii, teda vzťahoch medzi jazykovými javmi, významová štruktúra
hudobných videoklipov spočíva v analýze vnútorných vzťahov medzi
jednotlivými zábermi. Dôsledkom je individuálna interpretácia so sociálno-kultúrnym vedomím percipienta, ktorá môže mať popularizačný
dôsledok. Videoklip je synchronizácia paradigmatických a syntagmatických vzťahov. Tie sú v hudobnom videoklipe vo vzájomnej plošnej
konexii, ukotvenej individuálnou „textovou“ interpretáciou.
Hudobný videoklip smeruje k dvom ideám, autorskej a percepčnej. Autorská idea je za predpokladu optimálnej konfigurácie kódovacieho a dekódovacieho procesu v prevažnej zhode s percepčnou ideou
a skreslená percepčná idea, kreovaná na základe dekódovania informácie. Za predpokladu, že videoklip ako „popkultúrny artefakt“ (Malíček, 2008, s. 19) má potenciál niesť príznak umeleckého diela.
K interpretácii zakódovanej informácie môže pomôcť experimentálna
práca z oblasti spracovania informácií v estetike. V tomto prípade
môžeme hudobný videoklip analyzovať podľa amerického psychológa
a kultúrneho analytika Daniela E. Berlynea (Berlyne, 1974, s. 5) ako
asambláž s integrovanými štyroma kategóriami informácií: sémantické
informácie, expresívne informácie, kultúrne informácie a syntaktické
informácie.

2.1 Sémantické informácie
V prípade hudobných videoklipov rozumieme pod sémantickými
informáciami obsahovú, zmyslovú, logickú stránku s príslušným for-
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málnym zobrazením. Sémantické informácie sú prevažne širokospektrálne, ľahko dekódovateľné, s nízkym stupňom abstrakcie. Môžu nimi
byť krátke výpovede, „obrazy“, či príbehy, zobrazujúce spoločenský
jav, dej, udalosť, činnosť, prípadne príbehy s definovanou ideou. Sémantické informácie v hudobnom videoklipe sú pragmatické, jedná sa
o obsahovo a formálne ustálené reálie a vízie, vyznačujúce sa situovanosťou a vzájomnou nadväznosťou. Napr. v hudobnom videoklipe
Madonny – Like A Prayer (1989), považujeme za sémantickú informáciu príbeh, v ktorom je Madonna svedkom vraždy belošského dievčaťa tromi belochmi. Polícia zatýka nevinného černocha, ktorý prišiel
na pomoc neskoro. Páchatelia utiekli a on zostal na mieste činu sám
pri zavraždenej beloške. Madonna sa modlí v kostole k soche sv. Martina de Porres, socha ožíva, bozkáva ju. Madonne sa zjavia na rukách
stigmy. Svätec sa vracia na oltár a opäť sa premení na sochu. Madonna
na polícii usvedčí páchateľov, černoch je prepustený. Sémantická informácia je výpoveďou o tom, čo divák vo videoklipe videl, vzhľadom
na objekt a dej. Za nositeľa sémantickej informácie považujeme okrem
tradičného krátkeho „filmového“ príbehu aj vizuálne výpovede, resp.
„obrazy“ (v zmysle jednotvárnych statických scén bez dejového vývinu, ktoré niečo znázorňujú). V hudobnom videoklipe existujú vo forme audiovizuálnej „slideshow“2. Prvky slideshow sú bežnou implikáciou do hudobného videoklipu. Sú indexom na konkrétny priestor
a čas, prípadne udalosť. Zo statických záberov sa často stávajú dynamické príbehy (napr. Madonna – This Used to Be My Playground
(1992), Zuzana Smatanová – Zdá sa, že to stačí (2007)).
Hudobný videoklip je priestorom pre umelecké zobrazenie akejkoľvek sémantickej informácie, preto sa stretávame aj s motívom príbeh o príbehu, performancia príbehu, či príbeh o performancii. Spomínané tri aspekty obsahuje napr. hudobný videoklip Björk, Bachelorette
(1997). Hlavná postava Björk, alias „Bachelorette“ nájde knihu „big
book“ z názvom My Story, ktorá samovoľne píše svoj vlastný príbeh.
Björk odchádza vlakom do mesta. Vydavateľstvo Clark Publishing jej
knihu vo veľkom náklade publikuje, zároveň vzniká milostný príbeh
2

prezentácia vybraných fotografií, podobná svojmu predchodcovi tzv. pohyblivým obrázkom vo
filmovom umení
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medzi Bachelorette a vydavateľom. Publikovaná „My Story“ sa stáva
bestsellerom. Performancia príbehu nastáva, keď Bachelorette podpíše
kontrakt s divadlom a z jej príbehu sa stáva minimuzikál, hraný publiku. Vzniká tak performatívna narácia o narácii, ktorú môžeme definovať na jednej strane ako redundantnú a uľahčujúcu dekódovanie samotného ťažiskového príbehu ako predstaviteľa sémantickej informácie, a zároveň je príznakom surrealistickej konexie medzi primárnym
príbehom a surrealistickou pointou. Dejová línia sa navrstvuje
a Bachelorette podpíše kontrakt na ďalšie divadelné predstavenie,
ktoré je príbehom o jej vystúpení v divadle, teda akýmsi príbehom
o performancii. Táto situácia spôsobí dejový zlom, nastáva zvrat udalostí. Pôvodný vydavateľ, do ktorého bola Bachelorette zamilovaná, je
znechutený množstvom verzií príbehu, v ktorom je súčasne jednou
z hlavných postáv. Nastáva kríza vo vzťahu, „My Story“ sa začína
postupne vymazávať, diváci ubúdajú, čitatelia knihu vyhadzujú,
z posledných divákov sa stanú stromy. Videoklip končí spevom Björk
v prírode.
Analýza sémantickej informácie nám odpovedá na otázky: Čo daný hudobný videoklip vyjadruje? Akú má pointu?

2.2 Expresívne informácie
Pod vplyvom trendu subjektivizácie dochádza k tvorbe postoja,
stanoviska, emocionality. Expresivita v hudobnom videoklipe je tvorená v prvom rade samotnou piesňou, zloženou z hudobnej časti, melódie a čiastočne aj textu (napr. romantické, baladické, lyrické skladby
o láske). Vizuálna expresivita hudobných videoklipov je autorským
zásahom do sémantickej informácie. Je spojená s prezentáciou individuálnych lifestylov a vizuálneho emotívneho komentára. Význam
expresívnej informácie je pre konštrukciu samého hudobného videoklipu dôležitý, je spojený s imidžom a mediálnou identitou prezentovaného autora, či hudobnej skupiny.
Za expresívne informácie hudobných videoklipov považujeme
performancie, ktoré znázorňujú interpreta spievajúceho publiku.
V absolútnom vyjadrení je to medializovaný záznam jednej skladby
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z koncertu, situovaného do istého priestoru a času. Divák sleduje speváka, jeho vizuálne výrazové prostriedky (podobné rečníckemu prejavu – gestika, mimika, posturika) smerujúce k informácii o emócii –
smiech, plač, hnev, arogancia a pod. Spevák je zvyčajne centralizovaný sám na javisku (Peha – Spomaľ (2005)), prípadne obklopený tanečníkmi a artistami (Madonna – Jump (2006)). Dochádza k prestrihom na publikum s cieľom zvýšenia emocionality prostredníctvom
dialogickej performatizácie (formou tzv. falošnej priamej interakcie –
mediácia performatívneho „tu a teraz“). Samotné sekvencie zobrazenia
publika v hudobnom videoklipe môžeme taktiež považovať za expresívnu informáciu.
Ďalším príkladom expresívnej informácie je prezentácia interpretovho imidžu, kedy v snímkach nachádzame informácie o interpretovom oblečení, postave, vlasoch, vizáži atď. (Madonna – Lucky Star
(1983)). Cieľom takýchto segmentov je dôraz na ikonicitu, líniu fanúšikovského trendu. Expresívne informácie sú súčasne prezentáciou
lifestylov prostredníctvom vzorovosti. Napr. vzor ako sa zabávať (Madonna – Hung Up (2005), Music (2000)), ako v danej situácii konať
(Madonna – Papa Don’t Preach (1986) – o konaní gravidnej tínedžerky), aké postoje máme v živote zaujať (Madonna – Drowned World
(1998)).
Expresívne informácie v hudobných videoklipoch sú sprostredkovateľom mediálnej identity zobrazovanej celebrity. Sú mediálnou sebaprezentáciou interpreta, jeho vzťahov a sociálneho okolia. Môžu
fungovať individuálne (ako samostatné jednotky, napr. Madonna –
Give It 2 Me (2008)), skupinovo (na pokračovanie, napr. Madonna –
Take a Bow (1994) a You´ll See (1995)) a kontextuálne. Kontextuálne
expresívne informácie hudobných videoklipov môžeme považovať za
reakciu autora na spoločenské, či súkromné dianie. Za kontextuálne
expresívne informácie môžeme považovať v podstate akúkoľvek zámernú intertextualitu. Napr. nesúhlas s vojnou v Iraku, Madonna –
American Life (2003); reakcia na bulvárne informácie po albume
a videoklipe Erotica (1992), Madonna – Human Nature (1995).
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2.3 Kultúrne informácie
Popkultúra je referenciou socio-kultúrnych statusov, s ktorými
môže byť v súlade, alebo ich môže cieľavedome narúšať. Kultúrne
informácie v hudobných videoklipoch predstavujú akýkoľvek normatívny stereotyp, ktorého deformácia pôsobí príznakovo a vzbudzuje
divácku pozornosť. Výpovedná hodnota kultúrnej informácie je viazaná s aktuálnym stavom spoločnosti, preto je pre jej interpretáciu dôležité dobové kultúrne vedomie. Za kultúrnu informáciu v hudobnom
videoklipe môžeme považovať akúkoľvek sekvenciu, ktorá sa stane
cieľom spoločenského záujmu práve kvôli súladu, či nesúladu so zaužívanou normou. Napr. Madonna v hudobnom videoklipe Like
a Virgin (1984) zobrazovala nevestu, masturbujúcu na posteli, čím
narušila normatívne vnímanie konzervatívneho aktu svadby a čistoty,
viazané s kresťanskou ideológiou.

2.4 Syntaktické informácie
Percepcia hudobného videoklipu a jeho interpretácia môže viesť
k rôznym individuálnym záverom. Segmenty, ktoré nie sú explicitne
vyjadrené v hudobnom videoklipe dávajú priestor pre individualitu
diváka. Ten si môže vytvoriť vlastné asociácie. Syntaktické informácie
sú konektívnymi prvkami medzi individualitou autora a individualitou
diváka a spolu s ostatnými faktormi vytvárajú komplexný celok.
Za syntaktickú informáciu v hudobnom videoklipe môžeme považovať aj akúkoľvek interakciu. Kapela Smola a hrušky vytvorila
hudobný videoklip k piesni Pridaj si ma (2010) ako slideshow z fotografií, zaslaných ich fanúšikmi. Na obsahu sa spolupodieľajú, čím sa
stáva hudobný videoklip skupinovou komoditou, resp. spoločným
fanúšikovským dielom. Je určený najmä pre cieľovú skupinu „účinkujúcich“ fanúšikov a pre ich sociálne okolie (rodinu, priateľov, známych).
Pomernou komplementáciou každej kategórie získavame relatívne funkčný interpretačný celok, prezentujúci objektívno-subjektívny
autorsko-percepčný postoj.
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Hudobný videoklip je systematické rozloženie záberov (framov)
na lineárnej časovej osi, uskutočnený za prítomnosti hudby. Práve
hudba, resp. hudobný singel, je jeho ťažiskom. Hudobný videoklip je
vizuálnou nadstavbou hudobného singlu, preto je pre jeho samotnú
interpretáciu dôležitá interpretácia vizuálnych segmentov. Nemecký
analytik postmoderny Gerhard Bühler rozoznáva 5 kategórií hudobných videoklipov: Performance-Clip (hrané vystúpenie), BilderflutClip (sled obrázkov, snímkov), Pseudo-Narrativer Clip (pseudopríbehový videoklip), Narrativer Clip (príbehový videoklip), Art-Clip
(umelecký videoklip). (Bühler, 2000, s. 17) Každá z kategórií je zameraná na interpretáciu vizuálnej stránky. Vzťah auditívneho a vizuálneho kódu je pre človeka prirodzený. Už z filmovej histórie je známe, že
nemé filmy boli spočiatku sprevádzané živými hudobníkmi, či hovoreným slovom až do začiatku 20. rokov 20. storočia. Predchodcom
hudobných videoklipov bolo párovanie farebných diapozitívov, ilustrujúcich krátky príbeh. K nemu sa synchrónne spustila nahrávka
kapely. Jednalo sa o rovnaký cieľ hudobného videoklipu ako v dnešnej
dobe – promotion. (Abel – Altman, 2001, s. 143-150) Obraz bol dotváraný zvukom a zvuk obrazom. Možnosť ilustrovať zvuk pomocou
počítača prišla do domácností v roku 1985 vďaka Infinite Software
v podobe Sound to Light Generator, ktorý využívali niektoré kazetové
prehrávače a inšpirovali napr. softvér Winamp (1997). Svoju popularitu získal aj kvôli možnosti vizualizovať hudbu3. Za prvý hudobný
videoklip môžeme považovať ilustrovanú performatívnu pieseň z roku
1894 – The Little Lost Child, v ktorej sa prelínali statické fotografie,
synchronizované s hudbou.4 Názory mnohých teoretikov, historikov,
či samotných divákov sa pri označení, ktorý hudobný videoklip bol
prvý, líšia, preto aj definícia samotného hudobného videoklipu môže
byť s ohľadom na historický kontext rôzna. V tejto práci pod samotným pojmom hudobný videoklip rozumieme:
• krátky film spájajúci hudbu jednotlivých interpretov alebo skupín
s jej obrazovým vyjadrením. V domácej odbornej encyklopedickej literatúre je videoklip zvyčajne charakterizovaný ako „ex3
4

www.worldofspectrum.org, 2010
http://pbskids.org, 2010
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trémne krátky, asi štvorminútový dramatizovaný útvar, vytvorený
prostredníctvom videotechniky (elektronickou montážou)“, charakteristický obrazovou a dejovou skratkou (komiksom) a animáciou (často počítačovou) a obsahujúci koncertné, dokumentárne
a aranžované sekvencie. (Blech a kol., 1993, s. 866) Encyklopédia
dramatických umení Slovenska definuje videoklip ako „krátky,
obsahovo rôznorodý audiovizuálny útvar vytvorený a reprodukovaný videotechnikou“, v ktorom sa spája bravúrne ovládanie
technických prostriedkov s invenciou tvorcu a jeho schopnosťou
vyjadrovať sa pomocou obrazu a zvuku (slov, hudby, animácie,
ruchov a pod.), a ktorý môže mať experimentálny, komerčný alebo iný charakter. (Mrlian a kol. 1990 In. Rusnák a kol., 2010,
s. 71-73) V semiotických vedách sa dôraz kladie skôr na definovanie osobitostí štruktúry hudobného videoklipu – podľa takýchto
kritérií je hudobné video, charakteristické komunikačnou performanciou, spektakulárnosťou a priamou adresnosťou, čo ho zaraďuje k iným podobným žánrom pop kultúry, napr. k hollywoodskemu muzikálu (Stockbridge, 1987). (Rusnák – Oborník In Rusnák, 2010, s. 71-73)
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NARÁCIA HUDOBNÉHO VIDEOKLIPU JE AKÝKOĽVEK REÁLNY, ALEBO
fiktívny vizuálny príbeh, alebo sled udalostí s vnútornou súdržnosťou,
kompozíciou, viažuci sa na prostredie a kontext. Existencia hudobného
videoklipu je podmienená časovej linearite. Hudobný videoklip rozpráva príjemcovi viacúrovňový príbeh, ktorý dáva priestor pre subjektívnu interpretáciu a splnenie, resp. nesplnenie osobného očakávania.
Príbeh v hudobných videoklipoch je inšpirovaný filmovým a literárnym rozprávaním. Za rozprávanie v hudobnom videoklipe považujeme sériu udalostí a akcií. „Rozpráva“ ich interpret, či kapela v úlohe
„rozprávača“ príbehu. Udalosti a akcie reprezentujú vo finálnej forme,
produkovanom príbehu – naratívnom hudobnom videoklipe. (Guillemette – Lévesque, 1983)5

3.1 Kompozícia naratívneho hudobného videoklipu
Naratívne hudobné videoklipy sú segmentálnym rozprávaním.
Skladajú sa z viacerých častí, tie môžu, no nemusia na seba nadväzovať. Oproti tradičnej výstavbe príbehu je dej hudobného videoklipu
skôr prezentáciou, poukázaním na isté konanie. Cieľom narácie
v hudobnom videoklipe nemusí byť stotožnenie sa s hlavnou postavou,
ale stotožnenie sa s rozprávačom, interpretom. Vizuálna časť videoklipu, stvárňujúca pieseň, je na jednej strane základom existencie krátkeho hudobného videa, na strane druhej je „vizuálnym backroundom“
piesne. Existenciu singlu v danej verzii neovplyvní, aj preto môže mať
divák niekedy oprávnený pocit, že jeho hlavnou náplňou je „ukázať,
aká je tá speváčka pekná“. Z hľadiska funkcie marketingu pri dostatočnom množstve akcie, vzbudenom záujme, pozornosti a splnených
vizuálnych túžbach cieľovej skupiny dopytu je dynamické zobrazenie
výstrednej polonahej speváčky, ktorá vie tancovať, „a ak nevie, aj tak
vie“ dostačujúce. Vďaka popkultúrnym tendenciám snaha o „vyšší“
5
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umelecký prínos obohatila hudobný videoklip o množstvo kreatívnych
riešení, medzi ktorými je aj implikácia príbehu, narácie. Výrazný
progres, ktorý zmenil históriu vo vnímaní naratívnych hudobných
videoklipov nastal po vydaní videoklipu Thriller od Michaela Jacksona v roku 1983. 14-sť minútový hudobno-tanečný rozprávkovo-hororový príbeh sa stal populárnym a vzorovým pre kreovanie nových príbehov hudobných videí.

3.2 Narácie hudobných videoklipov smerom k naratológii
Hľadanie narácie v hudobnej skladbe môže viesť k irelevantným
záverom. Americký naratológ Fred Everett Maus svojej štúdii Classical Instrumental Music and Narrative (2005) prirovnáva kompozíciu
klasickej hudobnej skladby k literárnym naratívom, pričom použili
množstvo anti-argumentov k tvrdeniu, že literárna narácia a hudobná
skladba majú podobnú kompozíciu. Napríklad: „Hudobná forma typicky zahŕňa rozsiahle opakovanie udalostí,“ (Kivy, 1993, In. Maus,
2005 In. Phelan – Rabinowitz, 2005, s. 467) „hudba nemá minulý
čas,“ (Abbate, 1991, In. Maus, 2005 In. Phelan – Rabinowitz, 2005,
s. 467) prípadne „hudba nemá predmet a predikát.“ (Nattiez, 1990, In.
Maus, 2005 In. Phelan – Rabinowitz, 2005, s. 467) Napriek tomu môžeme nájsť aj niekoľko podobností kompozície hudobnej nahrávky
a literárneho diela, napr. úvod – intro piesne, gradácia, či záver – outro
piesne. Hudobný videoklip je vizuálnou nadstavbou hudobného diela.
Pri jeho kreovaní nemusí hudobná kompozícia zohrávať žiadnu úlohu.
Práve vizuálna predispozícia hudobného videoklipu je predpokladom
prítomnosti narácie.
Klasická literárna naratológia je príznačná analýzou postmoderných textov, odchýlenia sa od reálnych a pravdepodobných parametrov. Estetické a kvázi-vymyslené aspekty každodenného rozprávania
analyzovala americká lingvistika Deborah Tannen (Tannen, 1982,
s. 43-60), na druhej strane sa naratívna teória transformovala vďaka
konverzačným naratívom Williama Labova (1970). Labov predpokladá, že príbeh je viac než vyhlásené tvrdenie o istej udalosti, či jave. Pri
rozprávaní príbehu siahame po výpovedi, ktorá nás núti regresívne
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argumentovať, čo tomu predchádzalo, teda sa jedná o rekurzívny proces, udalosť, o ktorej hovoríme, žiada vysvetlenie. Naráciu pritom
môžeme charakterizovať ako „viacero ustanovení, ktoré obsahujú aspoň jeden časový okamih“. Dôležitú úlohu zohráva príčinná súvislosť.
Na začiatku celej narácie rozhodne o jej uskutočnení kognitívny proces, teda hovoriaci rozhodne, že o danej udalosti bude príjemcu informovať. (Labov, 2006, s. 1-5)
Udalosť, zobrazená v hudobnom videoklipe, je v príčinnej súvislosti k inej udalosti.
V Madonninom hudobnom videoklipe režiséra Michaela Haussmana, Take A Bow (1994) sa v úvode stretávame so scénou, znázorňujúcou lepenie plagátu, ktorý nás informuje o toreadorskom zápase.
V ďalšej scéne vidíme ako starší pán prebudí spiaceho muža, reálneho
španielskeho toreadora, Emilia Muñoza. V prestrihu s obliekajúcou sa
Madonnou si nasadí toreadorský kostým. Stretávajú sa na zápase, ktorý je zobrazený dynamizovanými prestrihmi, upriamujúcimi divácku
pozornosť na ľúbostný vzťah Emilia Muñoza a Madonny. Emilio zvíťazí, Madonna sa s ním rozíde. Vizuálne snímky sú čiastočne synchronizované s lyrickým textom. Madonna hladká televíznu obrazovku, na
ktorej sú zobrazené zostrihy Emiliových zápasov so slovami: „Vždy
som bola do teba zaľúbená, myslím, že si stále vedel, že je to pravda“.
V závere sa stretávame s obdobnou situáciou. Tentokrát hladká televíznu obrazovku Emilio, na záberoch je Madonna, ktorá v detaile tváre
spieva: „Povedz zbohom.“
Vo videoklipe Take A Bow vzniká množstvo príčinných súvislostí. Napr. udalosť: lepenie plagátu s nápisom „Emilio Muñoz“ je
v príčinnej súvislosti k udalosti: býčí zápas. Madonnin príchod na
zápas je v príčinnej súvislosti k udalosti: milenecký vzťah s toreadorom a pod.
Disfunkcia príčinnej súvislosti vzniká v závere hudobného videoklipu, kedy sa Madonna s Emiliom rozíde. Túto disfunkciu považujeme za priestor na voľnú percepčnú interpretáciu. Deduktívnou metódou môžeme kreovať vlastnú príčinnú udalosť, subjektivizujeme,
napr.:
Emilia na zápase zabil býk (Emilio chodí po črepinách, častý motív krvi), rozchod z nedostatku pozornosti (Madonna a Emilio sa
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v hudobnom videoklipe stretli osobne len raz). Wikipédia zverejnila aj
verziu rozchodu kvôli toreadorovmu pocitu ohrozenia a hnevu, ktorý
ho viedol k Madonninmu fyzickému zneužívaniu (motív krvi). Práve
ten mal dohnať Madonnu k rozlúčke.6
Samostatná potreba zistenia dôvodu rozchodu nám potvrdzuje
existenciu príčinnej udalosti v naratívnom hudobnom videoklipe. Nazdávame sa, že je primárne kreovaná v autorskej kompozícii. Absencia
príčinnej udalosti vedie k hľadaniu subjektívnych riešení za účelom
komplexného porozumenia súhrnu faktov.
Pôvodom bulharský filozof a literárny teoretik Tzvetan Todorov
navrhuje, aby rozprávanie prechádzalo z jedného rovnovážneho stavu
do druhého. Na začiatku existuje equilibrium ako spoločenská harmónia, ktoré je narušené. Tento stav nazýva disequilibrium. Dochádza
k uznaniu, že došlo k narušeniu tejto rovnováhy, prichádza pokus
o nápravu a o ďalšiu spoločenskú harmóniu, teda equilibrium, resp.
nové equilibrium (Todorov 1977 In Fiske, 1987, s. 140).
Pre analýzu narácií v hudobných videoklipoch je Todorov model
výhodný. Za equilibrium považujeme nastolenú udalosť. Jej následný
priebeh ju modifikuje, čím sa zobrazená „sociálna harmónia“ narúša,
tento moment nazývame disequilibrium. Záverečným riešením je syntéza equilibria a disequilibria, nové equilibrium, ktoré z dôvodu krátkosti môže v hudobných videoklipoch absentovať.
Napr.: Madonna – Papa Don’t Preach (1986). Equilibrium: Madonna má dobrý vzťah so svojím otcom, spoznáva novú lásku,
s ktorou si začína harmonický vzťah. Disequilibrium: Otehotnie, priznáva sa otcovi, ich vzťah je narušený, nekomunikujú. Nové equilibrium: Otec jej odpustí. Nová sociálna harmónia je pritom modifikovaná otcovým vedomím o gravidite dcéry.
Oproti obšírnejšiemu literárnemu dielu je definovanie equilibria,
disequilibria a nového equilibria v hudobnom videoklipe relatívne
zreteľnejšie. Napriek tomu v mnohých príbehoch funguje mini zápletka, resp. snímky, či situácie, ktoré nástup disequilibria predvídajú. Sú
to akési konektívne dynamizátori, ich funkciou je prirodzená gradácia,
dejová dynamizácia a logická postupnosť. V hudobnom videoklipe
6

wikipedia.com, 2011
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Papa Don’t Preach je scéna, vyjadrujúca nesúhlas Madonniných priateľov s jej novým partnerom, ktorá predchádza samotnému problému
s tehotenstvom a narušením vzťahu s otcom.
Equilibrium v hudobnom videoklipe nemusí byť explicitne vyjadrené počiatočnými vizuálnymi zábermi nastolenej harmonickej situácie. Samotné percepčné vedomie o sociálnej harmónii, teda o tom, ako
má spoločnosť a jednotlivec fungovať, môže byť substitúciou vizuálneho stvárnenia segmentu equilibria. Jedná sa o posilnenie akcie, preto
hovoríme o akčnej kompozícii (akcia – reakcia, (nezobrazené equilibrium – disequilibrium – equilibrium)).
Napr. hudobný videoklip Madonny – Like A Prayer začína scénou, kedy sa Madonna stáva svedkom vraždy. Biele dievča je zavraždené tromi belochmi, prichádza polícia a zatýka nevinného černocha.
Nezobrazeným equilibriom je naša predstava o spravodlivosti, normativizovaná uvedomením si zákonov, práva, či morálky. Scéna zahŕňa
dvojité narušenie sociálnych normatívnych hodnôt. Vražda ženy bez
potrestania páchateľov. Obvinenie nevinného, rasový motív. V súlade
s naším normatívnym vedomím predpokladáme rodovú stereotypizáciu – žena obeť, muž agresor. Implikácia zaužívaných stereotypov
v hudobnom videoklipe posilňuje uveriteľnosť prezentovanej udalosti.
Príbeh sa končí equilibriom, Madonna svedčí na polícii, nevinný je
prepustený, vinníci uväznení.
Hudobný videoklip Like A Prayer spôsobil verejné pohoršenie
kvôli narušeniu cirkevnej dogmy. Horiace kríže, bozkávanie sa so sv.
Martinom de Porres a stigmy na Madonniných rukách dehonestovali
zaužívané mýty a stali sa tak objektom záujmu širokej verejnosti kvôli
rozporom zobrazenia dobra a zla vo vnútri narácie hudobného videa.
Štrukturalistické práce francúzskeho etnológa, antropológa
a sociológa Claudea Lévi-Straussa zavádzajú pojem binárnych opozícií vo vnútri rozprávania. Mýty môžu v tomto prípade fungovať ako
rozporuplné prvky reality. Tento model (Lévi-Strauss In BackèsClément, 1970, s. 111-140) môžeme aktualizovať na naratívne hudobné videoklipy plošne:
• dobro vs. zlo (Madonna: Die Another Day (2002))
• tma vs. svetlo (Michael Jackson: Thriller (1983))
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• fikcia vs. realita (Bedtime Story /1995/)
Práve Lévi-Strauss vniesol do štrukturalizmu mytologické aspekty,
ktorých platnosť môžeme zdieľať aj v pozorovaní narácie v hudobných videoklipoch. „Mýtické myslenie vždy postupuje od vedomia
námietky k riešeniu“ (Lévi-Strauss, 1969, s. 81).
Za jednu z najvýraznejších narušiteľov zaužívaných stereotypov,
či mýtov, v histórii hudobných videoklipov, považujeme speváčku
Madonnu. Jeden z najznámejších mediálnych teoretikov, analytik populárnej a masovej kultúry John Fiske o jej hudobných videoklipoch
píše vo svojich viacerých dielach, napr. v Television Culture: „Madonnine hudobné videoklipy ukazujú rozhrania medzi pravidlami,
ktoré konvenčne upravujú prezentáciu sexuality v patriarcháte a medzi
socio-sexuálnymi skúsenosťami mladých dievčat a ich subkultúrnymi
potrebami. Práve ony rýchlo prijali Madonnin vzhľad, ktorý vytrhol
príznaky bežnej ženskej módy (čipkované rukavice, opasky, náboženské šperky, peroxidové vlasy atď.) z ich pôvodného kontextu a tým ich
oslobodil od pôvodných významov.“ (Fiske, 1987, s. 232)
Hudobný videoklip Like A Virgin (1984) je typickým príkladom
oslobodenia sa od stereotypizovaného vnímania nevesty ako mýtu
čistoty a svätosti. Madonna v podstate demonštrovala známy fakt, pod
rúchom nevesty sa skrýva žena. Binárne napätie medzi vykreslenými
opozitami vytvára priestor pre diskurz. Samotný mýtus v hudobnom
videoklipe je natoľko arbitrárny v porovnaní s prezentáciou reality, že
akýkoľvek návrat smerom k inštinktívnemu, či pudovému naturalizmu
vyvíja tlak na kultúrny trend. V súčinnosti s externým vplyvom vytvára pôvodný mýtus nové významy. Hudobný videoklip kreuje populárnu kultúru.
Francúzsky semiológ Roland Barthes vníma rozprávanie ako sériu kódov. Kľúčom k dekódovaniu naratívu je často centrálna otázka
(hlavný motív), problém, mystéria, či enigma. Publikum má úlohu
vyriešiť spolu s hlavnou postavou záhadu, resp. hádanku, smerom od
aktuálnej znalosti (informácie) k neznámemu. Barthes nachádza
v naratívnej štruktúre 5 naratívnych kódov.
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Proairetic kód (hlas empírie): Charakter príbehu je konfrontáciou
dvoch najčastejšie opozitných strán, pričom divák posudzuje, aký by
mal byť výsledok.
Hermeneutický kód (hlas pravdy): Je akýmsi kódom záhad
a hádaniek, najčastejšie v detektívnych príbehoch. Na začiatku je nastolený fakt, napr. zločin. Zvyšok príbehu odhaľuje, ako bol skonštruovaný.
Semic kód (hlas osoby): Je v podstate konotácia. Charakter príbehu tvorí sekvenčné myslenie. „Seme“ je jednotka významu, resp.
označenie, ktoré smeruje ku kultúrnemu stereotypu. Semic kód transformuje informáciu do abstrakcie. Akýkoľvek segment rozprávania
môže navrhnúť ďalší význam prostredníctvom konotácie, viažucej sa
s naratívnou koreláciou.
Symbolický kód (hlas symbolu) funguje v naratívoch na základe
binárnych opozícií, alebo opozície témy. Odkazuje na štruktúru, ktorá
organizuje významy prostredníctvom antitézy, alebo sexuálnych
a psychologických konfliktov.
Kultúrny (alebo referenčný) kód (hlas vedy a poznania): Každý
kód je svojím spôsobom kultúrny, viaže sa na spoločné vedomosti,
najčastejšie historické, mytologické, či vedecké. Poukazuje ako funguje svet, spoločenstvo, či spoločná kultúra.
Kombináciou všetkých naratívnych kódov, ktoré Barthes označil
za hlasy (a ich skupinu za „weaving of voices“), získame komplexný
pohľad na analyzovaný príbeh. (Barthes, 1970, s. 259-263)

3.3 Semiotická naratívna interpretácia hudobných videoklipov
Táto forma interpretácie je inšpirovaná Barthesovou štruktúrou
naratívnych kódov. Je konexiou objektívnych, subjektívnych a (sociálno-)kultúrnych informácií, vyplývajúcich z analyzovaných vizuálnych
záberov.
− Empirický kód: Načrtneme príbeh a analyzujeme jeho charakter.
Empirický kód je úmerný kvalite a kvantite narácie.
− Konotačný kód: Selektujeme príznakové sekvencie, ktoré obsahujú konotáciu, analyzujeme korelačné významy a symboly.
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−

Kultúrny kód (antropologicky): Na základe našich znalostí
a vedomostí analyzujeme kultúrne odkazy.
Dominantná je interpretácia kľúčových segmentálnych znakov,
ktoré v plošnej konexii kreujú celkový význam príbehu. Postupujeme
lineárne s uvedomím si rôznej abstrakčnej úrovne analyzovaných
segmentov. Jednotlivé kódy sú vzájomne prepojené, preto ich zrejme
nemožno dôkladne osamostatniť, prípadne absolútne korektne interpretovať.
Interpretáciu načrtneme v hudobnom videoklipe Madonna – Deeper And Deeper (1992).

3.3.1 Empirický kód
V mystifikovanom démonickom príbehu sa stretávame s tromi
ústrednými postavami. Madonna, alias modelka, dlhovlasý model,
s ktorým flirtuje a démonický muž. Madonna prichádza na luxusnom
aute na hollywoodsku diskotéku, víta sa s ľuďmi, tancuje, gestami
hľadá svoj objekt, dlhovlasého modela. O chvíľu sa stretnú, flirtujú,
bavia sa, až kým ju prostredníctvom imaginácie (vízie) nezavolá démonický muž. Odchádza z diskotéky cez uličku, plnú extravagantných
flirtujúcich ľudí do miestnosti, kde sa stretáva s modelkami. Spoločne
pozorujú striptíz dlhovlasého modela, správajú sa eroticky, šúpu pri
tom banány, špúlia pery... Do miestnosti prichádza démonický muž.
Madonna si o jeho rameno opiera hlavu, sleduje výraz v jeho tvári.
Začína sa čarodejnícka seansa pri zapálených sviečkach a veštbách
z kariet. Po krátkej seanse sa opäť zabávajú. Madonna odchádza
z diskotéky, v závere stretáva démonického muža, ktorý ju akoby prenasledoval.
Charakter príbehu tvorí zobrazenie životného štýlu modeliek
a významných ľudí v 70-tych rokoch. Bizarné povrchné vzťahy a ich
nespútaná zábava rekonštruujú dobový lifestyle amerických celebrít.

3.3.2 Konotačný kód
Začiatok hudobného videoklipu tvorí čiernobiely prológ, záber na
tvár démonického muža, obklopeného zapnutými kotúčovými magnetofónmi s titulkom: „Beware! Our idols and demons will pursue us
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until we learn to let them go.“ (Pozor! Naše idoly a démoni nás budú
prenasledovať, kým sa nenaučíme nechať ich odísť.)
Už samotná výstraha, zaznamenaná na magnetofónový kotúč,
predvída pointu.
Madonna si prinesie na diskotéku balóny, s ktorými je spätá počas
celého videoklipu. Balóny symbolizujú jej idoly a démonov, teda akési
detské hodnoty (možno Madonninu matku), zároveň sú spojené aj
s démonmi, s negatívnymi životnými udalosťami (smrť Madonninej
matky v detstve). Madonna sa bojí ich stratiť (keď má víziu, že jej
praskajú, rozbehne sa ich zachrániť).
Démonický muž, sprevádzajúci ju celým dejom, môže na jednej
strane symbolizovať svet dospelosti. Madonnina dospelosť je vykreslená ako bizarná, plná kamier, fotoaparátov, záujmu, no zároveň často
podriadená démonovi. (Démonický muž je dominantný, Madonna sa
na neho pozerá zdola, ovláda ju, skladá si na neho hlavu, akoby bol jej
oporou). Na druhej strane môže zároveň stvárňovať Madonninho otca
ako „idol a démona“, teda niekoho, koho obdivuje a zároveň niekoho,
koho sa obáva, pred kým má rešpekt. V závere má Madonna víziu, že
jej balóny praská muž horiacou cigarou. Rozbehne sa za nimi, zostali
jej už len posledné tri. Zoberie ich von z diskotéky, aby ich uchránila.
Vtom sa objaví démonický muž, prestrihne špagáty, o ktoré sú prichytené. Balóny letia do nočného neba. Posledná scéna utvrdzuje v téze,
že démonický muž odkazuje na jej otca. Odlet balónov, teda detských
snov, ideálov a strachu znamená dospelosť. Madonnu otec vychovával, teda ju priviedol k dospelosti. Potom odišla do New Yorku stať sa
slávnou. Opustila detské ideály a démonov a „pozerala sa, ako svietia
na tmavej oblohe“. Svetlo symbolizuje dobro, nádej, tma, strach, neistotu. Odchod do New Yorku bol pre Madonnu neistým riešením, ideály si zachovala v podobe spomienok na matku, čo sa odráža v jej ďalšej produkcii.
Hudobný videoklip Deeper And Deeper je apelom odovzdania naivných ideálov a strachu a smerom k „hlbším a hlbším“ cieľom.
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3.3.3 Kultúrny kód
Deeper And Deeper je odkazom na život a tvorbu Andyho Warhola. Madonna alias modelka zobrazuje Andyho múzu Edie Sedwick.
Edie Sedwick

Madonna

Edie Sedwick

Dlhovlasý model stvárňuje Andyho lásku a inšpiráciu Joe D´allesandra.
Joe D´allesandro – videoklip Deeper And Deeper

Stretávame sa aj s pop art fotografiami, podobnými Warholovskému
štýlu. Balóny nás smerujú k „balónovým montážam“. Šúpanie banánu
odkazuje na layout albumu kapely Velvet Underground.
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Život plný nočnej zábavy absolvoval Andy ešte počas fungovania
klubu „54“. Môžeme sa teda domnievať, že vo videoklipe je medzi
zobrazenou diskotékou a new yorským klubom pre celebrity súvislosť.
Odklon od Barthesovej denotácie ku konotácii spočíva v individuálnej asociácii.

3.4 Výstavba príbehu v hudobnom videoklipe
Narácie v hudobnom videoklipe sú zvyčajne snímky s dejom, ktoré nemusia mať exaktne danú pointu. Ich cieľom je propagácia autora,
značky, imidžu, od čoho sa odvíja vnútorná naratívna výstavba, kompozícia. Príbeh hudobného videoklipu „rozpráva rozprávač“, ktorý je
tradične jeho súčasťou, tvorí jednu z postáv.
Francúzsky literárny teoretik Gérard Genette zaviedol termín „fokalizácia“ – zaostrenie (Genette, 1980, s. 161-211), pojednávajúci
najmä o pozícii rozprávača v literárnom diele. Jeho teoretické poznatky nás pri analýze naratívnych hudobných videoklipov odkazujú na
dve možnosti. Rozprávač stojí mimo príbehu a rozprávač je súčasťou
príbehu. V prípade, že fokalizér (rozprávač) netvorí žiadnu
z príbehových postáv, získava funkciu sprievodcu dejom. Poukazuje
na príbeh s možnosťou expresívneho komentára k deju. Častý výskyt
rozprávača mimo príbehu môžeme sledovať v hudobných videoklipoch k filmom (napr. Madonna – Crazy For You, Celine Dion – My
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Heart Will Go On atď.), spevák „spieva“ príbeh. V hudobnom videoklipe nemusí vôbec vystupovať, v tom prípade si divák vytvára súvislosť hudobného videoklipu s interpretom na základe ďalšej získanej
informácie (napr. z titulku, ktorý je súčasťou úvodu a záveru videa na
hudobnej televíznej stanici). V prípade, ak interpret tvorí jednu
z postáv, subjektivizuje svoje stanovisko do jej konania. Dochádza
k prepojeniu identity postavy a interpreta hudobného videoklipu.
Prvoradým aspektom príbehu hudobného videoklipu je časovosť.
Dej prebieha lineárne a to buď chronologicky (progresívne), alebo
reverzne (regresívne).

3.4.1 Chronologická výstavba
Základnou logickou metódou usporiadania jednotlivých častí deja
do jednotného celku je chronológia. Chronológia je pre nás prirodzená
práve vďaka svojej linearite, členitosti na minulosť, prítomnosť
a budúcnosť, ktorá odzrkadľuje tradičný pohľad človeka na akúkoľvek
udalosť. Priebeh deja je ľahko dekódovateľný, často stereotypizovaný.
Súčasťou chronologickej progresívnej výstavby môže byť aj objasnenie súvislosti s minulosťou, prípadne futuristické vízie. Jedná sa
zvyčajne o formy príčinnej udalosti, ktoré objasňujú zmysel zobrazovaného, modifikujú ho, alebo ho rozvíjajú.
Madonna v hudobnom videoklipe What It Feels Like For A Girl
predstavuje rebelantku. Na hotelovej izbe si zbalí zbrane a osobné
veci, z domova sociálnej starostlivosti zoberie starú pani s nepríčetným výrazom v tvári. Posadí ju do auta ako svoju spolujazdkyňu.
Kradne peniaze cudziemu človeku z bankomatu, nebezpečne šoféruje,
poškodzuje cudzí majetok, dehonestuje policajtov, keď je jej auto poškodené, ukradne na čerpacej stanici ďalšie, hneď potom ho podpáli.
V retrospektívnych záberoch sa vraciame na hotel, kde vidíme množstvo Madonniných falošných preukazov, fľašu nedopitého alkoholu,
tabletky, či nepriestrelné oblečenie, ktoré si obliekla pred jazdou. Tieto
zábery sú príčinnou udalosťou, charakterizujú zločinca. V závere spácha samovraždu, v plnej rýchlosti nabúra do stĺpu.
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3.4.2 Reverzná výstavba
Reverzná výstavba vykresľuje dej spätne. Zobrazovaná počiatočná udalosť je naratívnym výsledkom. Môže byť kreovaná formou spájania záberov finálnych udalostí s predošlými až po začiatok deja,
podobne ako v niektorých filmoch (napr. film Memento /2000/).
Úvodné titulky zobrazujú koniec príbehu. Čiernobiele scény sú chronologické, farebné regresívne. Hlavný hrdina Leondar trpí anterográdnou amnéziou, jeho pamäť sa vymazáva, preto si tetuje na telo zistené
súvislosti, vďaka ktorým je schopný postupne sa vrátiť do minulosti.
Hudobný videoklip ako formát krátkeho videa má možnosť absolútneho naratívneho reverzu, teda zobrazenia deja spätne po obsahovej aj
formálnej stránke.
Príkladom regresívnej výstavby je hudobný videoklip kapely
Coldplay – The Scientist (2002). V úvode leží Chris Martin na modrom matraci, vstáva, chodí dozadu, vracia sa do lesa, v ktorom je odstavené zdemolované auto a pred ním ležiaca žena. Vchádza do auta,
sadá si za volant, zapína bezpečnostný pás, omdlie. V okolí sú črepy
predného skla. Spolu s ležiacou ženou vzlietnu do auta. Žena sa vracia
na sedadlo, auto smeruje na kopec, z ktorého vybočilo. Vracajú sa na
cestu, uhýbajú kamiónu. Poslednú sekvenciu tvorí polocelok auta so
šoférom Chrisom Martinom a jeho spolujazdkyňou, ktorá si dáva dolu
bundu a zapína bezpečnostný pás v aute.
Reverzný štýl bol po prvýkrát použitý vo videu k piesni The Second Summer Of Love škótskej kapely Danny Wilson v roku 1989.
Chris Martin spieval pri natáčaní hudobného videoklipu The Scientist
text piesne odzadu. (Kaufman, 2006)7

3.5 Performatívne naratívy v hudobnom videoklipe
Naratív v hudobnom videoklipe pôsobí na segmentálnej, mikrokompozičnej báze. V hudobnom videoklipe môže byť vo funkcii nara-

7

mtv.com, 2011
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tívnej performancie. Ide o cielenú prezentáciu interpretovej činnosti
publiku.
Madonna vo svojich dvoch videoklipoch z roku 2006, Hung up
a Sorry predstavila krátky príbeh o tom, ako sa ľudia zabávajú v New
Yorských uliciach a tancujú v kluboch na jej piesne. Nenáhodná ukotvenosť videoklipov na pokračovanie bola realizovaná rovnakými
účinkujúcimi tanečníkmi, s centralizáciou na tancujúcu Madonnu.
Cieľom jednoduchého príbehu bolo vytvoriť atmosféru retro diskotéky
k albumu s obdobným žánrovým zameraním, Confessions On
A Dance Floor. Interpretácia krátkych naratívov smeruje k vizuálnej
performancii. Cieľom nie je ponúknuť divákovi plnohodnotný dej, no
vyvolať možnosť stotožnenia sa s vizualizovaným imidžom. Hudobný
videoklip v tomto prípade performuje správanie sa interpreta napr.
s odkazom: „Pozrite, ako idem na diskotéku, tancujem na svoju pieseň,
ako sa pri tom zabávam.“
Každý hudobný videoklip je v procese medializácie komunikátom, predurčeným k performancii. Kreovanie samotného krátkeho
videa predvída publikum. Vzhľadom na mieru heterogenity publika sa
pohybuje na širokospektrálnej (až po úzkospektrálnu časť) osi, poskytujúcej priestor pre divácky zážitok. Tento jav môžeme vnímať viacvrstvovo. Primárne môžeme považovať videoklip za predstavenie,
resp. performanciu pre diváka, sekundárne pre publikum a terciárne
môže byť vrámci videoklipu explicitne integrovaná performancia.
V hudobnom videoklipe môže divák sledovať publikum, ktoré sleduje
tie isté zábery ako on sám, kopírovať stvárnené správanie, opovrhovať
ním, prípadne ho ignorovať.
Výraznou dynamikou strihu jednotlivých záberov, striedaním
svetla a tmy, či koncentrovanou sýtosťou farieb púta pozornosť diváka. Atraktívnymi vizuálnymi snímkami vzbudzuje záujem. Skresľuje
realitu, často hyperbolizuje, čím napĺňa divácke „sny“. Svojou audiovizuálnou formou je predurčený k akcii. Hudobný videoklip je súčasťou marketingu a súčasne je individuálnou mediálnou performanciou
autora. Ponúka návod, ako reagovať, pri prezentovanej piesni, vizuál
a atmosféru, s akou si pieseň máme spojiť. Tieto aspekty môžeme
pokladať za manipulatívny mediálny akt. Argumentom, podporujúcim
tvrdenie, že videoklip je performatívne médium je jeho používanie
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v prostredí, kde sa nachádza publikum, napr. videodiskotéky, bary,
koncerty, verejné akcie atď. Z marketingového hľadiska sa jedná
o high concept, teda termín amerického filmového priemyslu, ktorý
slúži na podporu predaja istého média, napr. hudobného CD, pomocou
podporného mediálneho produktu, napr. hudobného videa. (Adorno,
1991 In. Pearson – Simson, 2001, s. 9-10)
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4 HUDOBNÝ VIDEOKLIP AKO
ŠTRUKTURÁLNY KOMUNIKÁT
HUDOBNÝ VIDEOKLIP JE KULTÚRNY KOMUNIKÁT V KOMUNIKAČNOM
procese, pozostávajúci z troch základných dátových častí a to autorskej (vedomostnej), textovej (kódovej a módovej) a percepčnej (znalostnej). Vychádzajúc z konceptuálneho rámca Hallovho „Kódovania/
dekódovania“, v ktorom autor štrukturalisticky segmentuje „zmysluplný diskurz“ je jadrom semiotická (v niektorých častiach diskurzívna)
analýza, prostredníctvom interpretácie kódov, ktoré tvoria hlavné dáta.
Hall vo svojej štúdii odkazuje na Peirca, najmä kvôli kódu, ktorý „obsahuje niektoré vlastnosti reprezentovanej veci“. (Hall, 2010, s. 105110)

4.1 Autorská (vedomostná) dátová časť
Autor vkladá do hudobného videoklipu motív, zámer a to na
úrovni technickej infraštruktúry a vzťahov produkcie. Technická infraštruktúra je závislá od stupňa technologického vývoja, ktorým hudobný videoklip prechádzal, od pohyblivých obrázkov, cez krátke čiernobiele videá, postauditívnu synchronizáciu smerom k technologickej
automatizácii. Pod vplyvom internetu analógový kód ustupuje na úkor
číselnej digitalizácie. Manovich uvažuje o súčasnej „neomediálnej
produkcii“. Prakticky ide o tvorbu kódu prostredníctvom šablóny, či
algoritmov v aplikáciách na tvorbu zvuku, či grafiky. (Manovich,
2010, s. 38) Automaticky generované objekty sú súčasťou progresívneho technologického „boomu“ výpočtovej techniky.
Počítačová grafika súčasne odbúrava akékoľvek obmedzenia vizualizácie a kreovania novej technoreality (technologicky modifikovaná realita) s víziou virtuálnej reality. Možnosti kreovania obrazu, retuše, 3D, či využitie ďalších nástrojov a foriem prináša množinu neobmedzených technorealít, unikátny kód sa stáva variabilný. V každom
snímku sa dá zmeniť segment, charakter, emócia, teda samotné séman-
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tické jadro je intenzívne modifikované. Vznikajú verzie, varianty,
s ktorých sa vyberá optimálny konštrukt. Môžeme teda hovoriť
o technologickej variabilite kódu hudobných videoklipov. Faktor technologickej variability nie je len súčasťou štruktúry. V komunikačnom
procese stimuluje percipienta k poznaniu novej optimalizovanej reality. Médiá „prikrášľujú“ realitu, čo môže spôsobiť paradoxne problém
s vnímaním hodnoty krásy, či šťastia. O vrchole, tzv. ideálnom, resp.
optimálnom technologickom kóde v kontexte absolútna môžeme hovoriť v súvislosti s virtuálnou realitou, ktorá „prekonáva a završuje dejiny médií“. (Bolter – Grusin, 2010, s. 72)
Dominantným článkom produkcie je réžia, prostredníctvom technologických možností implikuje do dátových kódov symbolicko-kultúrny význam. Medzi najvplyvnejších režisérov pozorovaných
hudobných videoklipov patrí francúzsky módny fotograf Jean-Baptiste
Mondino, režisér výherného videoklipu The Boys Of Summer o rok
neskôr, v r. 1985, natáča hudobný videoklip Russians pre Stinga, v r.
1986 Open Your Heart pre Madonnu, v r. 1987 spolupracuje
s Chrisom Isaakom You Owe Me Some Kind of Love, Davidom Bowiem Never Let Me Down , Boyom Georgeom To Be Reborn, neskôr
aj s Princom, módnym návrhárom Jeanom-Paulom Gaultierom, v závere 80-tych rokov s Lennym Kravitzom Be a Neneh Cherry Manchild. Hudobné videoklipy sa stávajú pomyselným plátnom na realizáciu elegantných módnych fotozáberov. Írsky režisér Steven Barron
natáčal napríklad hudobné videoklipy Billy Jean pre Michaela Jacksona, Take On Me pre kapelu A-Ha, či video roka MTV VMA Money
For Nothing. Spolupracoval aj s Bryanom Adamsom, kapelou Culture
Club, Davidom Bowiem, kapelou Def Lepard, The Human League,
s Madonnou, Paulom McCartneym a inými. Americký reklamný, filmový režisér a kameraman, Samuel Bayer sa preslávil hudobnými
videoklipmi pre kapelu Nirvana, Green Day, The Rolling Stones, Garbage, Robbieho Williamsa a iných. Svojím typickým undergroundovým až násilníckym prístupom a realisticky-kritickými zábermi sa
zaradil medzi poprednú špičku režisérov hudobných videoklipov 21.
storočia. Americký reklamný a filmový režisér, Mark Romanek, bol
príčinou mnohých kritických diskusií (napr. hudobný videoklip Closer
/Nine Inch Nails/), jeho démonické, symbolické zábery sú formou
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sociálnej marketingovej kritiky, využívajúcej futurizmus pojednávajúc
o technizovanej dobe (napr. Rain (Madonna), Are You Gonna Go My
Way (Lenny Kravitz), Scream (Michael a Janet Jackson)). Hudobné
videoklipy Bedtime Story (Madonna) a Closer (Nine Inch Nails) sú
súčasťou expozície Múzea moderného umenia v New Yorku. Francúzsky filmový režisér Michel Gondry sa preslávil napríklad vysokou
emocionalitou, manipulačnými a experimentálnymi technikami, trikmi
a spoluprácou s Björk, Lennym Kravitzom, Paulom McCartneym, Daft
Punkom, Beckom a inými. Medzi ďalších dôležitých režisérov hudobných videoklipov patrí Jake Nava, Paul Hunter, či Mark Webb.
Režijný zámer pri tvorbe hudobných videoklipov je totožný
s autorským zámerom, prostredníctvom individualizovaného cieľavedomého prístupu tvorí štruktúru prvkov, usporiadanú kompozíciu vizuálnych záberov, ktorá je prevažne podriadená auditívnej šablóne.
V súvislosti s osobou autora, resp. režiséra a jeho diela vzniká kultúrny
rámec. Dominantní režiséri sú zvyčajne vnímaní na základe originality, či Nietzecho definície „nadľudských“ mimoriadnych schopností,
slobodného výtvoru, tvorivého činu hĺbky ľudského ducha – kultúry.
Režiséri sú často identifikovateľní na základe dominantných reprezentatívnych príznakov, autorskej originality, štýlu, ktorý môžeme podobne ako v jazykovede definovať „ako spôsob prejavu, ktorý vzniká
cieľavedomým výberom, zákonitým usporiadaním a využitím jazykových a mimojazykových prostriedkov so zreteľom na tematiku, situáciu, funkciu, autorov zámer a na obsahové zložky prejavu“. (Mistrík,
1987, 1997, s. 30) V prípade potreby identifikácie režisérskeho štýlu
hudobných videoklipov určujeme frekvenciu výskytu rovnakých, alebo podobných použitých autorských prostriedkov, napr. u Mondina je
častý výskyt kontroverznosti, ostrých a sýtych farieb, nekonvenčnosti,
sexuálne ladených, často vulgárnych obrazov „spodiny“ z prostredia
motelov, ulice v kontraste s iróniou, vtipom, či kritikou. Vo výraze
postáv nechýba egocentrizmus, hrdosť. V 80-tych rokoch využíva
grafiku a retuš, neskôr sa nebráni ďalším grafickým inováciám, manipulácii, klonovaniu, replikácii.
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4.2 Textová (kódová a módová) časť
Jazykovo-vizuálny kód v hudobných videoklipoch tvorí text piesne, režijný zámer s jeho technologickým stvárnením, vyžaduje si korektnú analýzu obidvoch zložiek, dekódovanie by malo byť zreteľné
a jednoduché bez akejkoľvek nadinterpretácie. Dôležitým rozdielnym
faktorom medzi jazykovým (slovným) a obrazovým kódom je kontext.
Kým verbálne dokážeme posilniť dôveryhodnosť našich názorov prostredníctvom ilokučných slovies (napr. prehlasujem, prisahám), podobné metalingválne prostriedky obraz nemá. „Obrazy nemajú žiadne
metasemiotické prostriedky na presadenie svojej pravdy.“ (Nöth,
1997, s. 144)
„Prvky média, nech už ide o obrazy, zvuky, tvary, alebo správanie
sa, sú reprezentované ako kolekcia diskrétnych vzorkov (pixely, polygony, voxely, znaky, skripty).“ (Manovich, 2010, s. 36)
Mód v hudobnom videoklipe je symbolickým systémom, pozostávajúcich podľa amerického vedca a analytika komunikácie Larryho
Grossa (1989) z piatich druhov a) verbálny, b) sociálno-gestický, c)
ikonický, d) logicko-matematický, e) hudobný. Oproti kódu je všeobecnejší, kód je jeho súčasťou. (Gross, 1989, s. 33-35) Kódy fungujú
v istej štruktúre, usporiadaní, vďaka schopnosti ovládať kontext, pozadie a vlastný text vzniká „hyperreálna realita, ktorá môže spájať obsahy, ktoré bežne „reálne“ neexistujú“. (Poster, 2010, s. 17)

4.2.1 Intertextualita
Intertextualita je generovanie textového významu iným textom.
Jedná sa o istú formu metatextu. Populárna kultúra je kultúrou intertextuality. Práve intertextualita je základný predpoklad spájania populárneho a kultúrneho a to formou a) pokračovania, recyklácie alebo b)
poprenia, kritiky predošlého kultúrneho, populárneho a popkultúrneho
obsahu. Najmä v neskoršom období je originalita zvyčajne snahou
o netradičný kompilát, vyhovujúci požiadavkám a ideám globalizácie.
Špecifikom produkcie hudobných videoklipov je vzťah s médiami,
fenomén technologickej modernity, plošný prejav od počiatku vysielania MTV (Video Killed the Radio Star). Fotografie, noviny, časopisy,
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rozhlas, magnetofóny, gramofóny, platne, magnetofónové kazety,
kompaktné disky, televízne prijímače, kamery, neskôr počítačové hry,
virtuálne médiá a futuristické obrazy (a pod.), teda širokú škálu horúcich a studených médií (McLuhan, 1984, 1991, s. 33-42) nájdeme
v prevažnej väčšine hudobných videí.
V performatívnom hudobnom videoklipe kapely U2 – Even Better Than the Real Thing s 360 stupňovou kamerou (za ktorú získal
cenu Najlepšie špeciálne efekty, MTV VMA) vidíme zovretú päsť,
ktorá sa postupne otvára, z jej prstov sa stávajú ďalšie päste, tento
proces sa cyklí, až kým nie je v ruke ovládač, prepínajúci televízne
stanice. V hudobnej performancii je využitý prvok obraz v obraze.
Popkultúrne technologické novinky a médiá, primárne televízia, sú
v populárnej kultúre veľmi žiaduce. Madonna sa v Take a Bow symbolicky lúči s mŕtvym milencom, toreadorom, ktorého vidí na televíznej obrazovke. Španielske prostredie, viacvýznamovosť a symbolika
(pichnutie ihly do prsta) má súvislosť s filmovým muzikálom Evita,
Madonna chcela rolu Evy Peron, kvôli ktorej sa hudobný videoklip
realizoval. Režisér Mark Romanek vytvoril pre Madonnu štúdiovú
performanciu s kamerami, režijným štábom, zvukármi, monitormi,
svetlami a umeleckými zábermi sýtych modrých farieb, videoklip Rain, v ktorom Madonna so slúchadlami v ušiach skladá na pohovke
pieseň, spieva ju pred mikrofónom a tímom hudobných a vizuálnych
technikov. Performancia je výnimočná technologickou symbolikou –
Rozžiarenie svetiel predstavuje slnko, voda zo sprchovej hlavice dážď,
nechýbajú bozky pod sprchou. Moderná technológia je neodmysliteľnou súčasťou bežného života masy.
Intertextualita, teda vytváranie významov textov inými textami je
všadeprítomný prvok popkultúry, má korene v umení, napr. v hudobnom videoklipe Mary Jane8’s Last Dance tvorí príbeh hlavný hrdina,
asistent v márnici, Tom Petty, odnášajúci si z nej telo mŕtvej ženy.
Oblečie ju do svadobných šiat, vezme do miestnosti, plnej horiacich
sviečok, namaľuje, tancuje s ňou, nakoniec jej telo hodí do mora. Príbeh Mary Jane’s dance sa viaže na novelu Charlesa Dickensa „Great
Expectations“, podobne ako napr. videoklip November Rain kapely
8

Mary Jane je meno a súčasne americký slang pre marihuanu.
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Guns N´ Roses je založený na poviedke „Bez Vás“ (James) z knihy
Jazyk strachu.
Hudobný videoklip Until It Sleeps (Metallica)9 stvárňuje obrazy
Hieronymusa Boscha, konkrétne z triptychov Záhrada pozemských
rozkoší a Haywain, napr. Adama a Evu. Pieseň o bolesti a mučení:
„Odkiaľ beriem svoju bolesť? Utekám a ona je vedľa mňa... Bolesť ma
stále trápi, drž ma, kým ustúpi.“ sa vo vizuálnej stránke prepája
s motívom ukrižovania Ježiša Krista (zábery Krista s korunou, umývanie nôh).
Špecifikom sú filmové hudobné videoklipy ako forma intertextuálnej kooperácie dvoch popkultúrnych artefaktov, napr. Kiss from
a Rose k filmu Batman Forever, ktorých zámerom je obojstranne výhodné promotion – piesne a filmu, vrchol popularity si získavajú najmä romantické piesne a videoklipy k filmom 90-tych rokov, napr.
Wicked Game (Wild at Heart), Streets of Philadelphia (Philadelphia),
I Don’t Want to Miss a Thing (Armageddon), I Will Always Love You
(The Bodyguard), My Heart Will Go On (Titanic) s vysokými rozhlasovými rotáciami tvoria súčasť populárnej kultúry dodnes.

4.3 Percepčná (znalostná) časť
Percepciu hudobného videoklipu tvorí komplexný systém faktorov a) psychologických (presvedčenie, motivácia, vnímanie, skúsenosti a znalosti), b) sociálnych (referenčná skupina, spoločenská rola
a status) a c) kultúrnych. Percepciu hudobných videoklipov predurčuje
faktor média, vďaka ktorému má schopnosť prenášať módy a kódy,
symbolicky ukrývajúce hodnotové rámce od autora k percipientovi.
Môže vystupovať v pozícii a) samostatného média (DvD), b) mediálneho obsahu (hudobná televízna stanica), c) globálneho interaktívneho
prvku (internet, najmä youtube.com).

9

Najlepší hardrockový videoklip, MTV VMA, 1996
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4.3.1 Psycho-sociálne faktory hudobných videoklipov
V procese medializácie hudobného videoklipu kódujeme istú referenciu pomocou audiovizuálneho kódu. Do tohto procesu vstupuje aj
sémantická nadstavba, ponúkajúca publiku isté interpretačné možnosti.
Obraz a zvuk tvorí znakový komplex, percipient ho dekóduje receptormi (prebieha fyziologicky – vizuálne dekódovanie a dekódovanie
zvuku). Už samotný fakt fyziologického dekódovania predvída subjektívnu interpretáciu bio-psycho-sociálnou bytosťou, čím sa miera komunikačného stereotypu pri interpretácii jednotlivých videoklipov
znižuje. Napriek tomu existujú isté interpretačné súvislosti medzi jednotlivými individualitami, vedúce k spoločnej (sociálnej) finálnej referencii. To ani zďaleka nie je dokonaný proces. Nadobudnutý referenčný, resp. informačný status mení individuálnu sociálnu víziu, vďaka
tomu je znaková interpretácia základným princípom vytvárania sociálnych štruktúr a sociálnych foriem.
Interpretácia mediálneho znaku vedie k istému sociálnemu progresu. Je nutné si uvedomiť, že mediálny znak je do istej miery abstrakt
pôvodného formálneho znaku. Nesie v sebe interpretačnú nadhodnotu,
ktorá je nositeľom potenciálu stotožniť sa, podobať sa, teda ikonizovať
sa s ponúkaným imidžom. Samotný znak, resp. zhluk znakov, ktorý
v sebe videoklip zahŕňa, nie je pre konzumenta atraktívny, kým mu
neposkytne isté interpretačné a ikonické spektrum možností.
Mediálny znak môžeme definovať ako prostriedok semiózy, ktorým sa do istej miery deformuje samotný obsah (pozitívne, resp. negatívne), teda narúša referenčnú sémantiku, čím spôsobuje spomínaný
sociálny progres a v konečnom dôsledku aj progres jazykový, politický, kultúrny. Už zo samotnej interpretácie termínu „hudobný videoklip“ vyplýva, že tento fenomenálny krátky film, resp. video, sprevádzajúce kúsky hudby, najčastejšie pieseň, vytvorený s úmyslom podpory predaja hudobnej nahrávky, je vo svojej podstate vizualizačným
doplnkom. Potvrdzuje to fakt jeho samotnej existencie, ktorú predvídali dostatočné technologické možnosti. Spopularizoval sa na začiatku
80-tych rokov a v súvislosti s termínom hudobný videoklip vznikli
súbežne aj termíny „promo film“ a „promo klip“.

42

Hudobný videoklip – teória a trendy

Pri jeho interpretácii je potrebné zamerať sa na vizuálny kód, teda
sled fotografických snímkov s konotačným potenciálom. Pôvodom
český filozof a žurnalista Vilém Flusser vníma spomínaný faktor konotačného potenciálu ako obraz, v ktorom sú konkrétne nitky a uzly aj
nimi vytvárané tkanivo akýmisi abstrakciami. (Flusser, 1997, s. 30).
Rovnaké princípy sú platné aj pre samotný videoklip podobne ako
fakt, že fenomén hudobného videoklipu sa stal súčasťou novodobej
populárnej kultúry, v ktorom má fotografia nespochybniteľne stabilnú
pozíciu.
Vizuálnou percepciou znakov dochádza k cielenej mediálnej stimulácii publika s úlohou predať hudobnú nahrávku. Stimuluje pritom
náš vizuálny vnem a udržiava našu pozornosť pomocou dynamizácie,
kontrastu, sýtosti farieb atď. Psychologický stimul dosahuje ponúkanými motívmi v súvislosti s našimi potrebami a prianiami. V jednotlivých snímkach sú kódované „správy“ podobne ako vo fotografiách.
Ich segmentálnosť, no aj celkový sled má za úlohu vytvárať istú mienku. Barthes hovorí o konotatívnej mienke. (Barthes In Graham, 2003,
s. 51) Videoklip je nositeľom cielených homogénnych asociačných
reťazcov, ktoré sa snaží ponúknuť heterogénnemu publiku, preto je
jeho koncepcia zvyčajne jednoduchá. Na základe jednotlivých spoločných a rozdielnych znakov ich môžeme diferencovať na naračné
a emocionálne, pričom faktom zostáva, že v každom videoklipe nájdeme pomerné zastúpenie oboch spomínaných atribútov, dôležitý je
ich pomer. Hudobný videoklip je štrukturálnym komunikátom s dôležitou sociálnou funkciou (súčasť sociolingvistiky), zabezpečujúcou
vytvorenie vzťahu percipienta s prezentovanou celebritou prostredníctvom prvku popularizácie.
4.3.1.1 Popularizácia, fanúšik, celebrita
Hudobný videoklip je komunikát, znakové tendencie jeho jednotlivých snímok sú nositeľmi komunikačných funkcií. Obraz sa stáva
médiom a s jeho premenou súvisí predovšetkým vznik modernej spoločnosti a masovej kultúry. (Foret, 2008, s. 77-78) Na jednej strane sa
nachádza individualita autora, na strane druhej početné, veľmi rozptýlené, neinteraktívne a anonymné, heterogénne, neorganizované publi-
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kum, neschopné samostatnej akcie. (McQuail, 2002, s. 60-61) Aj napriek heterogénnosti publika mainstreamových hudobných videoklipov fungujú isté podobnosti medzi jednotlivými príjemcami. Zjednocujúcim prvkom je napr. hudobný žáner. Na základe popularizácie
hudobnej nahrávky sa popularizuje aj videoklip. Tento proces je obojsmerný, pôsobí aj opačne. Videoklip v mnohých prípadoch buduje
imidž osobnosti, ktorá sa aj vďaka nemu stáva populárna. Popularizácia videoklipu, či samotnej osobnosti je mediálny proces, predvídajúci
vznik subkultúr, subsociét, prípadne fanklubov. Homogenita fanklubu
nesie spoločný atribút – obľúbenosť osobnosti, tzv. celebrity. Fanklub
je špecifický sociálny fenomén, zlučujúci široké spektrum individualít, komunít a heterogénneho publika zároveň.
Videozábery a prezentovaný „odkaz“ každého hudobného videoklipu majú na societu, resp. jednotlivca špecifický vplyv, ktorého silu
a samotnú relevanciu ovplyvňuje konektívny pomer medzi textom
piesne, snímkami a diváckym zážitkom. (Berry – Shelton, 1999,
s. 132-145)
Fanúšikovia reagujú na text piesne hudobného videoklipu, vedia
identifikovať obsah, prípadne imitovať melódiu piesne. Majú prehľad
o biografii, nahrávkach, ale aj videoprodukcii celebrity. Videoklip
podnecuje k vytvoreniu vzťahu k celebrite, ale aj vzťahu medzi jednotlivými fanúšikmi zároveň. Vzájomný vplyv jednotlivých členov fanklubu znamená akýsi „homogenizačný sociálny proces“. Fanúšikovia
prenášajú na svoje okolie záujem o celebritu. Vplyv hudobného videoklipu na societu je badateľný najmä u tínedžerov, preferujúcich vizualizáciu. Rozdiel v percepcii auditívneho a vizuálneho kódu je zrejmý
najmä na sociálno-demografickej krivke. Kým tínedžeri preferujú televíznu vizualizáciu, percepčnej hladine dospelých väčšinou vyhovuje
vyššia zvukovo-emočná hladina. (Berry – Shelton, 1999, 135-137)
Cieľovou skupinou pre produkty populárnej kultúry sú teda najmä
tínedžeri, mainstreamová produkcia zohľadňuje ich aktuálne trendy,
z jednej strany je jej funkcia reaktívna, napriek tomu imidž celebrity
nesie potenciál mienkotvornosti, preto v mnohých prípadoch hudobná
produkcia a s ňou aj produkcia vizuálnych populárnych videoklipov
vedome strategizuje s cieľom čo možno najväčšej persuázie. Kultúra je
v tomto prípade sociálna cirkulácia mienky, hodnôt a prianí, formujúca
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sociálnu identitu, sociálne vzťahy. (Fiske, 1989, 2005, s. 1) Elitný
kulturálny postoj pod tlakom populárnej mainstreamovej produkcie
syntetizuje do nového kultúrneho substrátu princípy jedného aj druhého opozita a vytvára samostatnú, populárnu kultúru, ktorej súčasťou je
aj hudobný videoklip. Populárna kultúra nie je len výsledkom konzumity masového trhu. Nie je jednoznačne masovou kultúrou, hoci je
typické, že z nej vzniká, je kultúrou kontrastov. (Fiske, 1989, 2005,
s. 213)
S rastúcimi možnosťami medializácie vstupuje hudobný videoklip
do éry internetovej interakcie. Stáva sa sústavne dostupnou diváckou
komoditou. Históriu masovej medializácie hudobného videoklipu odštartovala 1. augusta 1981 prvá satelitná 24-hodinová hudobná televízia MTV, preferujúca spočiatku najmä rokové žánre. Využívaním
všetkých dostupných mediálnych kanálov s možnosťou audiovizuálneho prenosu má v sebe hudobný videoklip globalizačné tendencie.
Strategickou distribúciou rozdielnych hudobných videoklipov na rozdielne trhy sa v konečnom dôsledku zvyšuje miera lokálnej persuázie.
S príchodom webovej stránky youtube.com sa výrazným spôsobom mení postoj fanúšikov k hudobnému videoklipu. Kým v minulosti
mal hudobný videoklip zberateľskú hodnotu, v súčasnosti sa stal komoditou konzumu. Autorskú jedinečnosť jednotlivých videoklipov
oslabuje konkurencia. V konečnom dôsledku to znamená pre publikum
väčší výber bez akýchkoľvek „bariér“ mediálnych spoločností. Na
mediálny trh hudobných televízií prišla silná konkurencia internetového fenoménu youtube.com, kde vedľa celosvetových celebrít „stoja“
lokálni obľúbenci. Diváci hudobných videoklipov sú v čoraz väčšej
vzájomnej anonymite, nepoznajú sa, znižuje sa záujem zapojiť sa, čím
dochádza k zvýšeniu sociálnej pasivity. Oslabenie sociálnej integrácie
spôsobilo zvýšenie rozptýlenosti, resp. heterogenity publika. Sústavne
sa rozširujúce kvantum hudobných videoklipov oslabuje samotný kult
osobnosti (celebrity) v novovzniknutej societe. Široké spektrum ponúkaných informácií o jednotlivých celebritách podnietilo vyhľadávateľov absorbovať len jednotlivé útržky, selektovať ich podľa formálnej
atraktivity a mediálnej dostupnosti. Médiá stále viac posilňujú svoju
aktívnu rolu v produkcii identity, keďže ich informačná funkcia sa
často oslabuje, oproti opozitnej, zábavnej. Celebrity je nevyhnutné
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vnímať aj ako tvorcov kulturálnej identity. (Turner, 2004, s. 84) Medializácia hudobných videoklipov na jednej strane podporuje tvorbu
fanklubov, na druhej strane prebytok mediálnych kanálov môže sociálnu silu hudobného videoklipu oslabiť, čím sa oslabuje aj proces
celebritizácie.
Obľuba populárnej osobnosti je súvislá s aktuálnym trendom.
Osobnosť celebrity sa stáva ikonou hudobného videoklipu s príznakom
idey. Zobrazovaný životný štýl nemusí byť v súlade s realitou. Termín
„ilúzia intimity“ amerického vedca a žurnalistu Richarda Schickela
odkazuje na masovú klamlivosť pri zobrazovaní jednotlivých individualít v mediálnom prostredí. (Schickel, 2000, s. 300-305) V prípade,
že existuje súlad medzi ponúkaným imidžom, prezentovaným v hudobnom videoklipe a mediálnym zobrazením súkromia, si celebrita
buduje medzi svojím publikom status dôveryhodnosti.
Heterogénne publikum je nositeľom príznačne heterogénnych názorov. Masa nie je vo svojich názoroch jednotná, existuje isté performačné kritérium, podľa ktorého sa pri výbere aktuálnych celebrít riadi.
Dôvodom celebritizácie, prípadne „výsmechu a intolerancie“ jednotlivých mediálnych celebrít je do istej miery aj subkultúrny trend (resp.
trend užšej kultúry), s ktorým sa dá čo najviac stotožniť. (McKenzie,
1999, s. 33)
Percipient si vďaka vizuálnemu kódu „odnesie“ nie len novú formu mediálneho zážitku, súčasne si zapamätá aj samotnú celebritu
v ňom. Opätovnou vizualizáciou, spojenou s kladnými emóciami majoritného diváka, vzniká kultovosť danej celebrity, jej výrazná pozícia
sa môže stať sociálno-kultúrnou dogmou.
Tovarom hudobného priemyslu je hudobná produkcia. Overená,
prípadne silná hudobná produkcia priamo nadväzuje na imidž autora.
Imidž značky tvorí deväťdesiat percent toho, čo musí predať. (Ogilvy
In Rushkoff, 2002, s. 163) Tento priamy vzťah, signalizujúci prepojenie hudobného videoklipu s marketingovými teóriami produktu
a značky, je zároveň ukážkou prepojenia zobrazovaného (obsahu
a formy) s tendenciami modernej spoločnosti 21. storočia. Spoločnosť
bola, je a pravdepodobne aj bude usporiadaná na základe nerovnosti.
V súvislosti s nerovným usporiadaním zosobňuje celebrita ako značka
„moc, bohatstvo, prestíž, postavenie a privilégiá“. (Grinin, 2009,
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s. 183) Ruský filozof Leonid Grinin zároveň naznačuje trend tzv.
osobnej celebrity, ktorá symbolizuje okrem spomínaných atribútov aj
slávu a popularitu, teda akýsi bezprecedentný model všeobecne uznávanej elity. Pri percepcii hudobných videoklipov sú viditeľné vplyvy
naznačeného trendu na tínedžeroch. Fiske píše o tínedžerskej fanynke
Madony, ktorej fantázie sa premietajú do správania. To ovplyvní najmä jej blízke sociálne okolie, jej priateľov, prostredníctvom ktorých
zdieľa svoje sny, zmeny sa prejavia na mikrosociálnej úrovni. (Fiske,
2005, s. 113) Grinin vníma „rastúci význam osobnej CELEBRITY ako
sociálny ZDROJ“. Vo svojej štúdii uvádza, že práve osobné vlastnosti
celebrity určujú hlavné spoločenské nerovnosti. (Grinin, 2009, s. 179186)
Celebrita má v spoločnosti vyčíslenú aj svoju trhovú cenu, prostredníctvom ktorej ju môžeme do tejto spoločenskej hierarchie pomerne presne zaradiť. Prestížny magazín Forbes nadväzuje na trhovú
cenu celebrít zverejňovaním výročného rebríčka „Celebrity 100 list“.
Tento rebríček hierarchicky usporadúva 100 najvplyvnejších ľudí tzv.
zábavného priemyslu. V roku 2010 zarobili celebrity „herectvom, basketbalom, vystúpeniami, alebo ďalšími aktivitami 4,5 miliardy amerických dolárov“. Ich príjmy majú priamy súvis s využívaním rôznych
foriem sprostredkovateľov (médií). Na prvom mieste sa umiestnila
speváčka Lady Gaga „nielen preto, že na Monster tour zarobila 90
miliónov dolárov, ale aj preto, že jej 32 miliónov fanúšikov na Facebooku a 10 miliónov na sociálnej sieti Twitter, označovaných ako
„little monsters (malé monštrá)“ pomohlo len v priebehu 5-tich dní
stiahnuť milión kópií posledného singla „Born This Way“. „Malé
monštrá“ radi prispeli aj ku kúpe MAC make-upu, Monster slúchadiel,
či mobilných telefónov značky Virgin, v ktorých sú zakomponované
prvky jej videoklipu.“ (Pomerantz, 2011)10 „Moderné médiá sa nezaobídu bez slávnych ľudí, čo často súvisí s reklamou.“ (Ivanov, Nazarov,
2000, s. 83-90) Pojem „celebrita“ v sebe kondenzuje obchodné zámery
marketingu a mediálnu prezentáciu. Aj kvôli tomuto faktu môžeme
v našej kultúre podobne ako v kultúrnych artefaktoch (napr. hudobných videoklipoch) rozlišovať celebritu od osobnosti (elity).
10

forbes.com, 2011
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S príchodom masových médií sa rozdiely medzi celebritou a elitou
čoraz intenzívnejšie stierajú. Tvrdenie: „Môžeš byť, čím len chceš,
môžeš byť aj hviezdou.“ v kontexte dnešnej postmodernej kultúry
znamená, že účastník akejkoľvek spoločenskej vrstvy sa môže stať
celebritou, čo dokazuje aj formát reality šou, ktorý prostredníctvom
medializovaného procesu výberu najlepšieho, či najtalentovanejšieho
celebritizuje účastníka/ov masy. Sú to práve moderné masové médiá,
ktoré nerozlišujú medzi účastníkom elitnej a masovej (ľudovej) kultúry. Triedia ju na celebrity a ostatných.
Fenomén preusporiadania spoločnosti a vnímania silných elít, či
autorít nie je len otázkou postmodernity. Už „A. Comte bol znepokojený pádom všetkých autorít a stratou akejkoľvek záväznej orientácie“
(Keller, 2010, s. 12)
Isté je, že práve médiá tento fenomén prinajmenšom reprezentujú.
Akceptáciou mediálnej celebrity na úkor prirodzených elít (napr. vedcov, renomovaných spisovateľov atď.) profanujú povrchnosť, ktorá
prichádza s pasívnou percepciou a stáva sa majoritným trendom pri
napĺňaní obsahu plnoformátových televízií. Ľudia ako celebrity môžu
byť považovaní za novú elitu modernej spoločnosti. Odrážajú ducha
tejto spoločnosti najlepšie zo všetkých. (Turner, 2004, s. 83-84)
Ak je podľa teórie elít rozdelenie komplexnej modernej spoločnosti na elity a masy jej nevyhnutnou súčasťou, súčasnú elitu tvoria
celebrity a osobnosti. Podľa amerického historika Daniela J. Boorstina
je celebrita známa, pretože je známa11. (Boorstin, 1961, s. 57) Oproti
osobnosti teda nemusí plniť žiadnu kultúrnu, politickú, kreatívnu, estetickú, umeleckú, či inú spoločensky žiaducu funkciu. Na druhej strane
sa domnievame, že aby sa stala potenciálna celebrita (ktokoľvek
z masy) celebritou, musí prvky osobnosti znázorňovať (imitovať),
odkazovať na ne, alebo ich symbolizovať.
4.3.1.2 Vplyv celebrít hudobných videoklipov
Hudobné videoklipy prezentujú prvotne celebrity, pričom nejde
len o popularizačný záujem. Tento popkultúrny artefakt je na jednej
11

originálny aforizmus: „The celebrity is a person who is well-known for their well-knownness.“
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strane odrazom stavu kultúry, na druhej strane je nositeľom kulturálnych hodnôt. Každý hudobný videoklip je svojím spôsobom kultúrny,
pretože je v konexii na sociálno-kultúrny kontext. Tony Bennett
a Janet Woollacott tvrdia, že text je aktívny, je v neustálom pohybe,
a môžeme ho definovať ako kultúrno-konštruovaný objekt. (Bennett –
Woollacott, 1987) Významy, ktoré mu dáme, a teda aj vyhodnotenie
prezentovanej celebrity v hudobnom videoklipe prebieha na základe
percepcie, pričom sám percipient určuje, aká hodnota z neho vyplýva.
Celebrity v hudobných videoklipoch re-prezentujú istú hodnotu,
s ktorou môže percipient súhlasiť, alebo nesúhlasiť úplne (alebo čiastkovo), vzhľadom na jeho predošlý názor, ovplyvnený sociálnokultúrnou skúsenosťou. Populárna kultúra, tvoriaca aktívne texty vytvára zároveň nové sociálne kontexty, platí to aj na úrovni recyklácie
obsahov a foriem hudobných videoklipov.
Madonna bola donedávna najvýraznejšou ženskou popkultúrnou
ikonou. V klipe Material Girl (1985) recykluje prostredníctvom imitácie Marilyn Monroe „filmový klip“ Diamonds Are a Girl's Best
Friend12. V hudobnom videoklipe prezentuje Madonna „zlatokopku“ a
materializmus. Aj napriek jasnej imitácii vníma Fiske videoklip ako
paródiu (na zlatokopky „gold digger"). (Fiske, 1989, 2005, s. 104)
Recyklácia formou imitácie, resp. ikonizácie vedie v inom sociokuktúrnom prostredí, či kontexte k novým významom. Sexsymbol,
symbol krásy, noblesy, luxusu, žiadanosti zostáva zachovaný. Encyklopédia Wikipedia načrtáva nielen samotný termín „sexsymbol“, ale
aj jeho nositeľov (reprezentantov; Marilyn Monroe; Madonna...)13.
Recyklovaným symbolom je aj termín „kráľovná/kráľ (kinematografie, pop music...)“ Symbol, ktorý je zachovaný dodnes. Relevanciu
získa potenciálny reprezentant dlhodobým opakovaním motivátora:
akejsi kauzality. Príčinou pritom bude dlhodobé pôsobenie na najvyšších medializovaných priečkach – atraktívna, nečakaná, progresívna,
„inovatívna“, neustála performancia. Samotný následok tvorí verejné
(mediálne) predefinovanie reality, udelenie najvyššej hierarchicky12
„Diamonds Are a Girl's Best Friend“ je pieseň Carla Channinga z pôvodného broadwayského
muzikálu „Gentlemen Prefer Blondes“ (1949), ktorý bol sfilmovaný s hlavnou postavou, Marilyn
Monroe, (1953).
13
sexsymbol, 50-te roky aj Marilyn Monroe, 80-te roky aj Madonna; wikipedia.com, 2010
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-symbolickej pozície – kráľovná, na ktorú sa viaže sociálno-kulturálne
žiaduca paradigma úspechu, krásy, luxusu, jedinečnosti (silnej individuality)... Súčasná symbolická kultúra, ktorá globálne oceňuje „vyvolených“ masovou popularitou a vysokými príjmami, konštruuje symboly z recyklovaných znakov. Roland Barthes vníma vo svojej Mytológii „dva semiologické systémy, z ktorých jeden je vyňatý z druhého:
systém lingvistický, jazyk (alebo spôsoby reprezentácie, ktoré ho napodobňujú), ktorý nazvem rečou-predmetom (...) a potom samotný
mýtus, ktorý nazvem metajazykom.“ (Barthes, 1957, Mytologie,
s. 115) Ak sa recykláciou arbitrarizuje pôvodný význam znaku na
úrovni ikony a indexu, jeho motivácia sa zachová, „vyjme“ z pôvodného významu v podobe symbolu a mýtu.
Vo videoklipe Express Yourself (1989) Madonna odkazuje (indexuje) na film Metropolis14. Hierarchiu sociálnych tried vtedajšej industriálnej spoločnosti nahrádza inverznou dominanciou pohlaví. Muž sa
stáva sexuálnym objektom ženy. K prevažne formálnemu indexu (indexu formy) pridáva nové znaky. Hudobný videoklip síce recykluje,
no zároveň aktualizuje už vo svojej vnútornej štruktúre. Percepčné
zaostrenie sa zameria na nový znak – dominancia, vs. submisivita,
forma je bez ďalšieho, alebo predošlého poznania arbitrárna k pôvodnému znaku z filmu Metropolis. „Jazyk“ a štruktúra textu (hudobného
videoklipu) sa reformuje, vyjme sa z neho znak nerovnosti, dominancie, ktorý sa transformuje prostredníctvom nového kontextu do rovnakého symbolu.
Recyklácia je v postmodernej spoločnosti nelimitovaným procesom. Vzhľadom na jej neustále opakovania sa stráca pôvodný význam
a hlavnou tézou sa skôr stáva, či má vôbec zmysel pôvodný význam
hľadať.
Lady Gaga (2010) vydáva hudobný videoklip Alejandro, v ktorom recykluje segmenty Madonniných videoklipov (Like A Prayer,
Justify My Love, Human Nature, Vogue, Express Yourself...). Lady
Gaga Madonnu imituje, motivácia je viditeľná takmer pri každej cho14

nemý sci-fi film, režírovaný Fritzom Langom v Nemecku; Babelsberg Studios, 1927 počas
Weimarskej republiky, ukazuje sociálne členenie na robotníkov a vlastníkov (kapitalistov)
v kompozícii expresionistickej architektúry
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reografii, či samotnej Gaginej performancii. Podľa interpretky videoklip predstavuje „oslavu a obdiv gay lásky – vyznanie závisti nad odvahou a statočnosťou, ktorú homosexuáli potrebujú, aby boli spolu. Vo
videu túži po láske gay priateľov, oni jej prítomnosť odmietajú.“15
Oproti Madonninej produkcii je videoklip drsnejší, militárnejší. Množstvo sexuálnych obsahov, výmena tradičných rodových rolí, prvky
homosexuálnej kultúry, narúšanie dogiem a hyperbolizácia, to sú prvky, príznačné pre Madonninu videoprodukciu prevažne zo začiatku
90-tych rokov (Justify My Love, Vogue, Erotica, Human Nature).
Lady Gaga využíva segmenty Madonninej produkcie v značnej miere.
Recyklácia prináša arbitrárnosť pôvodných znakov, ktoré môžu
byť inovované, alebo kopírované (s podmienkou neznalosti pôvodnej
motivácie). S pomocou recyklácie prenášame do nových kontextov
overené populárne symboly a hodnotové rámce. Očakávaný efekt je
popularizácia celebrity. Recyklácia je efektom „prevtelenia“, ktorý
aktuálne reprezentuje v oblasti pop music spomínaná Lady Gaga. Tento efekt je v našej súčasnej kultúre žiaduci. Hodnotové rámce ako protest proti súčasnému svetu, boj za práva menšín, alebo symboly sexu,
sily, či neustálej zmeny (chameleóna) sú v súčasnosti atraktívne, čo
môže byť úspešná cesta pre výrobu ďalších celebrít.
Recyklácia je mediálny nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme
vytvoriť z účastníka ľudu uznávanú elitu. Tento proces je často násilný
a revolučný, nevyžaduje postupné zrenie, ale rýchlu explozívnu mediálnu manifestáciu. Vďaka „fenoménu“ populárnej kultúry lepíme
nálepky slávy a úspechu často na nesprávne čelá. Luxusné značky,
dramatická patetická hudba, horiaci oheň, žabia perspektíva, emócie
masy, dominantná prezentácia individuality... famózny nástup ďalšej
recyklovanej elity.
4.3.1.3 Deformácia natívnej identity
Pod vplyvom globalizácie a digitalizácie je spoločnosť presýtená
kódom o imidži celebrít a ich mediálnych konštruktov na úkor natívnej
identity. Samotná celebrita ponúka vo svojej vizuálnej performancii
15

wikipedia, 2011
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ľahko dekódovateľný model, vytvára zdanlivú individualistickú ikonu,
pričom prostredníctvom sociálneho akcentu kreuje symbolické prostredie. Stanfordský psychológ Albert Bandura považuje za dominantný prostriedok šírenia symbolického prostredia technologický vývoj,
ktorý „radikálne zmenil sociálny difúzny proces... Sociálne praktiky sú
nielen široko difúzne v spoločnostiach, ale aj v myšlienkach, hodnotách a štýloch vedenia. Sú modelované po celom svete. Elektronické
médiá zohrávajú stále väčšiu rolu v multikultúrnej zmene. Televízne
modelovanie sa dnes používa na uskutočnenie spoločenskej zmeny na
úrovni komunity a celej spoločnosti.“ (Bandura In. Bryant – Zillmann,
2008, s. 143)
Miera persuázie môže mať priamy súvis s mierou aktívnej percepcie. Aktívny percipient má možnosť voliť z mediálnych obsahov
taký, ktorý je najbližší jeho prirodzenej identite. Jeho štýlové preferencie vznikajú percepciou spoločných symbolov v hudobných videoklipoch a mali by slúžiť k individuálnej identifikácii a k určení vlastnej
identity.
Hudobné videoklipy v sebe nesú často metaforické posolstvá
s viacerými interpretačnými možnosťami. Percipient v nich môže nachádzať priestor na vytvorenie vlastných kontextov v súvislosti so
svojou prirodzenou identitou, na druhej strane pri stotožnení sa so
zobrazenou identitou môže dochádzať k osvojeniu ďalších sociálnych,
či symbolických rámcov. Intenzita vplyvu hudobného videoklipu na
prirodzenú identitu diváka môže mať súvis s progresívnym, inovatívnym stvárnením, kooperujúcim modelu AIDA v reklame. Pozornosť
upúta nová sociálna reprezentácia, ktorá kooperuje s diváckym záujmom, individuálnymi snami a túžbami a apeluje na modifikáciu prirodzenej identity podľa ponúkaného vzoru, ktorý je často sociálne prediktabilný. „Televízne reprezentácie sociálnej reality odrážajú ideologické sklony v ich zobrazení ľudskej povahy, sociálnych vzťahov
a noriem a štruktúry spoločnosti.“ (Gerbner, 1972, In Adoni a Mane,
1984, s. 227)
Vplyv hudobných videoklipov na prirodzenú identitu cieľového
publika (prevažne tínedžerov) môžeme demonštrovať napríklad na
miere persuázie prostredníctvom prezentácie sexuálnych stereotypov.

Hudobný videoklip – teória a trendy

52

Doktorka Marjorie Hogan dospela k záverom, že na základe zobrazenia sexuálnych stereotypov, či sexuálnych aktov v hudobných
videoklipoch existuje dokázateľný vplyv na zmenu myslenia a hodnotiaceho systému u tínedžerov. Ovplyvňuje ich napríklad v otázke
predmanželského sexu, ktorý schvaľujú. Okrem priepustnejších hraníc
v oblasti sexuálneho správania sa existujú aj výskumy, poukazujúce na
stereotypné postoje k sexualite. (Hogan a kol., 1996, 12, 1) Pri samotnej percepcii stereotypne motivovaných televíznych obsahov majú
podľa psychológa a neurológa Lawrenca Warda sklon k menšiemu
odmietaniu performovaných sexuálnych stereotypov najmä ženy.
(Ward, 2002, 31, 1, s. 1-15). Domnievame sa, že v tomto prípade to
platí na ženský, resp. femínny gender. Podľa Butler (Butler In Bočák,
2010, s. 71-73) je gender konkrétnych subjektov neustále re/produkovaný opakovaným konaním, napríklad performovaním. Ak je
cieľom mainstreamových hudobných videoklipov šíriť širokospektrálny kód, môžeme sa domnievať, že projektujú prevažne normatívny
rámec s integrovanou prediktabilnou symbolickou kultúrou.
Re-produkovaný mediálny obsah vplýva na individuálne (a sociálne) zmeny správania sa, resp. vonkajšiu reprezentáciu identity.
Bandura (1997, 2001) používa model dvoch ciest, komunikačných
systémov, prostredníctvom ktorých médiá vplývajú na zmeny správania sa.

Mediálny
vplyv

Napojenie na
sociálny systém

Zmeny správania

V priamej línii médiá podporujú zmenu informovania, ktorá umožňuje
motiváciu a vedenie účastníkov. Prostredníctvom sociálne sprostredkovanej cesty prepájajú mediálne vplyvy s účastníkmi sociálnych väzieb a komunít.
Inovatívne, trendové vzorce správania sa ponúkajú vo svojich videoklipoch celebrity, prezentujúce svoju sexualitu, alebo symbolický
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sexuálny akt. Podľa sociálnej kognitívnej teórie (Rogers, 1995) sociálne šírenie nových vzorcov správania sa je úspešné ak sú splnené tri
základné procesy a psychosociálne faktory: získanie poznatkov
o inovatívnom správaní, prijatie tohto správania v praxi a cez sociálne
väzby, kde sa šíria a sú podporované. Inovácia sa v takomto prípade
stáva spoločným vzorom.
Za inovatívnych narušiteľov sociálnych noriem v oblasti sexuality
a gendru môžeme považovať niektoré hudobné videoklipy ako artefakty populárnej kultúry. Práve populárna kultúra implikuje do širokospektrálnych konzumeristických štruktúr esteticko-umelecký kreatívny
prvok, pričom vzniká kontrast medzi sociálnou (kultúrnou) dogmou
a mediálnym obsahom.
Príkladom postmodernej politiky identity (Bechdolf, 1999) môže
byť hudobný videoklip Madonny, Justify My Love (1990), ktorý
je pestrou prezentáciou minoritných gendrov (LGBT) a majoritnej
heterosexuality. Hlavná aktérka, Madonna sa vo videoklipe identifikuje ako heterosexuálka s príznakom lezbického správania sa. Jej prítomnosť v multigendrovom prostredí signalizuje akceptáciu rozmanitosti, ktorú môžeme pokladať za priestor na prirodzené sebaurčenie
vlastnej gendrovej identity. Okrem prezentácie gendru je výrazná aj
symbolika sexu. Podľa predstaviteľa postmodernej filozofie Michela
Paula Foucaulta je identita prepojená so sexualitou a subjektivitou,
pričom sú vytvárané prostredníctvom diskurzívnych praktík. (Foucault
In Marcelli, 1995, s. 117)
Môžeme sa domnievať, že re-prezentácia identity v hudobnom
videoklipe ako súčasť sociálno-symbolického diskurzu vytvára nový
vzorec správania sa subjektu, ktorého súčasťou je aj vonkajšia prezentácia sexuality v komunite, alebo spoločnosti, podliehajúca globálnym
trendom, čím deformuje natívnu identitu percipienta.
4.3.1.4 Sebaprezentácia (rolový percepčný obrat) prostredníctvom
hudobných videoklipov
Hudobný videoklip ako samostatné médium je často určený na
domáce využitie. Percipienti preberajú model správania sa speváka
natoľko, až ho imitujú. Z percipienta sa stáva autor, tento jav nazýva-
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me rolový percepčný obrat. Domáca produkcia hudobných videoklipov je forma ideologizovaných konštruktov, reprezentujúcich vlastnú
identitu. Chalfen vníma faktor domácej produkcie ako „Kodakovú
kultúru“. (Chalfen, 1987, s. 4) Podľa Morana, Chalfenova Kodaková
kultúra je „redundanciou domácej tvorby ako reiteracie kultúrne štruktúrovaných hodnôt a celkové znovupotvrdenie tém stability, podrobenia sa normám a zachovanie etnocentrických hodnôt.“ (Moran, 2010,
s. 118) Súčasťou autorského zámeru ich vzniku je okrem sebaprezentácie ideológia. Hudobné klipy ako personálne domáce videá môžu
transformovať performanciu na propagáciu. Úspešné, prevažne
u mladej generácie, sú najmä guerillové formy a drzé obsahy, prostredníctvom ktorých sa vplyv hudobného videa často znásobuje.
(napr. Show Me Your Genitals (Jon Lanjoie))
Hudobný videoklip ako súčasť mediálneho obsahu vplýva na
mladú generáciu, tzv. mladé publikum. Podľa výskumu z roku 1999,
„80 % 12 – 14-ročných sleduje hudobné videá aspoň príležitostne.
Z národnej náhodne vybranej vzorky rodičov detí vo veku 2 – 17 rokov vyplýva, že dve tretiny (65 %) rodičov hlásilo u svojich detí aspoň
príležitostné sledovanie hudobných videoklipov v televízii. (Gentile –
Walsh, 1999) Z výskumov vyplýva doba sledovania hudobných videoklipov, ktorá sa pohybuje v priemernom dennom limite 15 – 30
minút (Christenson, 1992a; Kubey – Larson, 1989; Leming, 1987).“
(In Gentile, 2003, s. 168)

4.3.2 Kultúrne faktory hudobných videoklipov
Podobne ako reklama prechádza hudobný videoklip tematicko-hodnotovými zmenami. Kým spočiatku reklama hyperbolizovala
vlastnosti, zveličovala úžitkovú hodnotu tovaru (napr. najrýchlejší,
najvýkonnejší, najsladší, najúčinnejší atď.), aktuálne zavádza nové
sociálne trendy, implikované v komunikačnej väzbe medzi produkčným zámerom a percipientom s cieľom ovplyvniť jeho nákupné rozhodnutie a poziciovať produkt, teda rozlíšiť ho v zákazníckej mysli,
vymedziť oproti konkurencii. Hudobný videoklip predstavuje sociálne
hodnoty pre mladých, individualizmus (napr. byť štýlový, coolový,
atraktívny) a vzorovosť. Paradoxne systematicky servíruje pocit jedi-
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nečnosti, originality, teda akúsi fiktívnu individualitu širokým masám,
funguje na princípoch populárnej kultúry, ktorá je vo svojej podstate
oklieštená, napriek tomu, že kultúra je široká, populárna kultúra si
vyberá len centrálne témy, motívy a formy, ktoré systematicky recykluje, alebo reprodukuje. Reprodukcia je sústavný multivariačný proces
kreovania nových obsahov a foriem hudobných videoklipov. Práve
prostredníctvom reprodukcie sa rozširuje spektrum autorov, podobne
ako kvantita samotných autorských diel. Hudobné videoklipy sa stávajú súčasťou personálnej tvorby, šíria sa prostredníctvom sociálnych
sietí. Ich dynamika, intuitívne prvky a samotný faktor sociálnosti, teda
spojenie uzlov (užívateľov) a väzieb (vzťahov) prispieva ku kontinualite. Práve blízkosť a záujem o svoje okolie, či potreba sebarealizácie
zaručujú hudobným videoklipom nový mediálny kanál. Mnohé z nich
nezostanú len skupinovou komoditou, vďaka množstvu odporúčaní sa
stávajú záujmom masy, neskôr predajnou komoditou. Stuart Hall
a Paddy Whannel publikujú „The Popular Art“, v ktorom rozlišujú
populárne (ľudové) a masové umenie. „Ľudové umenie v jeho modernej forme existuje len sprostredkované médiom z personálneho štýlu,
masové umenie nemá personálnu kvalitu, namiesto nej ponúka vysoký
stupeň personalizácie.“ Hudobný videoklip je popkultúrny artefakt,
hybrid populárneho (komerčného) a „vysokého“ umenia.16

16

pozri aj Hutcheon, 1989
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DOMINANTNÝMI TÉMAMI HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV 80-TYCH ROKOV
(ocenených na MTV VMA) sú: dobývanie ženy, hľadanie romantickej
lásky, ochrany, vzťahu, rodiny, zábavy, kritiky a paródie. 90-te roky
v produkcii hudobných videoklipov pojednávajú o témach ako sklamanie z lásky, smútok, zábava a tanec, násilie, kritika a paródia, rodina. Po roku 2000 sa obsahy centralizujú na témy ako podvod vo vzťahu, rozchod, sebavedomie, cynizmus, paródia a kritika spoločnosti,
smútok a bolesť, peniaze, značky a luxus, zábava a tanec, násilie.
Exaktné kvantifikácie súboru majú v prípade deskripcie a analýzy
nízku výpovednú hodnotu, čiastkové témy sú často závislé od iných
tém, vizuálna a textová časť nie je nikdy absolútne prekrytá, môžeme
uvažovať len o prevahe v spolupráci, resp. nespolupráci opomínaných
dvoch funkčných sémantických častí.

5.1 Trend zobrazenia lásky (vzťahová úroveň)
Láska je abstraktná, nedefinovateľná, neukotviteľná, v rôznych
kultúrach vnímaná rôzne, pri analýze hudobných videoklipov vychádzame z interpersonálnej lásky, ktorá má prevažne biologické, psychologické a evolučné základy. Z biologického aspektu sa jedná o stimuláciu mozgu, ktorý vylučuje „feromóny, dopamín, norepinefrín a serotonín, podobne ako pri anfetamínoch stimuluje „centrum radosti“
v mozgu.“ (McLaughlin, 2012, s. 51) Prvotnou fázou biologickej lásky
je tzv. „chtíč“ (vášeň), druhú fázu tvorí atraktivita. Tieto fázy sú dočasné, pre stimuláciu mozgu je potrebná tretia fáza – tzv. oddanosť,
založená na záväzkoch, spoločných záujmoch, deťoch a priateľstve,
čím dochádza k zvýšenej úrovni vylučovania oxytocínu a vazopresínu.
(Winston, 2004, s. 213-330) V hudobných videoklipoch môžeme biologickú lásku vnímať ako demonštráciu túžby, vášne, atraktivity
a partnerského súžitia (harmónie). Podľa „trojuholníkovej teórie lásky“ psychológa Roberta Sternberga existujú vo vzťahu tri komponenty
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– intimita, založená na oddanosti, blízkosti a prepojenosti; vášeň, spojená so sexuálnou príťažlivosťou a záväzok, v krátkodobom horizonte
rozhodnutie zostať s niekým, v dlhodobom spoločné úspechy a plány.
(Sternberg In Reis – Rusbult, s. 213-224) Za evolučné základy lásky
pri analýze hudobných videoklipov môžeme považovať zobrazenie
vzťahu pod vplyvom časového a generačného vývoja. Ako kód lásky
v hudobných videoklipoch definujeme akékoľvek zobrazenie túžby,
vášne, partnerstva, záväzku, príťažlivosti, intimity, spoločného partnerského života.
Okrem interpersonálnej lásky môžeme uvažovať o láske seba samého, či impersonálnej láske – k vlasti, k ľudstvu, alebo náboženskej
láske – k Bohu), v minoritných prípadoch sa takéto formy lásky realizujú (napr. hudobný videoklip USA for Africa –We Are the World
(1985)).
80-te roky „patria láske“. V hudobných videoklipoch 80-tych rokov je láska najčastejšie prezentovaná formou intímnej spovede o bolesti, strate, či prázdnote a to prevažne v tvorbe mužských interpretov.
„Myslím, že každý z nás má niekedy náladu podeliť sa zo svojou
bolesťou a vyrovnať nezrovnalosti. Najťažšie je, keď sa vracajú
spomienky, potom nastanú chvíle ako tieto, kedy si potrebujem
vypočuť rádio, pretože v niektorých dávnych interpretoch môžeme
zdieľať bolesť, ktorú všetci dobre poznáme.“ (Sad Songs (Say So
Much) (Elton John)17)
„Nemôžeš spať, nemôžeš jesť, niet pochýb, že si spadol hlboko,
máš úzkosť v krku, nemôžeš dýchať, ďalší bozk je všetko, čo potrebuješ.“ (Addicted to Love (Robert Palmer))18
„Cítim sa stratený bez svojej Číňanky. Ráno sa prebudím a ona
nikde nie je. (China Girl ((David Bowie)19)“
„Prázdne jazero, prázdne ulice. Slnko osamote zapadá. Jazdím
okolo tvojho domu, aj keď viem, že tam nie si. (The Boys Of
Summer (Don Henley)20)“
17

Najlepšia choreografia, MTV VMA, 1985
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1986
19
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1984
20
Video roka, Najlepšia réžia, Najlepší umelecký smer, Najlepšia kinematografia, MTV VMA,
1985
18

58

Hudobný videoklip – teória a trendy

Muž je v 80-tych rokoch často vykreslený ako submisívny, romantický, ovládaný láskou k žene.
„Vidíš, ako si ma ovládla? Ako moje úbohé srdce plače pri každom tvojom kroku? (Every Breath You Take (Police)21)“.
„Vidím kameň v tvojich očiach. Vidím tŕň na tvojom boku. Čakám na teba. Trik rúk a vírenie osudu ma núti čakať na posteli
z klincov. Čakám tam bez teba. (...) Nemôžem žiť s tebou, ani
bez teba. (With or Without You (U2))22“.
„Vidím ťa so mnou a všetko, čo chcem je tancovať tu, s tebou
v náručí. Zabudni na počasie, mali by sme byť spolu stále. Vždy
budem otrokom tvojho čara.“ (We'll Be Together (Sting))23

Oproti submisívnemu utrpiteľovi stojí romantický dobyvateľ, konštrukt mužského ideálu v produkcii hudobných videoklipov 80-tych
rokov, nechýba mu apelatívnosť a ráznosť.
„Môžeš si myslieť, že som šialený, no všetko, čo chcem si ty.“
(You Might Think (The Cars)24)
„Je tu ďalší deň, kedy si ťa môžem ukradnúť... Prídem si po tvoju
lásku, dobre? Nechaj to na mňa.“ (Take on Me (A-Ha))25
„Všetko, čo treba urobiť je zavolať mi. Budem všetkým, čo potrebuješ.“ (Sledgehammer (Peter Gabriel))26
„Povieš, že ma nemiluješ, nemôžeš skrývať svoju túžbu, pretože
keď sa bozkávame, vzplanieš.“ (I´m On Fire (Bruce Springsteen)27)
„Tak z toho vykĺzni a daj mi chvíľu... Dnes v noci ťa potrebujem, lebo nespím. Niečo na tebe je, čo ma núti potiť sa.“ (Need
You Tonight (Mediate /INXS/)28
21

Najlepšia kinematografia, MTV VMA, 1984
Cena divákov, MTV VMA, 1987
23
Najlepšia kinematografia, 1988
24
Video roka, MTV VMA, 1984
25
Najlepší nový umelec, Najlepšia koncepcia, Najlepšie experimentálne video, Najlepšia réžia,
Najlepšie špeciálne efekty, Cena divákov, MTV VMA, 1986
26
Video roka, Najlepšie mužské video, Najlepšia koncepcia, Najlepšie experimentálne video,
Najlepšie celkové vystúpenie, Najlepšia réžia, Najlepšie špeciálne efekty, Najlepšia umelecká
réžia, Najlepší strih, MTV VMA 1987
27
Najlepší mužský videoklip, Najlepšie pódiové vystúpenie, MTV VMA, 1985
28
Video roka, Najlepší videoklip skupiny, Prelomové video (premenované z Najlepšieho
experimentálneho videa), MTV VMA 1988
22
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Ženské interpretky v hudobných videoklipoch 80-tych rokov sú často
opatrné, neisté (prevažne pod vplyvom strachu zo sklamania).
„Čo má láska robiť, čo má s tým robiť? Kto potrebuje srdce, ktoré
sa môže zlomiť?“ (What's Love Got to Do with It (Tina Turner)29)
„Ako sa dozviem? (Netreba veriť svojim pocitom.) Ako sa dozviem? (Láska môže klamať.) Ako budem vedieť, či ma naozaj
miluje?“ (How Will I Know (Whitney Houston))30.

Oproti mužskej romantike stojí ženská sila. Hudobné videoklipy 80tych rokov ocenené MTV VMA referujú o ženskej dominancii
a tvrdosti.
„Povedz mi na rovinu, či ma chceš navždy milovať.“ (Straight Up
(Paula Abdul))31
„Nikdy neber druhé miesto, otestuj svoju lásku. Vyjadri mu svoje
city, možno potom zistíš, či je tvoja láska skutočná.“ (Madonna /
Express Yourself)32

Kým v hudobných videoklipoch s témou lásky v 80-tych rokoch sú
smutní a romantický prevažne muži, v 90-tych rokoch sa situácia vyrovnáva. Bolesť, smútok, plač, stratu (či obavy) demonštrujú pomerne
vyvážene obidve pohlavia.
„Bolo to 7 hodín a 15 dní od doby, čo si mi zobral svoju lásku
preč... Nič sa ti nevyrovná... Nič nemôže zastaviť opustené slzy
pred pádom.“ (Nothing Compares 2 U /Sinéad O'Connor/33)
„Tam, kde si bol predtým ty, dnes nie je nič, došli mi slová... Nič
nie je v poriadku. Som zničená, ničomu neverím, tak sa cítim. Je
mi chladno a hanbím sa, ležím nahá na podlahe.“ (Torn (Natalie
Imbruglia)34)
„Svet horel a nikto ma nemohol zachrániť... Nikdy som nesníval,
že stretnem niekoho ako si ty... Nie, nechcem sa zamilovať. (Ten-

29

Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1985
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1986
31
Najlepší ženský videoklip, Najlepší tanečný videoklip, Najlepšia choreografia, Najlepší strih,
MTV VMA, 1989
32
Najlepšia réžia, Najlepšia umelecká réžia, Najlepšia kinematografia, MTV VMA, 1989
33
Video roka, Najlepší ženský videoklip, Najlepšie postmoderné video, MTV VMA, 1990
34
Najlepší nový umelec, MTV VMA, 1998
30

60

Hudobný videoklip – teória a trendy

to svet ti iba zlomí srdce.)“ (Wicked Game (Concept) (Chris Isaak)35)
„Keď sa pozriem do tvojich očí, vidím v nich lásku, ktorú v sebe
dusíš. No, zlatko, keď ťa objímam necítiš, že som na tom rovnako? Lenže nič netrvá večne a obaja vieme, že city sa môžu meniť.
Je ťažké neuhasiť plameň sviečky v chladnom novembrovom
daždi.“ (November Rain (Guns N´ Roses)36)
„Posledný tanec s Mary Jane, ešte raz zabiť bolesť.“ (Mary Jane’s
Last Dance (Tom Petty and the Heartbreakers)37)
„Zdalo sa mi, že som počul tvoj smiech. Zdalo sa mi, že som počul tvoj spev... Bol to len sen. Ja som ten v rohu.“ (Losing My
Religion (R.E.M.)38)
„Vybrnkávaš moju bolesť svojimi prstami, spievaš môj život svojimi slovami... Nežne ma zabíjaš svojou piesňou.“ Killing Me
Softly (The Fugees)39

80-te roky v americkej hudobnej populárnej mainstreamovej produkcii
môžeme definovať ako liberalizáciu (primárne ekonomickú, neskôr
sociálnu a kultúrnu) a ako humanitu a solidaritu (schopnosť podpory
slabších minorít). V roku 1985 po prvýkrát štartuje koncert Live Aid
s posolstvom humanitárnej pomoci (boj proti etiópskemu hladomoru),
neskôr sa z neho stáva jedno z najväčších charitatívnych umeleckých
podujatí na svete. V mediálnom diskurze populárnej kultúry sa do
pozornosti dostáva pieseň a hudobný videoklip „We Are The World“,
formácie USA for Africa. Pieseň napísal Michael Jackson a Lionel
Richie, produkoval Quincy Jones a Michael Omartian. Fenomén potvrdzuje vysoká predajnosť, viac než 20 miliónov kópií. Text sa vracia
k tradičným hodnotám, láska je vnímaná prostredníctvom Boha, rodiny a pravdy.

35

Najlepší mužský videoklip, Najlepší filmový videoklip, Najlepšia kinematografia, MTV VMA,
1991
36
Najlepšia kinematografia, MTV VMA, 1992
37
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1994
38
Video roka, Najlepšie video skupiny, Prelomové video, Najlepšia réžia, Najlepšia umelecká
réžia, Najlepší strih, MTV VMA, 1991
39
Najlepší R&B videoklip, MTV VMA, 1996
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„Všetci sme časť Božej skvelej veľkej rodiny a pravda, ktorú vieš
je, že láska znamená všetko, čo potrebujeme.“ (We Are the World (USA for Africa)40)

Ak sa zameriame na deskriptívnu generalizáciu trendov 90-tych rokov,
konštrukt muža ako romantického dobyvateľa pokračuje aj v tejto
pomyselnej dekáde.
„Dovoľ mi bežať s tebou celý večer. Vezmem ťa na prechádzku
mesačným svitom.“ (You Don’t Know How It Feels (Tom Petty)41)
„Láska, si ako bozk ruže v temnotách. Od teba dostávam omnoho
viac, aj cudzinec to cíti. Teraz je tvoja ruža v plnom kvete a svetlo
uvrhne melanchóliu do temnôt. V temnote som dostal bozk od
ruže.“ (Seal (Kiss from a Rose)42)

Oproti pocitu bezradnosti a straty je v textoch piesní analyzovaných
hudobných videoklipov 90-tych rokov pokus o zmenu stavu, zmierenie
sa prejavením ľútosti a ospravedlnenia u žien aj u mužov.
„Koľkokrát som sa pokúšala povedať ti, že mi je ľúto tých vecí, čo
som urobila...“ (Why (Annie Lennox)43)
„Daj mi ešte jednu šancu a uvidíš, že budeš spokojná.“ (Even Better Than the Real Thing (U2)44)

V produkcii hudobných videoklipov a textov piesní 90-tych rokov
pozorujeme trend vyrovnania sa so stratou lásky, láska je reprezentovaná vyrovnane, neutrálne, alebo pozitívne, radostne.
„Keby som bola tvoje dievča, čo všetko by som pre teba urobila... Ale nie som, takže nemôžem.“ (If (Janet Jackson)45)
„Vždy som ťa milovala. Myslím, že si to vždy vedel. Je to pravda,
bral si moju lásku, prečo? Šou skončila, rozlúč sa.“ (Take a Bow
(Madonna)46)

40

Najlepší videoklip skupiny, Cena divákov, MTV VMA, 1985
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1995
42
Najlepší filmový videoklip, MTV VMA, 1995
43
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1992
44
Najlepší videoklip skupiny, Najlepšie špeciálne efekty, MTV VMA, 1992
45
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1994
46
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1995
41
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„Boli časy, keď som mal tak zlomené srdce... Karty sa obrátili.
Plakal som, keď som ťa stretol, teraz sa snažím zabudnúť.“ (Cryin
(Aerosmith)47)
„Prešli sme spolu dlhú cestu, zažili ťažké aj dobré časy. Musím si
ťa ctiť, dievča. Musím ťa potešiť ako len môžem.“ (Praise You
(Fatboy Slim)48)
„Láska je silná a ty si sladká. Robíš zo mňa siláka, robíš zo mňa
slabocha.“ (Love Is Strong (Rolling Stones)49)
„Tak ticho, tak nehybne, si úplne sama, tak pokojná, keď vtom.
Rozoznieš zvon, kričíš a vrieskaš... Bože, je to tak skvelé, až máš
skoro záchvat. Tento chlapík je nádherný, dostala som ranu...
Keď sa zaľúbim.“ (It’s Oh So Quiet (Björk)50)
„Naši priatelia si myslia, že sme protiklady... Všetci povedali, že
spolu nevydržíme, napriek tomu sa nám darí zostať spolu.“
(Love Will Never Do (Without You) (Janet Jackson)51)
„Dážď je to, čo prináša hrmenie. Po prvýkrát počujem svoje srdce
znieť... Dážď cítiť na končekoch mojich prstov, počuť na mojom
okennom skle. Tvoja láska prichádza ako dážď, zmýva moje utrpenie, odnáša moju bolesť.“ (Rain (Madonna)52).

Trend verbálnych vyznaní lásky v hudobných videoklipoch po roku
2000 ustupuje, napriek tomu má dominantných reprezentantov zo začiatku druhej polovice dekády. Utrpenie a smútok príznačný najmä pre
80-te a prvú polovicu 90-tych rokov ustupuje.
„Stále sa zaľúbim a odľúbim, do teba. Nikdy som nikoho nemilovala tak ako milujem teba.“ (Fallin (Alicia Keys)53)
„Prišiel som ti povedať, že ma to mrzí. Ani nevieš, aká si pôvabná. Musel som ťa nájsť, povedať ti, že ťa potrebujem. Povedať ti,
aká si výnimočná. Prezraď mi tvoje tajomstvá a pýtaj sa na čokoľvek. Vráťme sa na začiatok.“ (The Scientist (Coldplay)54)
47
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„Snažím sa povedať zbohom, no dusím sa. Snažím sa ísť ďalej,
no potkýnam sa. Aj keď sa to snažím skryť, je to jasné, môj svet
sa rozpadáva, keď nie si blízko.“ (I Try (Macy Gray)55)
„Viem si nás predstaviť ako sa držíme za ruky, kráčame po
pláži s prstami v piesku. Viem si nás predstaviť na vidieku, sedíme
v tráve, ležíme bok po boku... Staň sa mojou ženou... Mojou láskou“ (My Love (Justin Timberlake)56)
„Keď svieti slnko, žiarime. Povedala som ti, že tu budem navždy.
Stále budem tvoja priateľka. Prisahala som, že vydržím až do
konca. Dnes prší viac než inokedy, napriek tomu máme jeden
druhého. Môžeš sa skryť pod mojím dáždnikom.“ (Umbrella (Rihanna featuring Jay-Z)57)
„Znamenáš pre mňa to isté čo ja pre teba. Spolu, baby, nemáme
nič, čo sami neurobíme, pretože keď ťa mám, nepotrebujem peniaze, nepotrebujem autá. Si moje všetko.“ (With You (Chris
Brown)58)

Piesne sa vo svojej textovej podstate odvracajú od materializmu
a vyzdvihujú dôležitosť lásky, vo vizuálnej stráne ide prevažne o prezentáciu luxusu, módy a lifestylu. V záberoch videoklipu Umbrella je
Rihanna v kožených obtiahnutých minišatách s módnym klobúkom
a detailami na sexy stehná, zadok, prsia, chrbát, pri sexuálne ladených
pózach ju oblieva voda, neskôr pózuje v pančuškách s odhalenými
stehnami a nahá v efekte chrómovej sochy, štýlovo oblečený raper
Jay-Z prezentuje značkové topánky Gold Supras. Justin Timberlake
v My Love tancuje na podlhovastých štýlových reflektoroch, flirtuje
s modelkou a popularizuje nový módny štýl – oblekové časti – voľná
košeľa, kravata, vesta, nohavice s bielymi botaskami (a s klobúkom).
Z Justina Timberlaka sa stáva podľa časopisu Vogue „Megaznačka“.59
Chris Brown v hudobnom videoklipe With You prezentuje cool
R´N´B tanec, voľný štýl obliekania – voľné značkové tričká, mikina
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s kapucňou na hlave, zlaté reťaze, luxusné autá a štýlovú R´N´B modelku.
Návrat k romantickému hrdinovi je príznačný pre hudobný videoklip You´re Beautiful (James Blunt)60. Blunt sa zabije podľa japonskej
tradície – po odstránení jednej topánky a obsahu oblečenia skočí
z útesu. Romantické pozitivistické vyznanie lásky sa mení až v závere,
kedy sa dozvedáme, že ide o platonickú nenaplnenú lásku.
„Môj život je skvelý. Moja láska je čistá. Videl som anjela, ktorým som si istý. Usmiala sa na mňa v metre. Bola s iným mužom,
ale ja kvôli tomu neprestanem spať, pretože mám plán... Si nádherná... Ale je čas postaviť sa tvárou v tvár pravde. Nikdy
s tebou nebudem.“

Oproti predošlým rokom sa v 21. storočí šíri nová vlna agresívnejšieho, egocentrickejšieho a cynickejšieho prístupu k láske a sklamaniu. Prevažná väčšina populárnych piesní, ocenených hudobnou
stanicou MTV navádza k rozchodu, zapríčineného klamstvom, podvodom a falšou partnera.
Bye Bye Bye (´N Sync)61 zobrazuje členov kapely ako bábky
v bábkovom divadle, šnúrkami poťahuje žena – videoklip symbolizuje
manipuláciu muža ženou. Neskôr sa hudobný videoklip mení na akčné
prenasledovanie – beh po streche vlaku, naháňačku v luxusných automobiloch, žena prenasleduje členov kapely. Muž odmieta partnerkinu
manipuláciu a klamstvo:
„Nechcem, aby to bolo tvrdé. Ale dosť a to nie je žiadne klamstvo.
Zbohom. Nechcem byť pre teba bláznom, len ďalší hráč v tvojej
hre pre dvoch... Miláčik, zbohom.“

Hudobný videoklip o stroskotankách v roztrhaných šatách na opustenom ostrove Survivor (Destiny’s Child)62 zobrazuje boj o prežitie
v džungli, tanečnú performanciu vo vojenských obnažených outfitoch.
V závere prichádza záchrana, vrtuľník. Pieseň je oslavou rozchodu,
vyzdvihuje kvality života jednotlivca bez vzťahu.
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„Teraz, keď si zmizol z môjho života sa cítim omnoho lepšie.
Myslel si, že bez teba zoslabnem, ale ja som silnejšia. Myslel si,
že budem bez teba na mizine, ale ja som bohatšia. Myslel si, že
bez teba budem smutná, ale ja sa smejem hlasnejšie. Myslel si, že
bez teba nedospejem, ale ja som múdrejšia... Prežijem.“

Videoklip Complicated (Avril Lavigne)63, ktorý je taktiež lifestylovou
prezentáciou skaterského spôsobu života, rebélií – výtržnosti v supermarkete a nového štýlu EMO (módny nástupca punku), vyčíta pretvárku.
„Prečo musíš zo všetkého robiť takú vedu? Hráš sa na niečo, čo
nie si, to ma ubíja. Zmier sa s tým, že život je taký – raz si hore
a raz dole. To, čo dostávaš, musíš premeniť na úprimnosť. Musíš
mi sľúbiť, že už nikdy ťa nepristihnem pri tom, ako sa pretvaruješ.“

Cry Me a River (Justin Timberlake)64 údajne odkazuje na bývalý
vzťah Justina Timberlaka s Britney Spears, ktorú stvárnila Lauren
Hastings. Základná dejová línia s témou podvodu a odplaty sa začína v
upršanom areály luxusného domu, do ktorého prichádza Timberlake
na aute. Vidí z neho odchádzať svoju bývalú priateľku s iným mužom
na Porshe. Vychádza z auta, vezme do ruky kameň, rozbije sklenené
dvere, vchádza do priateľkinho domu, antigravitačnými pohybmi ničí
spomienkové predmety (napr. obraz v ráme), na jej posteli sa bozkáva
s cudzou obnaženou ženou, nahráva si to na kameru. V závere sa priateľka vracia domov, Justin ju tajne prenasleduje. Videoklip končí scénou ako vychádza priateľka zo sprchy a sleduje Justinovu pomstu –
video odkaz v televízii. Príbeh je v priamom súvise s textom.
Nemusíš mi hovoriť, čo si urobila. Zistil som to od neho. Teraz už
nemáme nádej, ani ju mať nebudeme. Ty z toho smutná nie si...
Vyplač mi rieku (sĺz). (Ja som už plakal dosť.) Vyplač mi rieku
(Ja už viac nezaplačem.)“

Podobný scenár má hudobný videoklip What Goes Around... Comes
Around (Justin Timberlake)65 formou krátkeho filmu s filmovými dialógmi Alpha Doga a herečkou Scarlett Johansson. Hudobný videoklip
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začína stretnutím Justina a Scarlett na streche cirkusu ala Moulin Rouge, neskôr majú spolu milostnú aféru. Justin predstaví Scarlett svojmu
priateľovi, opitému Hatosymu Shawnovi so žiadosťou, aby dal na ňu
pozor. Keď sa Justin vráti, vidí Hatosyho ako sa náruživo bozkáva so
Scarlett na schodisku, napadne ho, násilne sa správa aj ku Scarlett,
ktorá ho chce pobozkať, no on ju chytí drsne za tvár a odstrčí. Príbeh
pokračuje auto naháňačkou luxusných vozidiel, končí smrteľnou haváriou, Scarlett umiera, šokovaný Justin objíma jej mŕtvolu. Pointa príbehu je „vráti sa ti to späť“ a to v dvoch líniách – potrestanie za podvod smrťou a za agresiu (prenasledovanie) stratou milovanej osoby.
„Takto si povieme zbohom? ...Teraz mi láme srdce, keď ťa vidím, lebo viem, že žiješ v klamstve. Ale je to v pohode, tento raz
sa dozvieš, že... To čo robíš sa ti vráti späť... Podvádzala si...
Scenár. Príbeh starý ako sám čas. Máš, čo si zaslúžiš.“

Skupina OutKast podnecuje k rozchodu, ktorý je lepším riešením než
pochybnosti:
„Chodili sme spolu, ale radšej sa rozísť ako mať pochybnosti.“

v hudobnom videoklipe Hey Ya!66 imituje davovú psychózu vystúpenia Beatles. Kým vystupuje kapela, fanynky kričia, videoklip je popkultúrnou satirou. V It’s My Life (No Doubt)67 vypovedá Gwen Stefani na súde o vraždách svojich partnerov (otravou jedom pre krysy,
zrážkou autom, hodením elektrického fénu do vane). Chladný až nadšený výraz vrahyne v prestrihoch záberov protestujúcej Gwen s putami
v oranžovej väzenskej rovnošate je na jednej strane spravodlivým spoločenským trestom za vraždy, na druhej strane v príbehu nevzniká
vzťah k obetiam, ale k hlavnej hrdinke, preto môžu byť vraždy vnímané ako spravodlivé. Hudobný videoklip kritizuje partnera vo vzťahu.
„Je zábavné, ako som sa našla v láske s tebou. Keby som mala
kúpiť svoje presvedčenie, zaplatila by som stratou... To je môj
život!“
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Sexuálne ladený hudobný videoklip so zábermi súlože v prestrihoch
68
záhradnej performancie This Love (Maroon 5) poukazuje na predstieranie citov.
„Nemal som na výber, ja som jej zbohom povedať nikdy nechcel... Láska bola pre ňu hrou, predstierajúc rovnaké city ma
opustila znovu.“

„Erotické“ zábery v súvislosti s textom vytvárajú pocit povrchnosti
a bezcitného fyzického sexuálneho styku. Hudobný videoklip Since
U Been Gone (Kelly Clarkson)69 sa odohráva v priestoroch bytu,
v ktorom Kelly vyhadzuje kozmetiku z kúpeľne a šaty zo šatníka
s hnevom a hrdosťou demonštruje bývalú pretvárku a súčasný pozitívny postoj k strate vzťahu.
„Bolo to fajn, ale len pretvárka... Odkedy si preč môžem po prvýkrát dýchať.“

Milostný trojuholník a groteskná šou v prostredí avantgardného kabaretu v štýle Moulin Rouge s vystúpením kapely The Killers sa odohráva v hudobnom videoklipe Mr. Brightside (The Killers)70. Text piesne
je žiarlivostnou kritikou bigamných vzťahov
„Začalo to bozkom, ako sa to mohlo takto skončiť? Bol to len
bozk... Teraz zaspávam a ona si volá taxík. Kým on fajčí, ona prichádza. Teraz idú do postela a mne je zle od žalúdka.“

Akčný hudobný videoklip Shut Up and Let Me Go (The Ting Tings)71
je prehliadkou prvkov kung fu v súboji ženy a muža. Prechody scén sú
vyriešené približovaním kamery, ktorá vchádza do otvorov, tvarovaných prstami ruky (a rúk) s novým obrazom. Súboj bol projektovaný
pre tvrdý odmietavý text piesne.
„Drž hubu a nechaj ma ísť, hovorím, že ma to bolí. Poslednýkrát
pobozkaj moje pery, sklapni a nechaj ma ísť... Jednoducho som
s tebou skončila, láska je preč.“
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Hudobný videoklip Womanizer (Britney Spears)72 je o zvádzaní
a sexuálnej manipulácii muža ženským telom a dominanciou. Muž sa
necháva ovládať svojimi pudmi, žena ich má pod kontrolou, teda
v obrazových záberoch je dominantná žena, čo pôsobí vyvážene, či
kontrastne k textu piesne, kde sú vymenené roly. Kombinácia vizuálneho a verbálneho módu ponúka možnosť interpretácie na úrovni satisfakcie.
„Máš všetky bábiky na špagátoch, tváriš sa, že si dobrý... ale ja
viem, kto si. Sukničkár.“

V hudobnom videoklipe o rodinnej kríze Because of You (Kelly Clarkson)73 text piesne pojednáva o citovom otupení a poučení z bývalého
vzťahu
„Kvôli tebe nevybočím priveľmi z chodníka. Kvôli tebe som sa
naučila hrať na istotu, aby ma nikto nezranil. Kvôli tebe je pre
mňa ťažké veriť nielen sebe, ale aj všetkým okolo.“

Téma lásky je v úzkom spojení s gendrovými teóriami, signalizuje
kultúrno-sociálne postavenie mladých žien a mužov s víziou budúceho
smeru/trendu.

5.1.1 Black&white, vizuálne tendencie 80-tych a 90-tych
rokov
80-te a 90-te roky majú na úrovni vizuálneho kódu príznak čierno-bielej formy. Za prototyp romantického hudobného videoklipu 80tych rokov môžeme považovať čiernobielu romancu, režírovanú Mondinom – The Boys of Summer od Donna Henleyho, s charakteristickými prvkami francúzskeho „new wave“. Snímky prezentujú pár
v typicky (až gýčovo) romantických momentoch, napr. na pláži, so
zreteľom na nostalgiu, sentiment zo spomienok. Využitie čiernobielej
kompozície sa viaže na klasickú umeleckú fotografiu, z psychologicky-estetického hľadiska pôsobí ustálene, harmonicky, nerušivo. Príznakovým je aplikácia (zvyčajne jednej) sýtej farby do čiernobielych
záberov, v hudobných videoklipoch 80-tych rokov je tento prvok vyu72
73
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žívaný prevažne formou focusingu – teda zaostrenia diváckej pozornosti na vybraný subjekt, alebo objekt: Elton John vo videoklipe Sad
Song využíva segmentálne zafarbenie záberu formou navigátora, upozorňuje ním na okno bytu, neskôr zobrazeného zvnútra – rodinná obývačka, v ktorej si mladé dievča sadá samé do kresla a počúva rádio
vytvárajúc obraz osamelosti. Jazyková časť kooperuje s obrazom –
„... chvíle ako tieto, kedy si potrebujem vypočuť rádio...“

Rekvizita rádia zastupuje smútok, nostalgiu a osamelosť, v analyzovanom hudobnom videoklipe je na úrovni kooperačného tematického kľúča, zjednocuje jazykovú a obrazovú časť. Kontrastným využitím
farby v čiernobielej kompozícii umiestňuje autor objekty do percepčného vedomia, do popredia. S kombináciou čiernobieleho a farebného
obrazu v hudobných videoklipoch 80-tych rokov pracujú viacerí autori, napr. INXS – Need You Tonight/Mediate, v prípade vyznania lásky, resp. túžby s nižším využitím dynamického strihu prelínaním, alebo tradičným tzv. ostrým strihom kombinujú autori plnofarebné snímky (zvyčajne s nižšou sýtosťou) s čiernobielymi. (U2 – With Or Without You, David Bowie – China Girl). Kým stvárnenie lásky
v hudobnom videoklipe 80-tych rokov sa drží prevažne tradicionalistickej línie – pomalé zábery, ľúbostné dvojice, nostalgické momenty,
čiernobiele, alebo menej sýte farby – ktorá je prirodzenou evolúciou
predošlých predchodcov, revolučnú progresívnu grafiku môžeme pozorovať v čiernobielom animovanom ceruzkovom skeči, kombinovanom so živými snímkami (živou akciou), tzv. rotoscoping, v hudobnom videoklipe Aha – Take on Me. Ak považujeme hudobný videoklip za krátky film, Take on Me môžeme definovať ako žáner romantického fantasy. Bunte Bailey číta v kaviarni pri pití kávy komix
s témou motocyklových pretekov. Hlavný hrdina, víťaz pretekov, spevák kapely A-ha, Morten Harket ju v podobe kresleného komixového
hrdinu kontaktuje, začne ju v podobe časopisového hrdinu zvádzať,
Bunte súhlasí, stáva súčasťou komixu, zmizne z reálneho sveta. Po
Buntinom zmiznutí si čašníčka v kaviarni myslí, že ušla bez zaplatenia, preto nahnevane hodí komix do koša, čo spôsobí agresívnu naháňačku a prenasledovanie gangstrami v papierovom bludisku. Keď
dvojica narazí na slepú uličku, Mortan vytvorí dieru v papierovom
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svete, cez ktorú sa vráti Bunte do reality, vystúpi priamo z komixu,
odhodenom v koši. Vezme ho so sebou a uteká domov, kde sa
z komixových stránok dozvedá, že Mortan leží bez známok života na
zemi. Začne plakať, vtom sa Mortan prebúdza a po opätovných pokusoch úspešne vchádza do Buntinho reálneho sveta. Príbeh so šťastným
koncom využíva čiernobiele skice ako imagináciu, ktorú oddeľuje od
reality, pričom príbehová línia zostáva súdržná.
Dôkaz koexistencie evolučného historického aspektu čiernobielych snímok nie je len na úrovni farebnej škály, ale aj obsahu záberov,
autorskej inšpirácie, odkazovania. Vo videoklipe The Boys of Summer
nájdeme snímky, kopírujúce momenty z filmu Olympia (1938) Leni
Reifenstahlovej. Inšpirovaný čiernobielym filmom Fritza Langa, Metropolis (1927) je Madonnin farebný hudobný videoklip Express Yourself s rovnakým záverečným posolstvom: „Bez srdca si ruka a myseľ
nemôže porozumieť.“ Kým The Boys of Summer si zakladá na záberoch, plných vizuálnej (kompozičnej) krásy, Express Yourself sa snaží
aktualizovať predošlé filmové posolstvo nerovnosti elitnej a nízkej
spoločenskej triedy na vtedajšie (a zároveň súčasné) antropologické,
sociologické, či filozofické problémy – rodová nerovnosť a rola.
Hudobný videoklip a jeho technologické inovácie do istej miery
odrážajú históriu klasickej fotografie, podobne ako jej neskorší osud
v podobe digitalizácie. Čiernobiele fotografie, ručná retuš a kreslenie
nemajú len technologickú ale aj kultúrnu a psychologickú kvalitu.
Využitie kontrastných farieb – čiernej a bielej vedie k tzv. „harmonickej kombinácii“. (Vysekalová – Komárková, 2000, s. 71) V čiernobielej kompozícii vynikne celková scéna, popredie a pozadie je vzájomne
zviazané. Ak tvrdíme, že zvládnutie svetelne korektnej, umeleckej
čiernobielej kompozície vo fotografii je považované za formu vysokého umenia, podobne to platí v hudobnom videoklipe. Dobre zvládnuté
čiernobiele videozábery štandardnej performancie (Police – Every
Breath You Take) znamenajú úspech v rebríčkoch televíznych hudobných staníc. „Obidve MTV (1999) a VH1 (2002) označili hudobný
videoklip Every Breath You Take za jeden z najlepších hudobných
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videoklipov v histórii so 16-stym a 33-tím miestom v rebríčkoch Top
100.“74
Využitie nízkej sýtosti farieb a čiernobielych záberov s pomerne
intenzívnou frekvenciou v komplexnom produkčnom portfóliu sledujeme nie len na plošnej, celkovej, ale aj individuálnej, autorskej úrovni, napr. v produkcii Stinga (lídra kapely Police neskôr sólového speváka) – We´ll Be Together, Englishman in New York, Fragile a ďalšie,
ale aj u mnohých periférnych, resp. alternatívnych umelcov súčasnosti
(napr. Sigur Rós).
Trend šedých, resp. čiernobielych hudobných videoklipov 80-tych
rokov prorocky predznamenávala metaforická pieseň kapely Visage –
Fade To Grey (Blednúť do šedej) z roku 1980. Metaforické jadro refrénu:
„Bledneme do šedej“

je anaforicky konektované k predchádzajúcim strofám s motívom
osamelosti:
„Jeden muž na osamelej platforme“,

vyvolávajúc úzkostlivé, sentimentálne, chladné, smutné emócie:
„Dve oči hľadia chladne a ticho... Cítiť dážď ako počas leta v Anglicku... Priať si, aby život nebol dlhý.“

Frazeologicky by sme mohli skonštatovať, že 80-te roky sa na lásku
nepozerajú cez ružové okuliare, vidia ju čiernobielo.
Nízka sýtosť farieb v hudobných videoklipoch o láske pokračuje
aj v 90-tych rokoch, kedy sa k majorite mužských interpretov, spievajúcich o láske pridávajú ženy. Nothing Compares 2 U s takmer výhradným detailom tváre Sinéad O´Connor využíva efektívne emočné
mimické komunikačné prostriedky, Sinéad stvárňuje hnev, smútok,
plače v prestrihoch prechádzky parížskym Parc de Saint-Cloud. Hudobný videoklip je minimalistický, pokojný, posilnenou emocionalitou
prostredníctvom výrazových prostriedkov sa tvorí efektívny vzťah
percipienta k medializovanému subjektu. Wicked Game je pokračovaním zavedenej línie romantických čiernobielych záberov. Začína sa
symbolickým podhľadom na obrys muža v oblakoch (frazéma hlava
74

wikipedia.com, 2012
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v oblakoch) v prestrihu s dánskou polonahou (rukami si zakrýva prsia)
modelkou Helenou Christensen75. Pohyblivá kamera zobrazuje bozky
a objatia páru na pláži najmä v polocelkoch a detailoch. Zábery
ovplyvnili celú generáciu tínedžeriek, ktoré si lepili romantické plagáty (napr. z Brava Girl) na steny, s ktorými zaspávali, vstávali a často
o nich premýšľali. Videoklip sa v 90-tych rokoch stáva vzorom zobrazenia lásky, vzťahu a romantiky, čo potvrdzuje intertextuálne použitie
piesne Wicked Game v súdobých filmoch a telenovelách, či vo viacerých dieloch masovo populárneho tínedžerského seriálového kultu
Beverly Hills, 902010.76 Podobný akcent má čiernobiely videoklip
Janet Jackson, Love Will Never Do. V obklopení modelov na pláži
Janet flirtuje v snahe nájsť výrazovú ideu romance, krásy a „aténskej“
dokonalosti – úsmevom s bielymi zubami, či pohybmi tiel.
Z percepčného hľadiska je symbióza témy lásky, či (sentimentálnej) retrospektívy a čiernobielych, resp. nízko sýtych záberov prirodzená. Tvorí súdržnú neutrálnu – nerušivú vizuálnu harmóniu. Biela je
koncovým bodom svetlosti, v našej kultúre reprezentuje čistotu (nemocnica), nevinnosť (nevesta), môže sa použiť aj ako neutrálna. Čierna je farba moci, sily a stability, v našej kultúre je spájaná so smútkom. Sivá je praktická, nadčasová, všeobecne vyhovujúca, neutrálna.
Podľa dvojice spisovateliek českej marketingovo-psychologickej literatúry Vysekalovej a Komárkovej „šedá nie je priestorom, ale hranicou medzi priestormi“ (Vysekalová – Komárková, 2000, s. 69)

5.1.2 „Love Story“, prediktabilita narácií
Erich Segal vydáva v roku 1970 novelu „Love Story“, romantickú, sentimentálnu, zábavnú a tragickú, označenú atribútmi, ktoré jednotlivo, alebo kombinovane nachádzame v krátkych videách s tematikou lásky. Kritika vyčíta Segalovmu príbehu najmä kolotoč „nájdenej
lásky, stratenej lásky, opätovne nájdenej lásky...“ (Pelzer, 1997, s. 19),
vytvárajúci kumuláciu „literárnych konvencií, stereotypne popularizu75

Známa z televíznej kampane Victoria’s Secret, v ktorej hrala s Danielou Peštovou (Angels)
Použitý v seriály Beverly Hills 90210, v telenovelách One Life to Live, The Young and the
Restless, Days of our Lives (téma superdvojice Jacka a Jennifer), vo filmoch The Family Man,
Wild Heart, Matchstick Man a iné.
76
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júcich sprisahania proti nešťastným zaľúbencom, predurčeným byť
spolu, no zároveň zdanlivo odsúdeným na život bez spoločnej lásky.“
(Pelzer, 1997, s. 21) Zobrazenie lásky v hudobných videoklipoch je
„boj“, určujúci stranu bojovníka (aktívnu), nepriateľa (resp. tzv. prekážok) (semi-aktívnu: podradenú hlavnému hrdinovi, ktorý má divácke sympatie a dôveru v úspech) a obete (pasívnu). Výsledkom, alias
novým equilibriom v pozorovanej a rozšírenej vzorke je láska a) neopätovaná, napr. I´m On Fire (Bruce Springsteen): muž túži – žena je
neutrálna – muž pasívny – odchádza; b) čiastočne opätovaná, napr.
The Boys of Summer (Don Henley): minulosť = romantický vzťah,
súčasnosť = spomienky, Express Yourself (Madonna): žena túži – muž
túži – muž je aktívny – získa ženu – romanca; c) opätovaná, napr. China Girl (David Bowie): muž túži – muž je aktívny – získa ženu – romanca, Take On Me (A-Ha): muž je aktívny – získa ženu – romanca –
prekážky – romanca (šťastný koniec), You Might Think (The Cars):
muž je aktívny – žena odmieta – muž aktivitu neustále opakuje – získa
ženu – romanca.
Príbeh lásky v hudobných videoklipoch 80-tych rokov je z hľadiska vizuálnej narácie konštruktom dominancie zobrazeného subjektu
(zvyčajne muža). Čiastočnú výnimku tvorí prevažná dominancia Madonny v Express Yourself, ktorá svojou performanciou reprezentuje
nadradenosť, kulturálne preberá rolu muža (napr. nosením obleku), no
v naratívnej konštrukcii prenecháva aktivitu a dominanciu mužovi,
ktorý ju v závere získa, podriadi sa.
Love Story 90-tych rokov reprezentuje krátky hudobný film
v podobe populárneho príbehu November Rain (Guns N´ Roses) Axela
Rosea, ktorý v úvodnej scéne sedí na posteli, fajčí a alkoholom zapíja
tabletky – obraz vtedajšieho rockera. Video zobrazuje svadbu Axela
s vtedajšou priateľkou Stephanie Seymour v prestrihoch klavírovej
performancie v divadle v sprievode sláčikového orchestra a rockovej
kapely. Hudobný videoklip je zapamätateľný aj kvôli nadštandardnej
dĺžke (9 min. 9 s.) a vysokému rozpočtu (1,5 mil USD). Obrad
v kostole, zábava v bare, veľkolepá svadobná hostina je prerušená
dažďom, spôsobujúcim chaos. V závere je zobrazená pochovaná manželka v truhle, pohreb a pochovanie je čoskoro prerušené silným dažďom podobne ako v prípade svadby. Symbolický konštrukt tvorí biela
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kytica, nevesta ju hádže za seba, mení sa na červenú, končí v truhle.
November Rain je založený na poviedke Bez Vás (James) z knihy
Jazyk strachu o rockovej hviezde, smútiacej nad samovraždou svojej
priateľky. 90-te roky zobrazujú zvyčajne komplikácie vo vzťahoch,
končia sa smutne, alebo tragicky (napr. Take A Bow (Madonna)),
podobne ako príbehy lásky po roku 2000 (napr. I Try (Macy Gray),
Cry Me a River (Justin Timberlake), What Goes Around... Comes
Around (Justin Timberlake)).

5.2 Lifestyle
Životný štýl, resp. lifestyle je pomerne inovatívny termín, viažuci
sa k modernite, neskôr ku konzumerizmu, dotýkajúci sa individuálnych a spoločenských častí života. Zahŕňa akúkoľvek opakovanú aktivitu, realizovanú prevažne vo voľnom čase. Súčasťou moderného životného štýlu je nakupovanie, obliekanie, zábava, vzdelávanie, starostlivosť o zdravie a krásu, záujem o techniku, nové technológie, médiá
a multimédiá, cestovanie atď., preto je nositeľom výpovednej hodnoty
o osobnosti, individualite, societe ako aj o súčasnej kultúre. Psychológia vníma životný štýl na základe tzv. „lifestyle behaviours“, teda
správania sa ľudí v reálnom živote, ktoré je často následkom vnútorného prežívania, myslenia, názorov, identity jedinca a roly, ktorú reprezentuje. Z psychologického hľadiska ide v súvislosti s výskumnou
oblasťou životného štýlu o praktickú stránku – jeho zlepšenie, pochopenie a odstránenie chybných parametrov, preto sa centrum pozornosti
v oblasti životného štýlu v psychológii zameriava na: „jedenie (prejedanie sa), pitie alkoholu, užívanie drog, fyzickú aktivitu (či násilie)
a sexuálne praktiky. V psychológii životný štýl nezohráva významnú
rolu, je skôr dôležitý pre zdravie jedinca...“ (Thirlaway – Upton, 2009
s. 2) V súčasnosti podlieha životný štýl globalizácii, rýchlo rastúcej
s rozvojom komunikačných možností, médií. Súvis životného štýlu
a mediálnych obsahov potvrdzuje množstvo sociologických, psychologických, antropologických, či behaviorálnych štúdií. Za následky
mediálnych obsahov sú často považované: detská obezita (propagácia
nezdravých jedál a sladkých nápojov), závislosti u mladých vyplýva-
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júce z prirodzeného nutkania mladých byť dospelí – správať sa ako
dospelí (napr. legislatívne zákazy konzumácie alkoholu nad 18 r.),
agresivita (vzorové násilie najmä v počítačových hrách), rýchlejšie
sexuálne dospievanie (deti dospievajú v skoršom veku, obliekajú sa
vyzývavo, prvé sexuálne skúsenosti majú už v 12-stich rokoch), detské
depresie a depresie mladých (neschopnosť napĺňať mediálne prezentované ideály šťastia, lásky, krásy...) (Thirlaway – Upton, 2009, s. 6465)
V nepomernej prevahe stojí prezentácia komerčných globálnych
lifestylových vzorov, teória vplyvu je súčinná s teóriou masy, preto je
pravdepodobné, že hudobné videoklipy s najväčším diváckym záujmom budú mať najväčší masový sociálny vplyv. Snahou marketingu je
vytvoriť čo možno najpopulárnejšie obsahy pre rôzne cieľové skupiny,
teda aj pre tínedžerov, o ktorých sa marketing masívne zaujíma najmä
v poslednej dekáde, vznikajú špecializácie na úrovni marketingových
predmetov, či odborov – napr. deti 5-8 r., mladí černosi, tínedžeri,
dospievajúce dievčatá atď. V úvahách o populárnych obsahoch
u mladej (tínedžerskej) generácie sledujú tri nosné faktory výrazného
vplyvu na trhové správanie sa spomínaného cieľového segmentu a to
a) rozvoj vlastnej jedinečnosti, identity, b) vzbura proti autorite
a c) prijatie peer77 skupinou. „Tínedžeri prehľadávajú trh za účelom
rozvoja osobitej identity a sebaprezentácie, ktorá sa niekedy prejavuje
vzburou proti rodičom a autoritám. Peer prijatie sa stáva prvoradou
podmienkou nákupného správania sa, ktoré často odráža motiváciu
pripojiť sa ku skupine.“ (Michman – Mazze – Greco, 2003, s. 142)
Emočnou základňou a sociálnym konektorom pre tínedžerov je hudba.
Populárna hudba vytvára priestor pre spoločné. Dokáže funkčne naplniť všetky tri spomínané nosné marketingové faktory, teda a) prezentovať jedinečnú identitu, s ktorou sa je schopný tínedžer stotožniť, b)
hudba ponúka dostatočný priestor na rebéliu – žáner (punk), text (vulgarizmy), prezentácia (punkový strih) a c) prostredníctvom spoločných
záujmov a sebaprezentácie dochádza k prijatiu v peer skupine. Základný poznatok vytvára a rozširuje aspekty segmentácie a positionin77

„Peer“ je označenie pre ľudí /alebo skupinu/ s rovnakým vekom, vzdelaním, sociálnou triedou,
alebo inými socio-demografickými charakteristikami.
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gu v súvislosti s novým cieľovým predmetným tínedžerským trhom –
lifestylových komodít. Súčasťou komunikačnej politiky trhu lifestylov
je lifestylová prezentácia v hudobných videoklipoch, ktorá dokáže
pomerne presne odhaliť trendy tínedžerskej kultúry.

5.2.1 Tanec, luxus, sex, ZÁBAVA (entertainment)
Častým zámerom hudobných videoklipov je zabávať (pod týmto
pojmom rozumieme v širšom zmysle aj zaujať). Subtému zábavy považujeme za širšiu ako radosť, porovnateľnú s filmovou zábavou, v
ktorej existuje napr. „pobavenie“ zo strachu, tzv. čierny humor a iné
formy vnútorného prežívania mediálnej zábavy, vyplývajúce z úzkeho
vzťahu medzi mediálnym obsahom a mediálnym pôžitkom.
Feministická hymna Girls Just Want to Have Fun (Cyndi Lauper)78 pojednáva o potrebách dievčat zabávať sa v konfrontácii
s tradicionalistickou predstavou (rodiny – predošlej generácie)
o lifestyle.
„Prichádzam domov za svitania, mama mi hovorí: „Kedy budeš
žiť svoj život tak ako sa patrí?“ Ach, mami, my nie sme z tých
šťastných. A dievčatá sa chcú baviť... V noci mi zazvoní telefón,
otec kričí: „Čo budeš robiť s tým tvojím životom? Ach, oci, viete,
že ste na prvom mieste, ale dievčatá sa chcú baviť... Po skončení
pracovného dňa sa dievčatá chcú baviť.“

80-te roky sú počiatkom emancipácie žien v hudobnom videoklipe.
Kým Cyndi Lauper sa v roku 1983 za svoju potrebu zábavy ospravedlňuje rodičom, v roku 1986 vychádza hudobný videoklip Nasty (Janet
Jackson)79, v ktorom Janet rozširuje zábavu dievčat v peer skupine, či
tanec o sexuálny náboj, nemravnosť.
„Jediná nemravná (odporná) vec, ktorú mám rada je nemravný
groove80... Nemravní chlapci, tancujte so mnou nemravný groove.
Nemravní chlapci, ukážte mi vaše nemravné pohyby tiel.“

78
79
80

Najlepí ženský videoklip, MTV VMA, 1984
Najlepšia choreografia, MTV VMA, 1987
v zmysle – forma rytmického tanca na energickú populárnu hudbu
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Najpopulárnejšie video všetkých čias Thriller (Michael Jackson)81
(Celizic, 2008)82 je výrazným novátorom pomerne súdržného segmentu populárnych hudobných videoklipov. Okrem neprekonanej dĺžky,
13 minút a 43 sekúnd, ktorú MTV akceptovalo, zápise v Guinessovej
knihe rekordov za najúspešnejšie hudobné video, prevratnú predajnosť, prvým dokumentom z natáčania vôbec mení pohľad na zábavu,
žáner hudobného videoklipu rozširuje o hororový fantasy triler. Cieľom je zabaviť prostredníctvom silného napätia a emócií. Videoklip je
plnovýznamovým príbehom, kooperujúci s textom piesne.
„Blíži sa polnoc a niečo zlé sa skrýva v tme. Pod mesačným svetlom vidíš pohľad, ktorý takmer zastavil tlkot tvojho srdca. Pokúšaš sa kričať, no kým začneš, hrôzou strácaš hlas. Začínaš sa
klepať, ako hrôza, viditeľná v tvojich očiach. Si paralyzovaná/ý.
Pretože toto je hrôzostrašný príbeh, strašidelná noc a nikto ťa
nezachráni... Bojuješ o svoj život...“

Vizuálne obrazy v hudobných videoklipoch ponúkajú množstvo
zábavných segmentov, či netradičného prostredia. China Girl ponúka
exkurz do Číny, The Boys Of Summer ukazuje luxusné interiéry, more
a pláž, Take On Me sa odohráva väčšinou vo fiktívnom kreslenom
priestore a kaviarni, Like A Prayer v kostole, I´m On Fire v autodielni,
Don’t Dream It’s Over prechádza miestnosťami domu, Papa Don’t
Preach zobrazuje život v mestskej aglomerácii, Thriller ukazuje cintorín s ožívajúcimi mŕtvolami, Express Yourself futuristickú spoločnosť
ala Metropolis.
Hudobný videoklip 80-tych rokov bol poznačený snahou
o jedinečnosť, nevyhol sa však ani uniformite. Publikum zabáva prevažne živými pódiovými performanciami (Jump, Dancin in the Dark,
It’s Only Love (Bryan Adams a Tina Turner)83, Livin on a Prayer (Bon
Jovi)84, Welcome to the Jungle a Paradise City (Guns N´ Roses)), väčšinovo sa odohrávajú v domácom prostredí (obývačka, spálňa) a na
ulici.

81

Najlepšie celkové vystúpenie, MTV VMA, 1984
TODAYshow.com, 2012
Najlepšie pódiové vystúpenie, MTV VMA, 1986
84
Najlepšie pódiové vystúpenie, MTV VMA, 1987
82
83
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Entertainment prostredníctvom nových technológií tvorí v hudobných videoklipoch vlastný trend až po súčasnosť. Práve technológia vnáša do hudobných videoklipov atribút kreativity, napr. v 90-tych
rokoch, chrómový performatívny hudobný videoklip Give It Away
(Red Hot Chili Peppers)85 zabáva svojou kompozíciou, technológiou
ako aj textom. Režisér Stéphane „Sednaoui experimentoval s rôznymi
technikami kinematografie vrátane širokouhlých objektívov, záberov
z pod predmetov, vertikálne delených obrazoviek, zobrazujúcich rôzne
uhly rovnakého záberu a reverzných filmových efektov, viac svetelných podmienok a honosné oblečenie poníma samotný koncept.“
„Rád plávam vo svojej múdrosti. Tancujem životom s obratnosťou.
Poď sem a napi sa z mojej plodnosti, požehnanej z vedra šťastnej
pohyblivosti... Odhoď to.“

Početným zábavným prvkom je tanec, najmä ako súčasť autorskej
performancie. Tanečný trend hudobných videí určuje na MTV VMA
v roku 1984 Madonna live performanciou Like a Virgin, pri ktorej sa
v svadobných šatách váľa po zemi s cieľom zobraziť sexuálnu túžbu
mladej nevesty. Pohyb tela v hudobných videoklipoch má často výrazný sexuálny náboj. Od roku 1984 sa udeľuje cena MTV VMA za
„Najlepšiu choreografiu“. Jej prvý držiteľ, Michael Jackson za videoklip Thriller kreuje kult „kráľovského tanečníka“, svojimi doplnkami –
bielymi rukavicami, klobúkom, čiernymi lakovkami s bielymi ponožkami, chytaním sa v rozkroku, vytvára mýtus, pretrvávajúci až do súčasnosti. Choreografia tancujúcich zombíkov je tanečnou avantgardou
s dynamickými rytmickými pohybmi, ktoré Michael Jackson kombinoval s výrazovými prvkami, typickými pre divadlo. Do produkcie
hudobných videoklipov zaviedol krátke teatrálne zvuky (napr. buchnutie, švihnutie biča), čím docielil lepšiu rytmickú synchrónnosť
a upútanie pozornosti. Dôležitou súčasťou je jeho kolektívny až masový tanec. Kým ženský tanec je založený na extrovertnosti, excentrizme
a dominancii (Dress You Up (Madonna), Like a Virgin, Girls Just
Want to Have Fun, What’s Love Got to Do with It, The Pleasure Principle) a neskoršej sexuálnej motivácii (Open Your Heart (Madonna),
Nasty, Straight Up) najmä prostredníctvom pohybov hrudníka
85

Prelomový videoklip, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 1992
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a panvy, v mužskom tanci prevládajú prvky herectva, scénického tanca, muzikálu, avantgardy (Thriller, I´m Still Standing, Sad Songs (Say
So Much), Raspberry Berret, Bad, The Way You Make Me Feel).
Choreografiu tancuje primárne interpret, sekundárne jeho tanečníci, terciárne publikum (La Bamba (Los Lobos)). Vývinovo prechádzal tanec počas 80-tych rokov neustále rastúcimi požiadavkami na
komplexnú choreografiu pod vplyvom individualizácie – samostatnej
tanečnej performancie. Kým v skorých 80-tych rokoch je tanec takmer
výhradne kolektívnym, koncom dekády sa oceňuje tanec jednotlivca –
Najlepšia choreografia v r. 1988 – The Pleasure Principle (Janet Jackson), v r. 1989 – Straight Up (Paula Abdul).
Príznačným je tancovanie na ulici, ktoré sa postupne presúva do
interiérov. S trendom „tanca ulice“ prichádza Michael Jackson. Hudobný videoklip Beat It s masovou choreografiou tancujúcich gangstrov v závere vyúsťuje do battleu. Kolektívnym je aj tanec vo videoklipe Thriller, či gangsterský výrazový Smooth Criminal, posilňujúci
trend vnímania Michaela Jacksona ako originálnu ikonu 80-tych rokov
prostredníctvom doposiaľ nevyužívaných antigravitačných prvkov
a choreografie „moonwalk“. Práve vizuálna performancia, štýl oblečenia a najmä tanec tvorí charakteristické prvky Michaela Jacksona, čo
potvrdzuje častá recyklácia menovaných motívov jeho tvorby.
Nastolený tanečný rytmický trend sa v 90-tych rokoch rozširuje
o ďalšie žánre, hip-hop s vyzývajúcou rytmikou.
„Nemôžeš sa toho dotknúť... Tak sa pohni zo sedadla, dostaň dievča a chyť ten beat.“

(U Can't Touch This (MC Hammer)86) a jednoduchou tanečnou performanciou formou prestrihu skupinovej zábavy s profesionálnymi
tanečníkmi pred bielym plátnom podobne ako v hudobnom videoklipe
Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) (C+C Music Factory)87 s pridaním jednoduchých grafických ilustrácií, lifestylu (oblečenie, retiazky, okuliare, šperky a iné doplnky) a pohybmi obnažených
ženských a mužských tiel.

86
87

Najlepší rapový videoklip, Najlepší tanečný videoklip, MTV VMA, 1990
Najlepší tanečný videoklip, Najlepšia choreografia, MTV VMA, 1991
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„Každý nech teraz tancuje! (...) Nechaj hudbu, nech na tebou
prevezme kontrolu. Nechaj rytmus, nech tebou hýbe.“

Popularitu si v 90-tych rokoch získavajú aj tzv. boyband88, chlapčenské kapely, nadväzujúce na tradíciu New Kids On The Block – East
17, Take That (s Robbiem Williamsom), Backstreet Boys a N´ Sync
(s Justinom Timberlakom), spomínané skupiny majú dva hlavné predpoklady – komplementaritu chlapčenských mainstreamových prototypov (rôzne typy chlapcov, určených pre širokú dievčenskú masu)
a skupinový chlapčenský tanec. Na Jacksonovu tradíciu popkultúrnej
recyklácie hororových žánrov (videoklip Thriller) nadväzuje Everybody (Backstreet’s Back) (Backstreet Boys)89. Členovia skupiny prichádzajú do hororového domu, kde sa im sníva sen, že sa premenili na
upírov, vlkolaka, či múmiu. V závere nechýba hromadná tanečná performancia. Pieseň je výzvou k tancu a zábave.
„Všetci sa hýbte, Backstreet boys sú späť... hneď rozhýb svoje telo... Teraz dávajte ruky do vzduchu a mávajte nimi dokola.“

Štýlom tanca homosexuálov, prezývaným v Amerike príznačne „vogue“, čo znamená aj módny, štýlový spojila Madonna v hudobnom
videoklipe Vogue90 tanečnú performanciu extravagantných zženštilých
výrazných gejských pohybov s ikonami zlatej filmovej hollywoodskej
éry (v texte podľa poradia):
„Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Joe DiMaggio,

Marlon Brando, Jimmy Dean, Grace Kelly, Jean Harlow, Gene
Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Rita Hayworth, Lauren Bacall, Katharine Hepburn, a Bette Davis“.

Čiernobiely tanečný štýlový hudobný videoklip vytvára pozitívnu
väzbu medzi gay komunitou a módnou kultúrou. Okrem oslavy filmových hviezd podnecuje text k tancu:
„Keď ťa všetko sklame, chceš byť lepší, poznám miesto, kde je
dobre – choď na tanečný parket.“

Tanec v hudobnom videoklipe prispieva k atmosferizácii
a emocionalizácii. Choreografia videoklipu Rythm Nation v prostredí
88

Neskôr aj girlband (Spice Girls – girl´s power) s obdobnými charakteristikami.
Najlepší videoklip skupiny, MTV VMA, 1998
90
Najlepšia réžia, Najlepší strih, Najlepšia kinematografia, MTV VMA, 1990
89
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opustenej továrne posúva rozmer prejavu Janet Jackson zo sexy tanečnice na diktátorku. Tanec simuluje vojenské pochodové a pozdravové
prvky. Špecifikom je tanec rockerov, skákanie, beh po javisku a pod.
V 90-tych rokov sa modifikuje spolu s hudobným žánrom do tzv. New
Wave a začína využívať tanečné kroky, či choreografie, napr. Lenny
Kravitz v hudobnom videoklipe Are You Gonna Go My Way tancuje
v sprievode kapely a početného ženského publika na rockové melódie
v priestoroch kolosea. Tanec je jedným z najprogresívnejších
a najviditeľnejších prvkov životného štýlu v krátkych hudobných videách. Už v 90-tych rokoch sa stretávame s tzv. guerillovým tancom,
Praise You (Fatboy Slim). Forma guerilly je súčasťou útočného marketingu. Skupina ľudí bez povolenia natočila spontánny videoklip vo
verejnom priestranstve, Kalifornskom divadle amatérsky tanec, čo
vyvolalo záujem miestnej komunity. Neskôr, v 21. storočí pod vplyvom internetového boomu sa tento prvok využíva s veľkou popularitou.
Okrem sexuálne ladených tanečných performancií centralizujú
hudobné videoklipy 80-tych rokov divácku pozornosť najmä na obnažené ženské prsia, nohy a zadok (napr. Legs (ZZ Top)91). Madonna
v hudobnom videoklipe Open Your Heart predstavuje exotickú striptérku v peep šou s mondinovským odkazom na Marlene Dietrich
a príznakom dominancie (očný kontakt, ovládanie publika). Obnažení
muži prezentujú prototyp svalnatého maskulínneho robotníka (Express
Yourself), či športovca (The Boys of Summer). Vo videoklipoch 80-tych rokov je obnažovanie skôr výnimočné, sexuálna atraktivita je
dosiahnutá prevažne fyzickou krásou zahalených subjektov. Americký
mediálny vedec Barie Gunter vidí priamy vzťah sexuálnych obsahov
v hudobných videoklipoch s rockom. „Rockové hudobné videoklipy
kombinujú hudbu s vizuálnym obsahom. Očakáva sa, že vytvoria zmes
emocionálnych reakcií. Intenzívnym sexuálnym materiálom môžu byť
vyvolané silné sexuálne pocity v oveľa väčšej miere ako s jeho malým,
alebo žiadnym obsahom. Vzhľadom na to, že hudobné videá sú zamerané a konzumované predovšetkým na trhu mladých a mládež sa považuje za náchylnejšiu k celému radu psychologických a sociálnych
91

Najlepšie video skupiny, MTV VMA, 1984
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vplyvov masových médií je pochopiteľný záujem, či dokonca obavy
o vplyve týchto videí.“ (Gunter, 2009, s. 99)
Začiatkom 90-tych rokov téma sexu a erotiky prestáva byť tabuizovaná. Vrcholom sexuálnej revolúcie v hudobných videoklipoch bolo
kontroverzné video Erotica. Madonna prostredníctvom postavy dominy Dity:
„Naučím ťa ako sa...“

(Erotica (Madonna) 1992) demonštruje rôzne sexuálne praktiky ako sú
fetiš – koža, zväzovanie, lízanie nôh, S&M, skupinový sex, medzigeneračný sex atď. V prvom cenzurovanom hudobnom videoklipe na
MTV kvôli sexuálnemu obsahu, Justify My Love (1990) pracuje Madonna so sado-masochistickými praktikami, zobrazuje androgýnneho
muža, lesbický pár mužatiek. Hudobný videoklip If (Janet Jackson)
prezentuje motív sexuálnych fantázií, túžob a voyerizmu. Texty piesní
hudobných videoklipov so sexuálnym obsahom pojednávajú o sexe
a erotike jemne, často náznakovo.
„Chcem byť tvojou milenkou... Pobozkaj ma, to je ono.“ (Justify
My Love (Madonna));
„Dovoľ mi ísť ústami tam, kam chcem.“ (Erotica (Madonna))
„Aj cez najtemnejšiu fázu... pochoduje stále niekto statočný tu pod
mojou kožou. Konštantná túžba, bola vždy.“ (Constant Craving
(k. d. lang)92)
„Len si ľahni na zem a nechaj svoje vlasy padať okolo mňa... Toto
je koniec nevinnosti.“ (The End of the Innoscence (Don Henley)93)
„Objímanie a bozkávanie tancovanie a milovanie v Chate lásky.“
(Love Shack (The B-52s)94)

Dominantným progresívne silnejúcim trendom je spojenie zábavy, luxusu, krásy a sexu s prevahou po roku 2000. Ikonou naznačeného prístupu je plážový hudobný videoklip o zábave, pekných dievča-
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Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1993
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1990
94
Najlepší videoklip skupiny, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 1990
93
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tách, drahých automobiloch a iných luxusných komoditách s tanečnou
performanciou Miami (Will Smith)95
„Párty v meste, kde je teplo, celá noc na pláži až do svitania. Vitajte v Miami!“
Po roku 2000 intenzita sexualizácie tanečných hudobných videoklipov rastie. Pri tanci nechýbajú sexuálne motivované choreografie,
sexy oblečenie, obnažovanie, či pohyby imitujúce pohlavný styk. Príkladom sú populárne diskotékové a klubové skladby, ktorých videoklipy performujú sexy tanec, obtieranie, túžbu ako napr. Yeah! (Usher
featuring Ludacris a Lil Jon); In da Club (50 Cent); Naughty Girl (Beyoncé); Single Ladies (Put a Ring on It) (Beyoncé). V hudobných videoklipoch sa vo väčšej miere obnažujú (najmä) ženské telá. Témy,
predmety, činnosti, motivované sexom nachádzame v prevažnej väčšine analyzovaných hudobných videoklipov, na úrovni vizuálnych módov (napr. This Love; Try Again; Survivor; Cry Me a River; Mr. Brightside; Umbrella; What Goes Around... Comes Around ; Poker Face;
Womanizer atď.)
V 21. storočí silnejúci prúd sexualizácie rozširuje hranice do vulgarizácie, a to najmä so silnejúcou popularizáciou mainstreamových
raperských, hip-hoperských a rnb trendov.
Hudobný videoklip In da Club (50 Cent)96 v prostredí fiktívneho
vojenského centra Shady/Aftermatch s telocvičňou, nahrávacím štúdiom, tanečným klubom, určeným na vedecké pozorovanie zobrazuje
najmä zábavu a voľno časové aktivity spojené so sexom.
„Mám rád sex, milovanie je mi ukradnuté.“

Obdobné posolstvo nesie diskotéková performancia, videoklip Yeah!
(Usher featuring Ludacris a Lil Jon)97.
„Jedna maličká po mne išla. Zo zábavy mi lízala ucho. Niekto by
povedal, že sa poznáme.“

Rap a hip-hop, pôvodne mužské černošské žánre sa pod vplyvom
hybridizácie a atraktivizácie rozširujú o belošských hiphoperov mužov, najmä Eminem a hiphoperky, hlavne Missy Elliott. V tanečnom
95

Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1999
Najlepší nový umelec, Najlepší rapový videoklip, MTV VMA, 2003
97
Najlepší mužský videoklip, Najlepší tanečný videoklip, MTV VMA, 2004
96
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hudobnom videoklipe Work It98 síce nie je po vizuálnej stránke množstvo sexuálnych obrazov (okrem vyzývavého shakeovania odhalenými
zadkami skupiny černošských tanečníc), oproti nemu verbálny, textový mód pojednáva o sexe bezcitne a vulgárne.
„Ak máš veľké péro, dovoľ mi ho pohľadať a zistiť ako tvrdo
musím pracovať... Chcela by som ťa spoznať tak, aby som ti
mohla ukázať, dať svoju mačičku na teba, ako som ti hovorila...
Nie som prostitútka, ale viem ti dať to, čo chceš.“

Z rozpadnutej skupiny Destiny’s Child vychádza sexy diva, Beyoncé Knowles, v hudobnom videoklipe Naughty Girl99 (s recyklovaným refrénom „Love To Love You Baby“ (Donna Summer)) tancuje
v minišatách, podobných spodnej bielizni pri tyči v nočnom klube,
neskôr v zrkadlovej miestnosti. S tromi kamarátkami (ako v seriály
Sex v meste) prichádza do luxusného baru, flirtuje na tanečnom parkete, Beyoncé sa v prestrihoch váľa v obrovskom pohári so šampanským, oblieva sa penou a pod.
„Pripadám si tak sexy, chcem ťa počuť hovoriť moje meno. Ak
sa pomilujeme, ucítiš moje horúce plamene.“

Luxus, tanec a sex sú témy, využívané takmer v celej speváčkinej
tvorbe.
„Dala som si lesk na pery, muža k mojim bokom. Buď na mne
tesnejšie ako džínsy Dereon... Pi z môjho pohára...“ Single Ladies (Put a Ring on It) (Beyoncé)100

Prostredníctvom vizualizácie foriem a obsahov karnevalového Moulin
Rouge (What Goes Around... Comes Around (Justin Timberlake), Mr.
Brightside (The Killers)) sa do pozitívneho konotačného centra dostáva asociácia žena – nezáväzný sex. V hudobnom videoklipe k filmovému muzikálu Moulin Rogue (2001) Lady Marmelade (Christina
Aguilera, Lil´ Kim, Mýa a Pink)101 vidíme všetky štyri speváčky
v extravagantnej dobovej spodnej bielizni. Coververzia piesne obsahuje známu francúzsku sexuálnu frázu:
98

Video roka, Najlepší hip-hopový videoklip, MTV VMA, 2003
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 2004
Video roka, Najlepšia choreografia, Najlepší strih, MTV VMA, 2009
101
Video roka, Najlepši filmový videoklip, MTV VMA, 2001
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„Voulez-vous coucher avec moi (ce soir)?“ (Chceš sa so mnou
dnes v noci vyspať?)

a logickú textovú štylizáciu interpretiek do rolí prostitútok.
„Chceš so mnou dnes večer spať?... Prišli sme priebežne
v podväzkoch... My, nezávislé ženy... Štyri zlé hlúpe mláďatká
z Moulin Rouge.“

S rastúcim sexualizačným trendom relatívne úmerne narastá materializmus smerom k luxusným komoditám, ktoré sa značkujú, „brandujú“. „Branding je procesom neustáleho napätia medzi výrobcami
a zákazníkmi, výsledkom je garancia značky a jej význam. Ak by sme
parafrázovali Karla Marxa, ľudia rozhodujú o tom, kým sú, ako žijú
a čo nakupujú, okolnosti ich rozhodnutia však určujú značky, reklamy,
marketing a propagácia.“ Dnešný branding obsahuje hlavne tieto komponenty: „positioning, storytelling, dizajn, cenu a zákaznícke vzťahy“.
(Healey, 2008, s. 7 – 8)
Hudobné videoklipy prezentujú v súvislosti so životným štýlom
prevažne návrhársku módnu odev, luxusné bývanie a automobily.
„Značky sú zárukou. Historicky boli značky zárukou kvality – produktu, služby alebo zážitku“. (Gibbons In. Cliftons – Ahmad, 2009, s. 45)
Branding nemal častý výskyt v populárnej kultúre hudobných videoklipov, bol prítomný v americkej černošskej subkultúre, v 80-tych
sa dostáva do slipstreamu, trendy 90-tych rokov ho integrujú
v mainstreame.
Kým v 80-tych rokoch boli značky súčasťou kultúry strednej triedy,
„Chcel som Adidas“ (Parents Just Don’t Understand (DJ Jazzy Jeff
& The Fresh Prince)),

v 90-tych rokoch ten istý interpret (Will Smith) popularizuje luxusné
značky, určené pre vysoké spoločenské triedy.
„Teraz, miláčik, poď jazdiť, DKNY, všetko mám v oku, máš Prada tašku s množstvom vecí v nej... Ciga-cigara priamo z Kuby...
Moje auto je Infiniti.“ (Gettin´ Jiggy with It (Will Smith)102).
„Naskoč do môjho Chrystlera.“ (Love Shack (The B-52s)103)
102
103

Najlepší rapový videoklip, MTV VMA, 1998
Najlepší videoklip skupiny, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 1990
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Branding v hudobných videoklipoch je marketingovým nástrojom
predaja prezentovaných komodít obľúbenou celebritou. Na internete
vznikajú rôzne fóra a webstránky s informáciami o použitých značkách v hudobných videoklipoch, prípadne návody, pomocou ktorých
„sa môžeme obliecť ako naša obľúbená hviezda“104 Po roku 2000 sa
hudobné videoklipy stávajú prirodzeným priestorom pre prezentáciu
luxusných komodít, udávajú trendy a propagujú životný štýl vyšších
vrstiev.
„Blysneme sa v mojom Mercedese Benz. Mám dobrý vkus a zlaté
prstene s diamantmi. (Get the Party Started (Pink))
„Keď prídem pred klub, uvidíš Benz s Dubs-kolesami.“ (In da
Club (50 Cent))
„Nechal som jaguára, zobral rollsa.“ )Yeah! (Usher featuring Ludacris a Lil Jon))
„Týpkovia zo mňa šalejú, denne, pekne so mnou zaobchádzajú.
Kupujú mi drahokami, Dolce & Gabbana, Fendi, potom Donnu
Karan... Vravia, že milujú môj zadoček v džínsoch značky Seven
a True Religion... Vravia, že som strašne sexi, chlapci chcú odo
mňa sex. (will.i.am – A tak míňam.)“ (My Humps (The Black Eyed
Peas)105)

Zvýrazňovanie značiek nie je len na úrovni verbálneho a vizuálneho módu, často sa rámcuje gesticko-symbolicky. Lady Gaga má
v hudobnom videoklipe Paparazzi na ruke 4 prstene s písmenami D,
I, O, R.
„Globálne značky tvoria masové spojenie medzi zákazníckou
voľbou „tu“ a ekonomickou a sociálnou realitou „tam“. (Gibbons In.
Cliftons – Ahmad, s. 48)
Trend spojitosti sexuálnej objektifikácie a materializmu je posilnený egocentrizmom a individualizmom.„Individualizmus sa týka
societ, v ktorých sú väzby medzi individuálnymi jednotkami stratené:
každý sa má zaoberať sám sebou a svojou najbližšou rodinou. Kolek104
napr. „Ako sa obliecť ako Justin Timberlake? 1. Kúp si niečo zo série oblečenia Justina
Timberlaka, William Rast“ a pod. http://www.ehow.com/how_2093434_dress-like-justintimberlake.html , 2012.
105
Najlepší hip-hopový videoklip, MTV VMA, 2006
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tivizmus ako jeho opozitum sa týka societ, v ktorých sú ľudia od narodenia postupne integrovaní do silných kohéznych skupín, ktoré po celý
život chránia ľudí výmenou za nekritickú lojalitu.“ (Hofstede, s. 51,
1991) Individualizmus je pripisovaný západnej kultúre, kapitalizmu,
kolektivizmus Marxovým a Engelsovým teóriám, komunizmu, v kultúre sa prevaha individualizmu, alebo kolektivizmu prejavuje na všetkých úrovniach – jednotlivca, skupiny, národa, sveta.
Aj keď bol individualizmus prevažne súčasťou subkultúr, napr.
raperskej, prostredníctvom popularizácie minoritných hudobných žánrov a hudobných videoklipov sa subkultúry integrujú do mainstreamu.
„Môj gang, moja rodina je všetko, čo mám. Som hviezda, môj
podpis je na stenách...“ (Colors (Ice-T))
„Som ako lev, ktorý bol uväznený v klietke. Ja som skutočný kráľ,
rap je džungľa.“ (How Ya Like Me Now (Kool Moe Dee))

„Tak ako národy sú „subkultúrne heterogénne“ (Hofstede, 1980) nie
všetci jednotlivci zdieľajú rovnakú „subkultúru“, ale väčšina alebo
všetky sú oslovené, aby zdieľali spoločnú národnú kultúru.“ (McSweeney, 2002, s. 93) Pod vplyvom rastúceho technologického vývoja,
rozšírenia mediálnych prostriedkov (zahraničné televízne stanice) sa
dostávajú hudobné videoklipy do procesu masovej globalizácie. Rastúci trend individualizmu v populárnej kultúre (v hudobných videoklipoch) sublimuje globálnu kultúru v 90-tych rokoch, kolektivizmus je
na ústupe, dominuje americká mantra hviezdy.
„Biely, čierny, chlapec, dievča, na tom nezáleží. Hudba ti dáva nový život. Si hviezda, presne to si!“ (Vogue (Madonna))
„Som ten pravý, som jediný, som sexy.“ (Everybody (Backstreet’s
Back) (Backstreet Boys))

Motív hviezdy – superstar – „obyčajného človeka“, použitý
v mnohých hudobných dobových odkazoch predznamenáva súčasnú
sociálnu realitu, egocentrizmus a individualizmus mladej generácie, so
zreteľom na seba samého, posilnenú populárnymi mediálnymi formátmi, napr. najpopulárnejšou tínedžerskou speváckou reality šou
v 21. storočí – American Idol (resp. európsky model „Krajina“ hľadá
SuperStar). Individualisticé posolstvá sú integrované aj do subštandardných mainstreamových žánrov. Futuristický hudobný videoklip
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Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz)106 začína zhora prichádzajúcou kruhovou žiarou reflektorov (podobne ako svätožiara) na
rockovej párty v kruhovom koloseovom objekte ako živá performancia
Kravitza s kapelou a zabávajúceho sa ženského publika, rozmiestneného na poschodiach objektu.
„Narodil som sa pred dávnou dobou. Som vybratý, som jediný...
Musíme tancovať a byť zamilovaní. Ale čo chcem naozaj vedieť
je... Pôjdeš mojou cestou?“

Ideálom, prototypom úspechu je v 21. storočí krásna sexy bohatá
a samostatná žena, alebo sexy silný bohatý muž.
„Si stále super sexi žena. Máš miliónový kontrakt...“ (What You
Waiting For? /Gwen Stefani/107)
„Staneš sa žiariacou hviezdou v prepychovom oblečení
a v prepychovom aute. Potom uvidíš, ako ďaleko si, pretože každý vie, kto si. Tak si ži svoj život.“ (Live Your Life (T.I. featuring
Rihanna)108)

Individualizmus sa do popkultúry hudobných videoklipov implikoval
súčasne s búraním stereotypov, či bojom za rovnoprávnosť. Neskôr
ovplyvňuje sociálne myslenie a globálnu kultúru.

5.2.2 Agresivita, vulgarita, NÁSILE
Hudobnej produkcii je vo všeobecnosti spoločensky vyčítaná prezentácia násilia, nie len v samotných textoch piesní, ale aj vo vizuálnom móde hudobných videí. Gentile vo svojej analýze násilia
v médiách (2003) vidí najväčší vplyv mediálneho násilia u mladých
v percepcii textov piesní. „Dva hlavné výsledky, vyplývajúce z výskumu, smerujú k textom piesní: Po prvé, stále rastie dôležitosť hudby
u dospievajúcich, najmä rastúci význam textov piesní, z ktorých majú
dievčatá a chlapci väčšie potešenie v porovnaní s ďalšími prvkami
hudby. Po druhé, väčší dôraz na texty je u fanúšikov opozičnej, alebo
kontroverznej hudby (či už je to v 60-tych protest folku, rocku, heavy
metalu, alebo rapu v súčasnosti).“ (Gentile, 2003, s. 159) Masovo po106

Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 1993
Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 2005
108
Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 2009
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pulárnym sa v 80-tych rokoch stáva okrem klasického pop rocku (Bon
Jovi) najmä rockový žáner new wave (The Cars, The Go Go’s, The
Police, The Pretenders, Elvis Costello, Blondie) s nízkym, alebo žiadnym obsahom násilných odkazov podobne ako v populárnom heartland rocku (Bruce Springsteen, Bob Seger a Tom Petty). Obľúbené
násilné odkazy rebelského rocku 80-tych nachádzame najmä
v produkcii hard rockovej kapely Guns N´Roses. Text piesne Welcome to the Junge uvádza radosť z utrpenia (so zámerom poukázať na
spoločenskú situáciu):
„... (chcem sa) pozerať ako sa dostávaš na kolená – chcem sa pozerať, ako krvácaš.“

Zábery hudobného videoklipu zobrazujú ako členovia kapely
v ženskej spoločnosti sledujú násilie, kriminalitu a terorizmus
v televíznych obrazovkách, nechýbajú snímky zbraní, výbuchov a
rebelských útokov. Hudobný videoklip je kritikou spoločenského diania.
Násilné obrazy a texty sa nevyhli masovo populárnej tanečnej
produkcii. V roku 1982 vychádza singel Beat It Michaela Jacksona.
Text vyzýva k mužskej agresii a boj za vlastné práva a spravodlivosť:
„Tak sa bi (udri), nikto nechce byť porazený... Nezáleží na tom
kto je zlý, kto dobrý... Nechceš byť chlapec, chceš byť muž!...
Musíš im ukázať, že v skutočnosti nemáš strach.“

Vizuálna časť hudobného videa odkazuje na fyzický súboj formou tanečného battleu. V roku 1987 vydáva Michael Jackson hudobný
videoklip Bad s odkazmi na West Side Story (1961); zobrazuje pouličné gangy. Hlavným hrdinom je stredoškolský študent, snažiaci sa
zapôsobiť na svoju peer skupinu kriminalitou, ponúka vzor dobového
agresora – kožené a latexové oblečenie s reťazami, zipsami a vybíjané
doplnky – opasky a náramky; rýchle švihové akčné pohyby sprevádzané úderným zvukom a drobné výtržníctvo (napr. sprejovanie verejných priestranstiev) dokopy kreuje symbolickú výrazovú personálnu
kultúru (kult) obrazu agresívneho muža. V komparácii s vizuálnou
časťou text piesne fyzické násilie kriticky odmieta:
„Svet je mimo, robíš zlé veci. Zamknem ťa pred tým na dlhú dobu... Tak počúvaj, nezačni sa biť...“,
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obdobný kritický pohľad na násilie má text kultového hudobného videoklipu Smooth Criminal (1988):
„... zanechal krvavé škvrny na jej koberci. Utiekla pod stôl, videl,
že bola bezmocná. Bežala do spálne, spadla na zem, vedela, že je
to jej koniec.“

V prostredí nočného klubu prebieha adaptácia Jacksonovho nového štýlu, prezentovaná v antologickom filme Moonwalk (1988) – tvorí
ho najmä štýl tanca a oblek s kravatou a klobúkom, zahaľujúci oči.
Hudobné video zobrazuje provokácie, bitky, prenasledovanie a zbrane.
V záberoch videoklipu Take On Me je agresia spájaná s prenasledovaním skupinou motorkárov (motorkársky štýl oblečenia), obeťou je
zaľúbený pár. V roku 1989 sa po prvýkrát udeľuje cena MTV VMA za
Najlepší rapový videoklip. Z piatich nominovaných v spomínanej kategórii štyri hudobné videoklipy (Colors, How Ya Like Me Now, Turn
This Mutha Out a víťazný Parents Just Don’t Understand) prezentujú
formy násilia, agresívneho a útočného správania.
Colors (Ice-T): „Teror je moja šou... Nebol to váš brat, ktorý brutálne zomrel? ... Všetci chceme mier, ale naša vojna neskončí...
Možno by som mal byť v škole, nie som, som tu, aby som prežíval
zo dňa na deň a som ochotný zomrieť za svoje farby.“

Zábery zobrazujú policajné zásahy, streľbu, zbrane, bitky a väzenie.
Kool Moe Dee v hudobnom videoklipe How Ya Like Me Now ukazuje väznenie obete, zviazanej o stoličku, vyhrážanie a šikanu. Turn This
Mutha Out od MC Hammera v úvode propaguje konzumáciu tvrdého
alkoholu (whiskey so sódou) mafiánskym bosom. Útočné dialógy,
žabia perspektíva, demonštrácia moci, osočovanie. Úvod textu piesne:
„Tvrdo bojujeme v Oaklande! Rozkaz! Tvrdo bojujeme v L. A.!
Rozkaz! Cleveland, Chicago a Yo-town je v plameňoch! Rozkaz,
rozkaz, rozkaz!“

odkazuje na diktatúru, nadradenosť a formu bojového súhlasu podradených.
Epický text Parents Just Don’t Understand (DJ Jazzy Jeff & The
Fresh Prince Prince109)110 je rozprávaním o rodičoch, ktorí odišli
109
110

The Fresh Prince je dávnejší nick Willa Smitha
Najlepšie rapové video, MTV VMA, 1989
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z dovolenky, no museli sa z nej vrátiť, pretože si ich syn bez vodičského preukazu požičal auto, vozil na ňom neznáme pekné dievča,
porušoval predpisy, zastavila ho polícia,
„... Zatkli ma, zadržali auto... Rodičia sa museli vrátiť z dovolenky... Otec ma strčil do auta... Bola to tvrdá jazda, jeden z rodičov
ma bil, kým druhý šoféroval... Rodičia vás jednoducho nepochopia.“

Singulár prvej osoby, teda v tomto prípade rozprávačské rozprávanie
efektívne komunikuje so subjektom (poslucháčom, divákom). Text
výherného rapového videa pojednáva o násilí nepriamo, v tomto prípade je ním forma príčinného skutkového trestu rodičov, ktorý ich
dieťa striktne odmieta s výčitkou nedostatku empatie. Oproti prevažnej
väčšine raperských, či hiphoperských komunikátov s násilným obsahom sa posúva dominantná pozícia agresora na pozíciu obete.
Pohľad z pozície obete násilia je v hudobných videoklipoch 80tych rokov výnimočným, napriek tomu má populárneho zástupcu,
pieseň a hudobný videoklip Luka (Suzanne Vega)111.
„Volám sa Luka, bývam na druhom poschodí, bývam nad tebou.
Áno, myslím, že si ma už predtým videl. Ak budeš neskoro v noci
niečo počuť, nejaké problémy, nejaký boj, len sa ma nepýtaj, čo to
bolo. Možno je to preto, že som nemotorná. Pokúšam sa nehovoriť
príliš nahlas. Možno je to preto, že som bláznivá, pokúšam sa nepôsobiť hrdo. Svet ťa len bije, kým nezačneš kričať, potom sa pýtaš: „Prečo?“ Už sa viac nerozčuľuješ. Áno, myslím, že som
v pohode, znova som vstúpila do dverí. Ak sa spýtaš, poviem ti:
„Nestaraj sa.“ Viem, že by som bola radšej sama, bez zlomenín,
bez úderov, len sa ma nepýtaj, ako mi je.“

Text piesne konkretizuje čiernobiely hudobný videoklip, ktorý
v prestrihu so Suzaniným spevom ukazuje malého chlapca a jeho
strach z domova symbolickým spôsobom, využívajúc hororové snímky – úzku prázdnu dlhú tmavú chodbu so zatvorenými dverami na
konci, detail na pomalé – neisté otáčanie kľučkou, pohyblivú kameru
snímajúcu detskú chôdzu a tieň na zemi... Výraz malého Luka je hĺbavý a smutný. Hudobný videoklip Luka je jedným z prvých pojednáva111

Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1988
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júcich o zneužívaní detí a domácom násilí. „Šťastná hudba je metaforickým popieraním (reality), pieseň sa zdá byť krásna a pokojná, zatiaľ
čo hovorí o niečom strašnom a devastujúcom. Je to nádherné využitie
melódie ako metafory, množstvo obetí týrania taktiež popiera vlastné
zneužívanie.“112
V porovnaní s hudobnými videoklipmi 80-tych rokov, videoklipy
90-tych prezentujú násilie realistickejšia a tvrdšie. Aerosmith uvádza
ako príčinu násilia dlhodobé týranie.
„Janie má zbraň, jej nešťastie sa práve začalo... Čo jej to oco urobil?... Musela ho zabiť, vystrelila mu mozog a povedala: „Lebo
mi nikto neverí, že ten chlap bol zvrátený...“ (Janie's Got a Gun
(Aerosmith)113).

Prestrihmi zo živého vystúpenia ilustruje policajnú akciu so zatknutím.
Cynicko-kritický uhol pohľadu vnáša do mainstreamu grungeová kapela Nirvana.
„Nabi zbrane a prines svojich priateľov, je vtipné strácať ich
a pretvarovať sa... Keď vonku svietia svetlá, je to menej nebezpečné. Sme tu, bavíme sa... Mulat, Albín, komár, moje libido.“
(Smells Like Teen Spirit (Nirvana)114)

Aj v 90-tych rokoch zostáva násilie súčasťou raperskej
a rockovej kultúry.
„Ničenie, teror a chaos... Som pripravený... Myslím, že som chcel
bombardovať celé mesto.“ (Mama Said Knock You Out (LL
115
Cool J) ),

spevák stojí symbolicky v boxerskom ringu. Prodigy v hudobnom
videoklipe Smack My Bitch Up zobrazujú násilie a výtržnosti na ulici.
Analyzovaná vzorka obsahuje neustále rôzne formy násilia, rozdiel je
v samotnom zobrazovaní. Kým v 80-tych sa ukazovali bitky (často len
symbolicky), najmä koncom 90-tych realistickejšia agresia podobne
ako v hudobných videoklipoch po roku 2000. Videoklip 21 Guns
(Green Day) je o zaľúbenom páre, Christianovi a Glorii, ktorí sa po
112

wikipedia.com, 2012
Najlepšíe metalové/hardrockové video, Voľba divákov, MTV VMA, 1990
Najlepší nový umelec, Najlepšie alternatívne video, MTV VMA, 1992
115
Najlepšie rapové video
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vykradnutí banky ukryli v byte. Polícia ich obkľúči, zvonku prestrieľa
celú miestnosť, zničí veľkú časť interiéru, kde súčasne vystupuje kapela Green Day. Nikto sa nezraní. Hudobný videoklip Shut Up and Let
Me Go (The Ting Tings)116 je súbojom ženy a muža v kung-fu.
V hudobnom videoklipe What Goes Around... Comes Around (Justin
Timberlake)117 vidíme bitku, napadnutie a automobilové prenasledovanie nevernej priateľky, končiace jej smrťou. Vo videu Because of
You (Kelly Clarkson)118 je zobrazené domáce násilie. 21. storočie je
poznačené terorizmom. V hudobnom videoklipe Jesus Walks (Kanye
West)119 raperský kazateľ Kanye West hovorí o prenasledovaní

žien, násilí v uliciach a vojne.
„Sme vo vojne s terorizmom, rasizmom a predovšetkým sme vo
vojne so sebou. Boh mi ukázal cestu, pretože diabol sa ma snaží
zlomiť.“

Kritiku vojenskej invázie do Iraku ponúka hudobný videoklip
American Life z roku 2003 speváčky Madonny z rovnomenného albumu. Video pojednáva o životnom štýle Američanov, cenzurovaná
verzia začína na módnej prehliadke vojenských oblekov, zobrazuje
surovosť a násilie páchané americkou armádou na nevinných, ukazuje
zranených civilistov a vojakov, výbuchy, vraždy, chudobu a hladomor.
Publikum módnej prehliadky sa na krvavých záberoch zabáva – potešenie z vojny a utrpenia. V závere hádže Madonna do publika odistený
granát, chytí ho George W. Bush (herec), otvorí ho ako zapaľovač
a pripáli si ním cigaru.
Násilie je často prezentované ako forma nevyhnutnosti a zábavy,
násilné obsahy sa spájajú s erotickými scénami. „Peterson a Pfost
(1989) ukazujú zbierku hudobných videí mužov – vysokoškolákov,
ktoré sa líšia vo variáciách erotiky a násilia, čo vedie k štyrom stimulatívnym typom obsahov hudobných videoklipov: erotický/násilný, erotický/nenásilný, neerotický/násilný a neerotický/nenásilný. Zo štyroch
variácií mali účinok len tie, ktoré obsahovali násilné scény: U mužov,
116

Najlepší britský videoklip, MTV VMA, 2008
Najlepší mužský interprét, Najlepšia réžia, MTV VMA, 2007
Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 2006
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Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 2005
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ktorí sledovali násilné videá bol zaznamenaný zvýšený negatívny
vplyv a „antagonistická orientácia proti ženám.“ (Peterson – Pfost In
Gentile, 2003, s. 168)
„Sex, drugs & rock´n´roll“, moto, spájané s protestantskými subkultúrami nachádza v 90-tych rokoch čoraz viac priazne verejnosti. Do
mainstreamu sa dostávajú nové rebelské žánre na čele s kapelou Nirvana a idolom, drogovo závislým predstaviteľom grungeu Kurtom
Cobainom, ktorého život aj smrť bola spájaná s heroínom a Klubom
27120 spolu s Robertom Johnsonom, Brianom Jonesom, Jimim Hendrixom, Janis Joplinovou, Jimom Morrisonom a Amy Winehousovou.
V hudobnom videoklipe November Rain účinkujúci fajčia, konzumujú
alkohol, Axel ním v úvodnej scéne zapíja tabletky. Okrem rocku
a jeho nových žánrov sú 90-te roky priestorom pre elektroniku, zastúpenú napr. kapelami Fatboy Slim, The Chemical Brothers a Prodigy.
Spolu so zlovestným výzorom využívajú Prodigy v hudobnom videoklipe Breathe motívy špinavých miestností.
„Psychosomatický narkoman, duševne chorý. Dýchaj napätie...
Poď sa hrať moju hru. Vdychuj, si obeť. Poď sa hrať moju hru.
Vydychuj, vydychuj, vydychuj.“ (Breathe (Prodigy)121)

Hudobný videoklip Smack My Bitch Up s perspektívou firstperson (reálny pohľad dejateľa) zobrazuje nočný život, šoférovanie
pod vplyvom alkoholu, šňupanie kokaínu, násilie, zvracanie, vandalizmus, nahotu a sex. Nezostrihaný hudobný videoklip obsahuje scénu
s užívaním heroínu, boj a násilie, zneužívanie žien a množstvo sexuálnych scén.
In da Club (50 Cent) „Pozri, maličká, mám tu aj E-čko, ak by si
mala chuť na drogy.“

V hudobnom videoklipe Work It (Missy Elliott) je scéna
v luxusnom bare, kde černoch pije tvrdý alkohol, keď sa pozrie na
Missy Elliott cez prázdny pohár, vidí modelku, neskôr padá opitý na
zem.
Oproti 80-tym rokom, ktoré boli v značnej miere cenzurované
a akákoľvek textová vulgárnosť znamená tabu, koncom 90-tych rokov
120
121

Klub populárnych umelcov, ktorí zomreli vo veku 27 rokov.
Cena divákov, MTV VMA, 1997
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sa popularizuje belošský raper Eminem, získavajúc záujem médií
a mladých tínedžeriek prostredníctvom zosmiešňovania, zhadzovania,
nadávok a urážok. V hudobnom videoklipe My Name Is (Eminem)122
vchádza kamera do obývačky latinsko-amerického páru, konzumujúceho alkohol, cigarety a chipsy. Muž zapína televíziu v ktorej Eminem
imituje amerického prezidenta Billa Clintona, učiteľa chémie, zábavných umelcov, Marilyna Mansona, porno herečky a ďalších. Paroduje
aféru Billa Clintona a Moniky Lewinskej v zábere, kedy spoza rečníckeho pultíka odchádza najskôr prezident so spustenými nohavicami,
potom spod pultu vylieza Monika, pretierajúc si ústa. Text je synchronizovaný s obrazom.
„Som vygumovaný, skúšam sa trochu vzchopiť a prísť na to, ktorú
zo Spice Girls chcem oplodniť. A Dr. Dre hovorí: „Slim Shady, ty
si primitív!“... Nasral som sa a rozpáral som Pamele Lee kozy...
Húlim veľa trávy a padám na riť. Hej kočky! Nebudem vás šukať,
Boh ma poslal ošťať svet!... Ako si ma mohla kojiť, mami? Nemáš
kozy!... A mimochodom, keď uvidíte môjho otca, povedzte mu, že
mu podrezávam krk vo sne, ktorý snívam.“

Po roku 2000 kvantita ako aj intenzita použitých vulgarizmov rastie.
„... jeb.m ho a jeb.m aj teba!“. (Slim Shady (Eminem))
„Už ma nesere, že všetci chcú hovoriť o mne. To znamená, že
som nechutný, ale ja som proste len obscénny. Nie som prvý kráľ
kontroverznosti, ale som najhorší od doby Elvisa Presleyho. Som
dosť egoistický, aby som robil černošskú hudbu a zbohatol na
tom! Tento plán funguje. Dvadsať miliónov ďalších bielych raperov sa vynorí, no nech ich je koľko len chce, rovnako to bezo mňa
bude všetko prázdne.“ (Without Me (Eminem)123)

Od konca 90-tych rokov sa stretávame stále častejšie s vulgárnymi názvami mainstreamových populárnych piesní. Kým v roku 1995
naspievala singel Fuck You (An Ode To No One) alternatívna rocková
skupina Smashing Pumpkins, v roku 1999 európsky mainstream rotuje
populárnu nemeckú techno skupinu Scooter s piesňou Fuck the Mille122

Najlepší nový umelec, MTV VMA, 1999
Video roka, Najlepší mužský videoklip, Najlepší rapový videoklip, Najlepšia réžia, MTV
VMA, 2002
123
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nium! Od roku 2000 sa vulgarizmy stávajú bežnou súčasťou mainstreamových piesní.
(napr. 2000: Fuck the Pain Away (Peaches); 2001: Fuck The Police
(Jay Dee), Fuck Her Gently (Tenacious D), Fuck Authority (Pennywise), Fuck You (Dr. Dre); 2003: Fuck It (I Don’t Want You
Back) (Eamon); 2004: Fuck Me Pumps (Amy Winehouse), Fuck
the World (Winning Days), Make Love Fuck War (Moby & Public
Enemy), Hey Fuck You (Beasty Boys); 2005: Fuck Forever (Babyshambles), Fuck Them All (Mylėne Farmer); 2006: Fuck You
(Anna David); 2007: Fuck It, I Love You (Malcolm Middleton);
2009: Fuck You (Lilly Allen), Fuck You Bitch (DMX); 2010:
Fuck You (Cee Lo Green); 2011: Loca People (What the Fuck!)
(Sak Noel))124)

5.3 Mainstream proti mainstremu, KRITIKA
V hudobných videoklipoch 80-tych rokov je lifestyle prezentovaný prevažne prostredníctvom príbehov a posolstiev. Spája sa s rozprávaním o intímnych pocitoch, súkromí, ktoré je pre americký individualizmus nedotknuteľným, je vyjadrením osobnej slobody. V súvislosti
s dominantným znakom populárnej kultúry, recykláciou, vymedzenie
sa súčasným trendom v mainstreame uvoľňuje priestor pre vznik umeleckých (metaforických) a kritických obsahov a foriem.
Súčasťou populárneho umenia je umenie vizuálnych médií, „rodiace sa“ na trendoch pop artu. Umelecké segmenty sa objavujú
v originálnych metaforických textoch piesní a umeleckom vizuálnom
stvárnení. Autori sa stávajú súčasťou kultu, ich diela sú vysoko abstraktné, resp. metaforické (symbolické a mytologické), originálne
s vysokou mierou subjektivizmu a veľkým priestorom pre percepčnú
interpretáciu, teda umelecké.
Romantická pieseň k videoklipu „Sledgehammer“ sa skladá
z nosnej konštrukcie – detail tváre Petra Gabriela, spievajúceho pre
diváka, s nadstavbou – textovou animáciu. Režisér Stephen R. Johnson
prostredníctvom efektov ako pixalation, claymation, stop motion
124

Tučným písmom v texte sú označené najpopulárnejšie skladby.
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a plastických animácií vizualizoval slová piesne v reálnom čase, čo
spôsobilo odklon od metafory a významovú ikonickú kotvu prezentovaných objektov (napr. text: „Môžeš mať parný vlak“, zábery: okolo
Gabrielovej hlavy jazdí na koľajniciach parný vlak; text: „Môžeš mať
lietadlo, čo lieta...“, zábery: okolo Gabrielovej hlavy preletí papierové
lietadlo atď.)
K výrazným predstaviteľom populárneho umenia v produkcii hudobných videoklipov 80-tych rokov patrí kapela Pink Floyd. V roku
1982 vychádza hudobný film The Wall, s metaforickým posolstvom
výstavby a demolácie múru a známym symbolom masy pochodujúcich
kladív. Interpretácia umenia je subjektívna, emocionálna, neuchopiteľná, teda často abstraktná a nekonkrétna. Príkladom na metaforizáciu
v hudobných videoklipov je Learning to Fly (Pink Floyd)125.
„Až do diaľky len čierna čiara, napnutá tak, že niet návratu. Pri
nádhernom lete nad veternými poľami som sám, moje zmysly zlyhávajú. Osudová príťažlivosť ma núti nespomaľovať. Ako by som
mohol opustiť to neodolateľné zovretie? Nemôžem odtrhnúť oči od
cirkulujúceho neba... Na špičkách krídel tvorí sa ľad. Márne boli
varovania, myslel som, že som všetko dobre zvážil. Žiadna navigácia mi nepomôže nájsť cestu späť. Nezaťažený, prázdny, skamenený. Duša napätá na prasknutie – to je škola lietania. Všetko stroskotalo, no stále to chcem skúšať... Okolo celej planéty, nesený
krídlami a modlitbou.“

Video snímka zobrazuje indiánskeho roľníka, kosiaceho obilie na
poli, nad ktorým lieta lietadlo. Indián si upne na ruky dve pierka, rozbehne sa a skočí z útesu. Premení sa na orla, lieta krajinou.
Avantgardný hudobný videoklip Rockit (Herbie Hancock)126 je
výnimočný svojou inštrumentalitou a bizarnými prvkami postmoderny
– umelé nohy na pohovke v obývačke pred televízorom, orálny sex
atrapy pod perinou, ožívajúce nohavice na vešiakoch v skrini atď.
s centrom diania okolo starého televízneho prijímača. Hudobný videoklip je príkladom pop art prvkov životného štýlu moderného človeka
netradičným, originálnym spôsobom s doposiaľ nevyužitými technologickými metódami.
125
126

Najlepšia koncepcia, MTV VMA, 1988
Najlepší strih, MTV VMA, 1984
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Naratívny hudobný videoklip Bachelorette (Björk)127 v postmodernom avantgardnom štýle hovorí o vzostupe a páde spisovateľky.
Text je vysoko metaforický s viacerými interpretačnými líniami.
„Som fontána krvi v tvare dievčaťa. Ty si vták na okraji strechy,
hypnotizovaný vírom. Vypi ma, nech sa cítim skutočná, namoč
svoj zobák v prameni. Hra, ktorú hráme, je život, láska je sen na
dva spôsoby.“

Hudobný videoklip All Is Full of Love speváčky Björk o robotickom intímnom styku je súčasťou expozície newyorského Múzea moderného umenia. Hudobný videoklip je technokratickou metaforou
ľudskej lásky, nežnosti (a intimity) personifikovanej na neživých konštruovaných robotoch. Dobový obraz technologického boomu možno
symbolizuje stratu humanity, lásky.
„Všetko je plné lásky, musíš veriť.“

Kritika dobových trendov sa zameriava najmä na boj proti generačným pocitom (GenX) akými sú nechuť, nuda, únava, nespokojnosť.
„Večer vstávam a nemám čo povedať. Ráno prichádzam domov,
idem spať a cítim sa rovnako. Necítim nič iné, len únavu. Človeče,
som len unavený a znudený sám sebou... Chcem zmeniť oblečenie, vlasy, tvár, len žijem v diere ako je táto... Iba starneš
posedávaním, je to tu smiešne, ja som všetkým na smiech. Strasiem
tento svet zo svojich ramien.“ (Dancing in the Dark (Bruce
Springsteen)128)

Hudobné videoklipy prostredníctvom recyklácie kritizujú trendy zábavy, materializmu, nenásytnosti, povrchnosti, cynizmu, faloše.
„Vitajte v džungli, máme tu zábavu a hry. Máme tu všetko, čo
chceš. Poznáme svoje mená, sme ľudia ktorí vedia nájsť všetko, čo
by si mohol potrebovať. Ak máš peniaze, svoje peniaze, zlato,
máme tvoju chorobu. Vitaj v džungli, (chcem sa) pozerať ako sa
dostávaš na kolená – chcem sa pozerať, ako krvácaš... Môžeš testovať jasné svetlo, no nedostaneš ho zadarmo. Vitaj v džungli. Cíť
moju faloš. Chcem ťa počuť kričať.“ (Welcome to the Jungle
(Guns N´ Roses)129)
127

Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 1998
Najlepšie pódiové vystúpenie, MTV VMA, 1985
129
Najlepší nový umelec, MTV VMA, 1988
128
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„Nechcem žiadnu hotovosť. Nepotrebujem žiadne peniaze.“
„Táto poznámka je pre teba. Nespieva sa pre Pepsi Colu. Nespieva
sa pre Coca Colu. Nebudem spievať pre nikoho. Zosmiešnilo by
ma to. Táto poznámka je pre teba.“ (This Note’s for You (Neil
Young)130)
„Hráte na gitaru v MTV. Netreba pracovať, tak sa to robí. Peniaze
za nič a dievčatá zadarmo.“ (Money for Nothing (Dire Straits)131)
„Cestujem po svete a za siedmimi moriami každý niečo hľadá.
Niektorí ťa chcú využiť, niektorí chcú, aby si ich využil. Niektorí
ťa chcú zneužiť, niektorí chcú, aby si ich zneužil.“ (Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics)132)

Nositeľmi kritických pohľadov sú prevažne tradiční interpreti
(Bruce Springsteen, Neil Young), či rockeri (Guns N´ Roses), mainstreamová vetva kritizuje silný mainstreamový trend – popularizáciu
tanečného popu, nové prúdy syntetických elektronických „disko“ žánrov, odklon od akustiky a rocku a príklon k tanečným performanciám.
Vo využití vizuálnych prvkov nachádzame kritiku na úrovni a) konzervatívneho – zvyčajne štandardná pódiová live performancia (Dancing in the Dark, Jump, Welcome to the Jungle), b) inovatívneho a c)
satirického/parodického prístupu. Inovatívny prístup vo videoklipe
Sweet Dreams (Are Made of This) na formálnej úrovni predstavuje
konfrontácia orientálnych ideologicko-mytologických prvkov (napr.
budhistického oka na monitore počítača) s reálnym dianím (premietané spravodajské snímky zo spoločenského diania), symbolicko-umelecká úroveň prináša scény hudobníkov so škraboškami v pochmúrnom lese. Hlavná inovácia je na úrovni sociálnej – androgýnny vizuál
speváčky Annie Lenox s krátkymi oranžovými vlasmi v mužskom
obleku s palicou demonštruje kontra tradicionalizmus a feminizmus
súdobej populárnej kultúry. Častým trendom je snaha o počítačovú
inováciu, videoklip Money for Nothing počítačovou ilustráciou kreslí
slová piesne. Hlavnou postavou je plnoštíhly robotník v modrých
montérkach, sledujúci hudobnú televíznu stanicu v obývačke. „Robotické“ kreslené postavy dotvárajú posolstvo stereotypnej „robotickej“
130

Video roka, MTV VMA, 1989
Video roka, MTV VMA 1986
132
Najlepší nový umelec, MTV VMA, 1984
131
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práce predavača elektroniky. Parodický prístup v This Note’s for You
v prostredí baru s vlastným živým vystúpením vytvára priestor pre
kritiku populárnych spevákov formou vtipných imitácií ich prejavov.
Michaelovi Jacksonovi zhoria pri jeho tanci vlasy, Whitney Houston
ich hasí Pepsi Colou (kampaň Pepsi s hudobnými celebritami), vtom
jej niekto vezme parochňu. Súčasťou je paródia komerčných rockových skupín, Erika Claptona, Genesis a Steva Windwooda.
Kritika sa pohybuje aj na úrovni apelu, akcie, je performanciou
aktívnych princípov, vyjadrením naliehavosti, intenzívnej potreby
riešenia sociálnej situácie. Intertextualita umožňuje hudobným videoklipom integrovať akékoľvek formy (napr. reportážne zábery Right
Now (Van Halen)).
„Postavím sa na nohy a nič ma už nepoloží. Máš to ťažké, no videl
som už aj horšie veci. A presne viem, bejby, ako sa teraz cítiš. Musíš prijímať údery a siahať po skutočne dôležitom... Ach, tak už
chápeš, čo tým myslím? Myslím to ako riadny skok. Skoč!“. (Jump
(Van Halen)133)
„Práve teraz sa bieli a čierni veľmi nemusia... Práve teraz je spravodlivosť prevrátená súdmi... Práve teraz robí naša vláda veci,
o ktorých sme mysleli, že sa robia len v iných krajinách... (dokreslené motívom otroctva – muž sedí na kľačiacom otrokovi) Práve
teraz Boh zabíja mamičky a psy, pretože musí... práve teraz majú
ľudia nechránený sex... práve teraz to nie je chyba Japoncov...
a pod.“ Right Now (Van Halen)134

Hudobné videoklipy 90-tych rokov kritizujú predsudky, podnecujú
k liberalizácii a tolerancii.
„To, že nosím tesné šaty a topánky na podpätkoch ešte neznamená, že som prostitútka. To, že mám rada rap a nosím hiphoperské oblečenie neznamená, že predávam drogy... Osloboď
svoju myseľ a ostatní pôjdu za tebou.“ (Free Your Mind (En
Vogue)135)

133

Najlepšie pódiové vystúpenie, MTV VMA, 1984
Video roka, Najlepšia réžia, Najlepší strih, MTV VMA, 1992
Najlepší R&B videoklip, Najlepší tanečný videoklip, Najlepšia choreografia, MTV VMA,
1993
134
135
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„Baby viete, že by ste si mali dávať pozor, niektorí chalani sú
iba... Chalani viete, mali by ste si dávať pozor, niektoré baby sú
iba... Ak si to spravila vtedy, spravíš to znova... Ukazuješ zadok,
pretože si myslíš, že je to trendy.“ (Doo Wop (That Thing) (Lauryn Hill)136).
„Vyrastala v New York City, v páchnucom lacnom hotely. Zobrala mi moje srdce, zobrala mi peniaze. Musela mi dávať prášky na
spanie. Nikdy nepila vodu, donúti ťa objednať francúzske šampanské.“ (Livin´ la Vida Loca (Ricky Martin)137)
„Musíš byť tvrdý, musíš byť smelý, musíš byť múdrejší. Musíš
byť tvrdý, musíš byť húževnatý, musíš byť silnejší. Musíš byť cool,
musíš byť pokojný, musíš držať pokope. Všetko čo viem je, že
láska všetko zachráni.“ (You Gotta Be (Des´ree)138)

Odkazy umelcov 90-tych rokov podnecujú k boju proti sociálnej nespravodlivosti, apelujú na súčasný technologizovaný život, násilie,
nezdravý životný štýl.
„Pracujeme spoločne na zlepšení spôsobu nášho života. Pripojte
hlasy na protest proti sociálnej nespravodlivosti. Generácia plná
odvahy poď so mnou vpred... Ľudia z celého sveta sa spojili... Sme
súčasťou rytmu národa.“ (Rythm Nation (Janet Jackson)139)
„Už som unavený z nespravodlivosti... V takom zmätku ťa to núti
kričať. Týmto hnusom zneužívate svoje obete... Mám už dosť vašich upravených príbehov.“ (Scream (Michael Jackson a Janet
Jackson)140)
Nový, technologizovaný životný štýl kritizuje hudobný videoklip
„Nemôžem dýchať, raz už nebudeme. Nič nezmení spôsob, akým
žijeme, pretože stále berieme, ale nedávame. Teraz sa veci menia
k horšiemu... Žijeme vo virtuálnom šialenstve.“ (Virtual Insanity
(Jamiroquai)141)
136

Video roka, Najlepší ženský videoklip, Najlepší R&B videoklip, Najlepšia umelecká réžia,
MTV VMA, 1999
137
Najlepší popový videoklip, Najlepší tanečný videoklip, MTV VMA, 1999
138
Nominácia v kategórii Najlepší nový umelec, MTV VMA, 1995
139
Najlepšia choreografia, MTV VMA, 1990
140
Najlepší tanečný videoklip, Najlepšia choreografia, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA,
1995
141
Video roka, Prelomové video, Najlepšie špeciálne efekty, Najlepšia kinematografia, MTV
VMA, 1997
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„Som typ gangstra, akého obdivujú malí fagani, no ja na kolenách
v noci, hovorím modlitby svetlám ulice. Tí, čo si chcú premárniť
životy žijú v raji mafiánov“. (Gangsta’s Paradise (Coolio featuring
L.V.)142)
„Má cigaretu na každom ramene... Je sama v novom znečistení.
Má ruku na bicykli bolesti.“ New Pollution (Beck)143

S otázkou spoločenskej kritiky sa dostáva do povedomia tematika
environmentalistiky.
Vo videu Human Nature (Björk)144 je najskôr v pozícii agresora
človek, ohrozujúci život zvierat, neskôr zvieratá ohrozujú život človeka, čím vytvára konexiu, rovnocennosť, empatiu. Text odsudzuje iracionalitu ľudského konania proti prírode.
„Je definitívne bez logiky – ľudské správanie... Nie je tam mapa
ani kompas, nič nepomôže.“

V roku 1995 vydáva Michael Jackson pieseň zeme Earth song,
spolu s hudobným videoklipom, pojednávajúcim o týraní a zabíjaní
zvierat, odlesňovaní (najmä dažďových pralesov), znečisťovaní životného prostredia, hladomore a vojnách. Ľudia vo svete sa duchovne
spájajú, privolávajú zemskú silu, ktorá vracia svet do naturálneho stavu (zvieratá, stromy a zabití ľudia opäť ožívajú). Hudobný videoklip
prispieva k popularizácii spoločensky osvietených tém. (Jurin – Roush
– Danter, 2010, s. 132)
Kritika v hudobných videoklipoch po roku 2000 sa objavuje vo
viacerých tematických líniách v súvislosti so západným, americkým
životným štýlom, povrchnosťou, materializmom, politikou, sexizmom
a násilím.
Videoklip Hollaback Girl (Gwen Stefani)145 parodizuje a zosmiešňuje životný štýl tínedžerov (študentov), Gwen Stefani jazdí na
žltom Chevrolete v spoločnosti skupiny dievčat, neskôr sa k nim pridávajú americké mažoretky a roztlieskavačky, pričom v texte piesne
kritizuje falošné priateľstvo.

142

Najlepší rapový videoklip, Najlepší filmový videoklip, MTV VMA, 1996
Najlepšia réžia, Najlepšia choreografia, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 1997
Nominácia na Najlepší ženský videoklip, MTV VMA, 1994
145
Najlepšia choreografia, MTV VMA, 2005
143
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„Počula som, že o mne hovoríš sračky, asi si nemyslela, že sa to
dostane až ku mne...“

Ostrou satirou na aktuálne dievčenské trendy je hudobný videoklip Stupid Girls (Pink)146, symbolicky pracujúci s motívom anjela
(dobra) a démona (zla), snažiacich sa usmerniť život mladých dievčat.
Kritizuje súčasné trendy a podliehanie reklamnej manipulácii (nákup
keksov pre psa a ich konzumácia kvôli reklamnému sloganu: „Zostanete dlhšie mladší.“), sexizmus a odhaľovanie (tanečnica pre 50 Centa;
dievča, pred fitnes inštruktorom v telocvični), skrášľovacie trendy
(nafukovacie prsia, solárium so samo opaľovacím krémom; plastickú
chirurgiu), verejná prezentáciu tela (nahrávanie erotického videa,
v pene pri umývaní auta). Okrem otvorenej kritiky má hudobný videoklip aj didaktickú funkciu, ponúka pozitívne vzory – športovanie, prácu s počítačom, čítanie kníh a pod. Démon je v závere porazený.
„Hlúpe baby... Smejú sa tak hlasno, že všetci len tak čumia. Hľadajú ocka, aby im zaplatil šampanské. Kam sa podeli sny školskej
prezidentky? Teraz tancuje v klipe vedľa 50 Centa... Všetky sú vychudnuté s vlastným krpatým psom. Kam sa podeli múdri ľudia?!“

Dievčatám za peniaze, sexistickému a vulgárnemu seba predvádzaniu, povrchnému materialistickému spôsobu života a promiskuite
sa vysmieva hudobný videoklip Hey Baby (No Doub featuring Bounty
Killer)147
„Som také dievča, čo sa rado lepí na chlapcov ako muchy na stenu.“

Parodickou karikatúrou podvodov a disfunkcie manželstva je hudobný videoklip I Write Sins Not Tragedies (Panic! at the Disco)148,
odohrávajúci sa na bizarnej cirkusovej svadbe. Do prostredia tradičnej
svadby s farárom prichádza cirkusový sprievod (šašov, namaľovaných
ľudí s maskami, kúzelníkov, akrobatov, chodúľochodca a pod.), situácia sa radikálne mení, po hádke nastávajúcich, nevesta vychádza von
zo sobášnej miestnosti, kde sa bozkáva s jedným z hostí, pristihne ju
pri tom snúbenec. Ústrednú postavu tvorí postava principála v klobú146

Najlepší popo vý videoklip, MTV VMA, 2006
Najlepší videoklip skupiny, Najlepší popový videoklip, MTV VMA, 2002
148
Video roka, MTV VMA, 2006
147
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ku, ktorí riadi celú cirkusovú zábavu a vedie ľudí k pravde (napr. ženícha vyvedie zo svadobnej miestnosti, kde vidí podvod). Zábery podobne ako v Stupid Girl nadväzujú na text.
„Predstav si ako kráčam v kostole po uličke k lavici a nedokážem
pomôcť, iba počúvať slovnú výmenu. – Aká nádherná svadba, hovorí družička čašníkovi. – Ó, áno, len aká škoda, že nevesta úbohého ženícha je kur..“

Hudobný videoklip formou adventury, športovej a automobilovej videohry v 3D, Californication (Red Hot Chili Peppers)149 odkazuje na
americký spôsob života, ponúkajúci povrchné, konzumeristické ideály.
„Špióni duší z Číny chcú ukradnúť radosť z tvojej mysle. Malé
dievčatá zo Švédska snívajú o citátoch zo strieborného plátna.
Ak chceš mať tieto sny, to je Kalifornikácia150. Je to okraj sveta
a celej západnej civilizácie. Slnko môže vychádzať na východe,
nakoniec zapadá na finálnom mieste. Je známe, že Hollywood
predáva Kalifornikácia.“

Životný štýl Američanov, vysoká miera liberalizácie (práva homosexuálov) a mediálna manipulácia sú hlavné témy hudobného videoklipu
American Idiot (Green Day)151
„Nechcem byť americký idiot. Nechcem národ pod tlakom nových médií. Počuješ zvuk hystérie? Povedome oblbujúca Amerika... Možno ja nie som teplošská Amerika, nie som súčasťou rasistickej agendy. Teraz všetci robia propagandu.“

Vizuálna časť je performatívna, vystúpenie kapely v skladisku pri
americkej vlajke, cez ktorú vyteká zelená tekutina, zaplavujúca priestor (súvis s názvom kapely Green Day).
Kritika bulvárnych médií a mediálneho konštruktu celebrity sú
centrálne témy hudobného videoklipu Piece of Me (Britney Spears)152.
Videozábery zachytávajú fotografov paparazzi (napr. fotka Britneynho
zadku), titulky bulvárnych časopisov a snahu médií o ovládnutie súkromia celebrít.

149

Najlepšia umelecká réžia, Najlepšia réžia, MTV VMA, 2000
proces rozšírenia Kalifornie (do sveta)
Voľba divákov, MTV VMA, 2005
152
Video roka, Najlepší ženský videoklip, Najlepší popový videoklip, MTV VMA, 2008
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„Som Miss Amerických Snov od svojich 17-tich. Nezáleží, či vstúpim na scénu, alebo sa vyparím na Filipíny, stále dávajú fotky
môjho zadku do časopisov. Chcete kúsok zo mňa?“

Videoklip je ostrým výsmechom mediálnych stratégií a masových
trendov.
153
Krátky film Paparazzi (Lady Gaga) (v hlavnej úlohe Lady Gaga a Alexander Skarsgård) kritizuje materializmus, ľudské pokrytectvo, médiá a moc. Úvod približuje zaľúbený pár pri milovaní v posteli.
Skarsgård vášnivo bozkáva Gagu, berie ju k zábradliu terasy, kde ju
fotí paparazzi. Zhodí ju dolu z terasy domu, kde jej krvavé telo obkľúči skupina fotografov, vychádzajú o nej články v novinách (napr.
„LADY GAGA SKONČILA.“ Neskôr vidíme Lady Gagu na vozíku
a s barlami, svojmu milencovi sa pomstí, otrávi ho, v závere s pomocou polície, ochranky a s množstvom fotografov vidíme jej veľkolepý
návrat s novinovým titulkom: „JE SPÄŤ!!!“.
Jedným z najväčších fenoménov v oblasti paródie celebrít, médií
a kritiky spoločenských trendov v hudobných videoklipoch je Eminem. V klipe The Real Slim Shady (Eminem)154, odohrávajúcom sa
prevažne na psychiatrickom oddelení, kde je sám pacientom, nachádzame mnoho humorných groteskných scén, podobne ako v prostredí
klonovacej fabriky (paródia kopírovania a manipulácie tínedžerov
hudobnými celebritami), či na udeľovaní cien MTV VMA. K vizuálnym karikatúram osobností sa pridávajú osočujúce drzé vulgárne texty.
„Prosím, nech sa postaví pravý Slim Shady. Máme tu problém.
Všetci konajú ako vy, nikdy predtým nevideli bielu osobu. Vaše
papule sú na podlahe ako Pam, keď Tommy vtrhne do dverí...
Will Smith nenadáva v rape, aby sa predali jeho nahrávky, nuž ja
to robím, takže jeb.m ho a jeb.m aj teba! Myslíte, že cena Grammy mi môže byť ukradnutá? Polovica z vás kritikov so mnou ani
nesúhlasíte, nechajte ma stáť. „Ale Slim, čo ak vyhráš, nebolo by
to čudné?“ Prečo? Takže vy, ľudia, dokážete len klamať, aby ste
ma tu mali? Tak môžete, posadíte ma ku Britney Spears? Do riti!
Christina Aguilera mi radšej prehodila stoličku... Je mi z vás zle,

153
154

Najlepšie špeciálne efekty, Najlepšia umelecká réžia, MTV VMA, 2009
Video roka, Najlepší mužský videoklip, MTV VMA, 2000
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vy malé dievčenské a chlapčenské skupiny, všetky ma otravujete, takže som tu bol vyslaný zničiť vás.“
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SÚVZŤAŽNENÍ JEDNOTLIVÝCH DESKRIBOVANÝCH A ČIASTOČNE

analyzovaných tém otvoreného kódovania nachádzame systémové
podobnosti a príčinné rozdiely vo frekventovaných (najmä tematických) kódoch. Kultúrne trendy v hudobných videoklipoch sú súčasťou
axiálneho kódovania; rekategorizácie podľa dominantných zistení.
Kategória témy je ústrednou kategóriou, obsahujúcou komplexný
aparát sociálnych trendov populárnej kultúry v pozorovaných dekádach. Jej výsledkom sú spoločenské hodnoty, šírka pozorovaného
súboru zahŕňa viacero dát, podobne ako v matematických vedách sú isté
kategórie, či témy (napr. umeleckej metafory) výnimočnou odchýlkou
od dominantných trendov, preto je ich potrebné „zaokrúhliť“. Hĺbka
a dĺžka je vyjadrená prostredníctvom paradigiem dominantných kvalít.
Paradigmy dominantných kvalít kategórie témy v hudobných
videoklipoch
Téma

80-te roky

90-te roky

2000-ce roky

Láska

bolesť, utrpenie, smútok,
romantika,
solidarita, rodina, Boh

strach, obavy,
romantika, milovanie, ospravedlnenie

(láska ako:) sex,
flirtovanie,
zábava, podvod,
faloš, pretvárka,
násilie

Sex

tanec, obnažené
a polonahé telá

tanec, bozkávanie,
milovanie, sexuálne praktiky

tanec, nezáväzný sex, zábava

Násilie

sociálna kritika
(aj kritika násilia na deťoch),
bitky, výtržnosti

výtržnosti, protesty, sabotáže, zbrane, streľba, terorizmus

zbrane, streľba,
terorizmus,
domáce násilie,
bojové umenie
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Zábava

Rasa

Náboženstvo

nočný život,
tanec, napätie,
paródia

tanec, flirtovanie,
milovanie, luxus,
drzosť, agresivita,
paródia

párty, luxus,
nezáväzný sex,
výsmech, drzosť, vulgarita,
pomsta

boj za práva
černochov

akceptácia
a popularizácia
černošskej kultúry,
zobrazovanie
iných kultúr

černošskí názoroví lídri, multirasová spoločnosť

solidarita, humanita, boj
proti rasizmu,
bolesť, hriech

strata viery, vyhnanie z raja,
hriech, odvrátenosť od Boha,
nespravodlivosť

terorizmus,
násilie, bolesť

Základom pre mainstreamové zobrazenie vzťahu v troch pozorovaných dekádach sa stal heterosexuálny model, starší muž, mladšia
žena s výnimkou kritického popretia tohto tradicionalistického modelu.155 Kým 80-te a 90-te roky pojednávajú o vzťahu v súvislosti
s láskou, koncom 90-tych sa tento trend mení v prospech nezáväzného
sexu. V 80-tych rokoch je zobrazenie pohlavného styku pomerne tabuizovanou témou, 90-te roky ho vnímajú ako nežné romantické bozkávanie a milovanie, po roku 2000 je sex v hudobných videoklipoch
vykreslený ako zábavný a nezáväzný. Pokus o spoločenskú akceptáciu
a serióznu detabuizáciu sexu a sexuálnych menšín nastal začiatkom
155
Kým v 80-tych rokoch bola prezentácia LGBT komunity v mainstreamových popkultúrnych
hudobných videoklipoch skôr symbolická (performancie prvkov ako tanec, obliekanie, životný
štýl, pripisovaný ženám), progresívne inovácie zobrazenia sexuality zavádza najmä produkcia
Madonny už v skorých 90-tych rokoch – Justify My Love (1990) a Erotica (1992), prezentáciu
gejskej komunity, resp. gejov nájdeme aj v ďalších hudobných videách, napr. Forever Love
(Gary Barlow) (1996); Outside (George Michael) (1998). Po roku 2000 minoritný trend gejov
v hudobných videoklipoch pokračuje, napr. Vidrar Vel Til Loftarasa (Sigur Rós) (2000); American Pie (Madonna) (2000); Beautiful (Christina Aguilera) (2001), neskôr aj All the Lovers (Kylie
Minogue) (2010). V druhej polovici dekády sa do popredia dostávajú lezbické prejavy, napr.
I Kissed a Girl (Katy Perry) (2008); Sober (Pink) (2008).
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90-tych rokov, po roku 2000 sa sexuálne praktiky a menšinová sexuálna orientácia stáva v hudobných videoklipoch súčasťou zábavy
a životného štýlu. Vzťah muža a ženy v hudobných videoklipoch 80tych rokov je vyhodnotený ako dôležitý, prevažne romantický, neodmysliteľnou súčasťou je láska, pri jej absencii vzniká pocit bolesti,
smútku, osamelosti. V 90-tych rokoch zobrazujú hudobné videoklipy
približne rovnakú potrebu vzťahu, ktorý by mal byť romantický, oproti
80-tym rokom pribúdajú značné obavy o opätovanie citov, vernosť
a emocionálnu proporčnosť oboch partnerov. Koncom 20. a začiatkom
21. storočia sa láska stáva nedosiahnuteľným, zato žiaducim ideálom.
Po roku 2000 je v hudobných videoklipoch vzťah poznačený podvodom, pretvárkou, falšou, materializmom, riešením nie je ospravedlnenie a snaha o udržanie vzťahu (ako tomu bolo najmä v 90-tych rokoch), ale bezcitný rozchod, prípadne pomsta. Láska je v celom pozorovanom časovom horizonte vnímaná prevažne individuálne, začiatkom 80-tych rokov nájdeme výnimky, hudobné videoklipy, ktoré pojednávajú o láske k rodine, či Bohu, neskôr po roku 2000 je láska
v hudobných videoklipoch prezentovaná takmer absolútne individualisticky, cez seba a vlastné potreby, resp. priania. Príčinou sú socioekonomické a kultúrne zmeny povojnovej generácie a tzv. Generácie X
(neskôr Y).
Priebehovým pozorovaním zisťujeme pribúdanie sexuálne motivovaných záberov v hudobných videoklipoch, najmä zvýšenie priepustnosti spoločensky akceptovaných hraníc v súvislosti s vhodným obsahom. Kým v 80-tych rokoch bola prezentovaná jemná erotika, obnažovanie, sexuálna symbolika, v 90-tych rokoch prichádza ešte väčšie
obnažovanie a milovanie, či ďalšie sexuálne praktiky (sexuálna revolúcia Madonny), po roku 2000 sa stáva nezáväzný sex súčasťou životného štýlu, obnažovanie a vyzývavosť žien je bežnou súčasťou produkcie hudobných videí. Nastolený trend deregulácie mediálnych obsahov (v USA aj kvôli rozhodnutiam prezidenta Ronalda Regana)
pokračuje až do súčasnosti aj v téme zobrazovaného násilia. V 80-tych
rokoch je násilie primárne symbolické, realistický sekundárny rámec
tvoria prevažne bitky a mierne rebélie, či výtržnosti s kritickým postojom. Neskôr sa zobrazujú výtržnosti na uliciach, sabotáže, protesty,
zbrane, či terorizmus, pribúdajú zábery krvi, poranení, smrti, použité
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sú aj zábery zbraní hromadného ničenia a výbušnín. Videoklipy odrážajú stav spoločnosti, v čase vojny, resp. s príchodom terorizmu sa
autori zvyčajne správajú humánne a solidárne, pridávajú sa k vlne
proti vojenským demonštráciám. V roku 2002 americký prezident
G. W. Bush hovorí o osi zla, vrátane Iraku, Iránu a Severnej Kórey. Po
útokoch z 11. septembra na New York začína viesť vojnu proti terorizmu, v ktorom armáda Spojených štátov napadla Afganistan
s cieľom likvidácie Usám bin Ládina, plánujúceho útoky na New
York. V roku 2003 začína inváziu do Iraku, kde hľadá zbrane hromadného ničenia. Čin opisuje ako súčasť boja proti terorizmu. Bushove
vojenské operácie spôsobili masovú vlnu protestov, arménska americká roková kapela System of a Down vydáva hudobný videoklip Boom
(2003) so zábermi demonštrujúcich davov proti Bushovej politike,
snímkami z vojny a mierovým odkazom Johna Lenona a Yoko Ono
v závere: „War Is Over (If You Want It).“ podobne ako Madonna
v antivojenskej propagande proti Bushovej politike a napadnutiu Iraku
v hudobnom videoklipe American Life.
Oprávnené výčitky MTV za diskrimináciu černošskej hudby 80tych rokov a umelci bojujúci za práva černochov boj vyhrávajú
v druhej polovici 80-tych, kedy prichádza pomyseľná zlatá éra černošskej kultúry v hudobnom priemysle a to vďaka novému hudobnému
rozhlasovému formátu, tzv. „urban contemporary“, ktorý vznikol
v polovici 70-tych rokov, playlist tvorili hip-hop/rap/R&B a pod.
s hiphopovými a rapovými vokálmi. V 90-tych rokoch je rap súčasťou
modernej populárnej hudobnej produkcie černošských aj belošských
spevákov (napr. DJ Bobo), móda sa prispôsobuje hip-hoperskému
trendu, tento prúd zasiahne celú Európu s vrcholom koncom 20. storočia. V súčasnosti naša kultúra plnohodnotne akceptovala černošskú
hudbu, napr. Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Ne-Yo, Kanye West, Flo Rida,
Ciara, Usher, Chris Brown, T. I., Marry J. Blige atď. vďaka ponúkaným inováciám a snahe o vytvorenie multikultúrnej rovnej spoločnosti.
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7 GENDROVÉ (RODOVÉ) VÝCHODISKÁ
HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV
ANALÝZA HUDOBNÝCH VIDEOKLIPOV PREUKÁZALA POSUNY VO VNÍmaní kultúry a spoločnosti smerom ku globálnej dedine, multikultúrnej
spoločnosti, ktorú tvorí nová generácia jednotlivcov. 21. storočie prináša rozsiahle názorové a hodnotové posuny, ovplyvňujúce vzťahy
a životný štýl prevažne tínedžerskej populácie. Výsledkom selektívneho kódovania je kategória, zaoberajúca sa jednotlivcom, mužom
a ženou, pomyseľná „kategória“ rodu v dvoch základných pozorovaných témach – vzťahu a životného štýlu. Z pozorovaných tém vyplýva,
ako je daný subjekt prezentovaný v hudobných videoklipoch.
Muž v hudobných videoklipoch
Téma

Vyhodnotenie

80-te roky

90-te roky

Vzťah

romantický,
romantický, bohatý, štýlový,
muža muzdvorilý,
nežný, vie si
romantický,
žom/sebou
(selfpositioning) sentimentálny, priznať vinu, silný, cool, sexy
dobyvateľ,
snaží sa
zvodca, stao udržanie si
rostlivý
vzťahu, bohatý, pekný
promiskuitný,
falošný, bohatý

muža ženou
Životný
štýl

zábavný,
silný, agresor,
spoločensky
(selfpositioning)
akceptovaný
muža mužom/sebou

muža ženou

2000-ce roky

športovec,
svalnatý robotník, rocker

sexy, bohatý,
spoločensky
uznávaný,
jedinečný

cool, bohatý,
trendový, žiadaný, luxusný

štýlový, cool,
cool, bohatý,
metrosexuál trendový, pekný,
(gej), módny,
sexy
pekný
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Hudobné videoklipy 80-tych rokov prezentujú vo veľkej miere
výraznú potrebu mužov mať vzťah so ženou, v prípade, ak ho nemajú,
cítia sa: ubolení, zranení, sentimentálni, zničení, smutní, nostalgickí,
úbohí, uplakaní, prázdni, stratení, sami, nemajú chuť na jedlo, trpia
nespavosťou. Vo vzťahu k žene sa muži prevažne prezentujú ako romantickí, zdvorilí dobyvatelia, zvodcovia so schopnosťou postarať sa
o priateľku. Ženy za ideál muža pokladajú v 80-tych rokov športovca,
svalnatého robotníka, prípadne rockera. Z hľadiska sociálneho selfpositioningu, teda všeobecnej spoločenskej prezentácie sa muži vnímajú
ako zábavní, silní, spoločensky uznávaní, agresori.
V 90-tych rokoch vnímajú muži samých seba vo vzťahu k žene
podobne ako v 80-tych. Potreba vzťahu je pre nich dôležitá
a nenahraditeľná. V hudobných videoklipoch sa vyhodnocujú ako
nežní, romantickí, starostliví, empatickí, vedia si priznať vlastnú vinu,
ospravedlniť sa, vzťah sa snažia udržať. Ideál muža, vyhodnotený
ženou je cool, štýlový, bohatý, metrosexuál (gej). Pozorujeme stále
vyššie požiadavky na mužský vzhľad, individualitu a starostlivosť
o vonkajšok. Z hľadiska životného štýlu – sociálneho selfpositioningu
vznikajú na muža väčšie nároky byť úspešný a bohatý. Kým
v produkcii hudobných videoklipov 80-tych aj 90-tych rokov je muž
vnímaný vo veľkej miere pozitívne, po roku 2000 sa situácia radikálne
mení.
Muž v roly romantického hrdinu sa vyskytuje v produkcii hudobných videoklipov neustále. V 21. storočí je kultúra ovplyvnená černošskými trendmi, ktoré priniesli zvýšené nároky na prezentáciu mužskej
dominancie, luxusných značiek (raperský štýl). Vzor muža 21. storočia
je primárne vyhodnocovaný cez prezentáciu komodít (oblečenie, šperky, autá, domy, jachty a pod.), teda ideál muža je po roku 2000 bohatý,
chladný, vyrovnaný, sexy. Ideál muža je pre ženu rovnaký – pekný,
bohatý, sexy, upravený, nosiaci drahé módne značky, oproti pozitívnemu hodnoteniu v predošlých pozorovaných dekádach vnímajú ženy
muža ako promiskuitného a falošného.
Životný štýl muža je v priamej súvislosti s materiálnym a konzumným životom, v ktorom nechýba zábava, pôžitky a luxus.
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Žena v hudobných videoklipoch
Téma

Vyhodnotenie

Vzťah

žena ženou/sebou (selfpositioning)

90-te roky

2000-ce roky

neistá, obáva
opustená,
hrdá, arogantná,
sa sklamania, prázdna, upla- štýlová, jedinečsubmisívna, kaná, zničená, ná, egoistická,
túži po obdizbytočná,
bohatá, sexy,
ve, chce byť
zahanbená,
silná, sebaveprvoradá
túži po roman- domá, sebestačtike
ná
chladná, bezcitná, manipulátorka, dominantná, túžiaca
po mužovej
láske

chladná, dusí
v sebe lásku

cynická, falošná,
chladná, sexy,
promiskuitná

zábavná, nemravná, sexy,
rada sa baví
(selfpositioning)
a flirtuje

príťažlivá,
dominantná,
bohatá, sexy,
zábavná

bohatá, trendová,
nezávislá, promiskuitná, povrchná, zábavná

pekná , sexy,
dominantná

pekná, sexy,
dominantná

žena mužom

Životný
štýl

80-te roky

žena ženou/sebou

žena mužom

pekná, sexy

Oproti mužom sa žena v hudobných videoklipoch zvyčajne neprezentuje ako závislá na vzťahu. Potrebu vytvorenia heterosexuálneho vzťahu vníma aj žena, v 80-tych rokoch však vidí seba samú vo
vzťahu k mužovi ako neistú, chce byť pre muža jedinečná, na prvom
mieste, no bojí sa sklamania, preto zvyčajne čaká na prvý krok od
muža. Všeobecne sa vyhodnocuje ako zábavná, extrovertná, spoločenská, rada tancuje, stará sa o svoj vzhľad, krásu a flirtuje. Muži vo všeobecnosti vnímajú ideál ženy počas všetkých pozorovaných dekád cez
prezentáciu tela a krásy ako peknú a sexy.
V pozorovaných hudobných videoklipoch 90-tych rokov oproti
predošlým očakávaniam a obavám sa žena vníma vo vzťahu s mužom
ako opustená, prázdna, uplakaná, zničená, zbytočná, zahanbená. Pre-
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berá na seba obraz romantického muža 80-tych rokov. Muž ju vníma
ako chladnú, nedokáže dostatočne prejaviť city a je málo iniciatívna,
preto často v láske neuspeje. Žena by mala byť príťažlivá, sexy, dominantná a bohatá. Po roku 2000 sa po trende utrápenej a opustenej žena
vyhodnocuje vo vzťahu k mužovi ako samostatná, vzťah pre ňu nie je
prvoradý, ideálna žena je dominantná, hrdá, arogantná, egoistická,
bohatá, sebavedomá, žiadaná, silná, sexy. Muž ju vyhodnocuje ako
cynickú, falošnú, promiskuitnú, chladnú. Spoločenský status je pre
ženu dôležitý, obsahuje nezávislosť, zábavu, luxus, bohatstvo a značky.
Hudobné videoklipy sú súčasťou populárnej kultúry, ich úlohou
je poukazovať na rôzne sociálne, či kultúrne trendy, filozofie, zmeny
myslenia, názorov a odrážať súčasný stav, či prognostikovať budúce
skutočnosti. Linda Holtzman konfrontuje dominantnú gendrovú ideológiu, znázorňujúcu muža s prevažným záujmom o sex a ženy
s prevažným záujmom o lásku, resp. vzťah s textami populárnych
piesní. V 30-tych a 40-tych rokoch Frank Sinatra a Ella Fitzgerald,
dominantní (mužskí a ženskí) predstavitelia vtedajšej hudobnej popkultúry proklamovali radosť z naplnenej lásky a agóniu z jej straty.
(Holtzman, 2000, s. 89)
V 80-tych rokoch prichádza pod vplyvom individualizmu snaha
o neustále striedanie rolí. Muži sú empatickí, nachádzajú prototyp
romantického hrdinu, ženy sa „maskulinizujú“, preberajú na seba
mužské vlastnosti, neustále hľadajú moc a nadvládu. Nastolený trend
pokračuje aj v 90-tych rokoch. Ženy sú čoraz viac materialistickejšie,
samostatnejšie a vulgárnejšie, muž sa postupne stáva metrosexuálom,
začína sa starať o svoj vonkajší vzhľad. Konštrukt oboch pohlaví zdôrazňuje ich príbuznosť. „Krásne pohlavie nevykazuje žiadnu transhistorickú trvalosť ani nevyhnutnosť. Ide o výlučne historický fenomén,
spoločenskú inštitúciu, „konštrukt“, ktorého pôvod neprekračuje úsvit
novej doby“ (Lipovetsky, 2000, s. 97-98). V hudobných videoklipoch,
kultúrno-marketingových kompilátoch je prvoradým zámerom tvorba
a osvojenie si ideálu, keďže sa jedná o audio-vizuálne médium, po
vzorovom konštrukte siaha často prostredníctvom krásy v súvislosti
s prezentáciou pohlavia. Práve pohlavie je v marketingu segmentačným kritériom s dvomi základnými protipólmi a) rodovo diferencova-
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né produkty a b) unisex, prichádzajúci do módy historicky neskôr.
Gendroví analytici Wiliam K. Darley a Robert E. Smith vnímajú rodové kritérium v marketingu za výhodné z troch základných dôvodov: a)
rod sa ľahko identifikuje, b) rodové segmenty sú dostupné, c) rodové
segmenty sú veľké, preto sú výnosné. (Darley – Smith, 1995, s. 43)
Biologická podstata sa stáva čoraz častejším marketingovým nástrojom na zvýšenie produktového predaja, podľa americkej psychologičky a genderovej výskumníčky Sarah Grogan je „hľadanie biologickej
podstaty fyzickej príťažlivosti len ospravedlnenie rodového rozdelenia
našej spoločnosti“ (Grogan, 2000, s. 139) s vrcholom v kozumeristickej kultúre 21. storočia. Marketing zneužíva názorových lídrov, trendové línie, aby vytvoril čo možno najsilnejší rodový konštrukt, ktorý
neskôr ponúka ako produkt v podobe ideálu, dominantného speváka, či
speváčky. Kým kedysi bola dominancia pripisovaná takmer výlučne
mužom, neskôr prichádza vhodne aplikovateľný model s dostatkom
protestu, feministický obraz tzv. superženy. „Superžena je nový obraz
ženy 80-tych rokov. Ženy, ktoré si udržujú profesionálnu kariéru, zvyšujú životnú úroveň rodiny, doma sa zabávajú a vedia elegantne vyriešiť problémy do tridsiatich či šesťdesiatich minút ako to vidíme vo
Family Ties (1982-89) a v The Cosby Show (1984-92). (Holtzman,
2000, s. 79) V roku 1983 sa do kín dostáva odbornými kritikmi odsudzovaná, propagovaná a masovo populárna romantická hudobná dráma Flashdance. Film sa skladá zo segmentov – hudobných videoklipov, vďaka čomu je audiovizuálny materiál v zhode so záujmami
MTV, ktorá mu dáva dostatok mediálno-propagačného priestoru. Popularitu si získava hlavná hrdinka, 18-ročná Alexandra „Alex“ Owenová (Jenifer Beals), pracujúca cez deň ako zváračka v pitsburgských
oceliarňach, v noci sa mení na tanečnicu v bare Mawby. Sníva „american dream“ o štúdiu na prestížnej tanečnej škole, ktorý v emotívne
nabitom vrcholiacom závere napĺňa prostredníctvom popkultúrneho
(často recyklovaného156) snímku speváčky Irene Cara „Flashdance...
What a Feeling“. Postava 18-ročnej Alex zhmotnila vtedajšie sociokultúrne trendy v súlade s feministickými predstavami „superženy –
supermuža“. Ikonou dominancie sa v kultúre stáva speváčka Madonna,
156

napr. Jennifer Lopez – I´m Glad, 2003, réžia David LaChapelle
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preberajúca na seba mužskú dominanicu, vulgaritu – sex ako ženská
zábava. Marketing využíva ženské obavy zo sklamania, nedostatok
dôvery, pocit utláčania a nerovnoprávnosti v dvoch líniách – demonštráciou ženskej dominancie a neustálym zdokonaľovaním rodového,
ženského – krásy. Kým krása, móda a sex z vizuálnych snímkov ženského ideálu nemizne, len sa v podobe prezentácie nahých tiel a luxusných komodít upevňuje, mužská kultúra taktiež čoraz intenzívnejšie hľadá konštrukt, ideál smerom ku kráse, móde a sexu. Materialistický androgýnny konštrukt sa prejavuje v popieraní logiky za účelom
prijatia paradoxných vzorov, vylučujúcich akékoľvek empirické
a kognitívne znalosti, či skúsenosti v snahe nájsť prirodzenú identitu –
egocentrický materialistický model, založený na neustálom uspokojení
neustále vznikajúcich prianí. Muži sú „z hľadiska osobnostných rysov
údajne nezávislí, sebaistí, súťaživí, navonok motivovaní, ochotní viac
riskovať, a to najmä s peniazmi, taktiež sú menej náchylní k vnímaniu
produktových rizík než ženy.“ (Darley – Smith, 1995, s. 43) Z hľadiska prezentácie a vnímania samých seba nachádzame kritérium samostatnosti, sebaistoty, súťaživosti, nezávislosti v ženskej aj mužskej
seba prezentácii, rozdiely sa stierajú, aby ich nahradili nové rodové
princípy. Žena začína experimentovať s inými ženami, podobne ako
muž, napr. I Kissed a Girl (Katy Perry) (2008): „Pobozkala som dievča
a páčilo sa mi to.“ v porovnaní s mužom je často vulgárnejšia, cynickejšia, sexistickejšia omnoho agresívnejšia v snahe o ženskú nadvládu.
V hudobných videoklipoch 21. storočia si obidve strany vyčítajú vzájomnú povrchnosť a promiskuitu. „Minulá generácia mladých, narodených v 1981-1987, bola generáciou tímových hráčov. Súčasná generácia tínedžerov je niekedy viac sociálne izolovaná ako ktorákoľvek
predošlá generácia odkedy nakupujú, robia domáce úlohy, bádanie
a komunikujú s priateľmi cez internet. Súčasná generácia dospievajúcich sníva o začlenení sa do nejakej skupiny omnoho viac než iné generácie. Tínedžeri sa omnoho viac značkujú štýlom svojho oblečenia.
V tínedžerskej hudbe nájdeme veľa hnevu a protestu.“ (Michman –
Mazze – Greco, 2003, s. 142-143) Trend mužského skrášľovania sa
a ženskej snahy o moc je výsledkom evolúcie individualizmu, muž aj
žena nachádzajú nové priania, preberajú na seba čo možno najviac rolí
a statusov s cieľom upevniť symbolickú nadvládu prostredníctvom
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neustálej inovácie (kultúrnej a technologickej) a demonštrácie sily,
„triumfuje prométheovský rozum, postup kultúry výkonnosti a technického ovládnutia, charakteristického pre modernu.“ (Lipovetsky,
2000, s. 135) Marketing, motivovaný ziskom vyhľadáva nové modely
a predajné trendy, ktoré by posilnili ideológie: materializmus, konzumerizmus a individualizmus, v 21. storočí vzniká úspešný maskulínnofemínny model, vyhovujúci nastoleným sociálnym trendom (feminizmu, rodovým a queer štúdiám), je liberálny, dostatočne revolučný, na
druhej strane demokratický, naoko stiera hranice medzi pohlavím
a rasou (černošské trendy v súčasnej kultúre), pričom prítomnosť rodových stereotypov ešte viac podporuje rozšírenie a prehĺbenie produktových radov, produktového jadra a obalu s individualizovaným
komunikačným mixom, zameraným na muža, alebo ženu. Výsledkom
je neustály boj pohlaví o moc prostredníctvom materiálnych statkov,
seba projekcie a imidžu. Koncom prvej dekády 21. storočia prichádza
do populárnej kultúry koncentrát pomenovaných trendov, zhutnená
ikona materializmu, konzumerizmu, vulgarity, drzosti, agresivity, sexistická, arogantná, cynická, obdivovaná, populárna Lady Gaga. Využívajúc genderové motívy a luxusné lifestylové obrazy v hudobných
videoklipoch oslovuje širokospektrálne publikum.157 Rodová identita
je v postmoderne neustále meniacou sa entitou, „performatívne ustanovenou samotnými výrazmi, ktoré sú považované za jej dôsledky.“
(Butler, 1999, s. 25)

157

napr. Poker Face (Lady Gaga)157: „Nebudem hovoriť, že ťa milujem. Bozkávať a objímať ťa,
pretože blafujem so svojou tváričkou... Rovnako ako kočka v kasíne vezmem tvoj bank,
kým ťa vyplatím... Nemôže čítať moju kamennú /pokerovú/ tvár.“
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ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA
OD VZNIKU AŽ PO SÚČASNOSŤ SA HUDOBNÝ VIDEOKLIP MENÍ, ČORAZ
viac komodifikuje. Stáva sa súčasťou moderných globalizačných internetových trendov, odráža aktuálny stav kultúry, je ideologicky motivovaný. 21. storočie je storočím marketingovej komunikácie, v záujme obslúžiť trh neustále hľadá nové komunikačné stimuly, ktoré
vytvárajú stereotypizované posolstvá. Hudobný videoklip na jednej
strane kultúru rozširuje o množstvo nových prvkov, či zábavy, na druhej strane obsluhuje ideológiu globálnej dediny, z natívnych kultúr
abstrahuje širokospektrálne prvky v záujme nájsť všeobecne vyhovujúci štandard, globálnu ikonu. Vďaka technológiám sa mu to darí
a vďaka individualizmu nachádza nová ideológia spoločenskú vieru
a podporu.
V súčasnosti (najmä prostredníctvom youtube.com) sa ponuka
hudobných videoklipov natoľko rozšírila, až vznikla potreba hľadania
intuitívnych sociálnych prvkov, kvôli väčšej prehľadnosti a lepšej
segmentácii. Kult osobností nahrádza kult celebrít, ľudová kultúra je
síce často medializovaná viac než elitná, napriek tomu radikálne nezvyšuje svoju sociálnu, či životnú úroveň.
Hudobné videoklipy podobne ako v USA vychovávajú našu mladú generáciu. Keďže Slovensko je aktuálne napojené na „západ“, sme
zaplavení americkou kultúrou, ktorá sa integrovala do všetkých sfér.
Nie je dobré ju absolútne prijať, ani absolútne odmietnuť. Prvoradé je
pochopiť.
Hudobné videoklipy môžeme milovať, akceptovať, alebo nimi
opovrhovať, každopádne spĺňajú komunikačno-kultúrnu funkciu
a stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou mediálneho diskurzu, čo ich
predurčilo k ich statusu popkultúrneho komunikátu.
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SUMMARY
MUSIC VIDEO IS A SHORT FILM (USUALLY 3 – 5 MINUTES LONG) CONSISTING OF
a song and imagery produced for aristic or promotional purposes. It is
necessary to differentiate the music video (like any other medium) both
technologically and socio-culturally. From the beginning of music videos
production, a tendency to visualization was set. Until the late 20th century,
music videos were primarily an expression of the artists and a showcase of
new technological innovation. In 21th century, mainstream is radically
changing and the globalizing music video expands, multiplies, and blurs the
differences to set up an overall multicultural entity. “Different people read
this small moment of popular culture in different ways.” (Fiske, 1990, p. 160)
Nowadays, music video is a part of modern marketing which aspires to meet
global needs and wishes. It does this mainly by stereotyping‒strictly defining
a new generation of young boys and girls. The construct of marketingmotivated youth culture determines how to look, what to wear, how to present
and express oneself. Music videos are bearers of psychological and sociobehavioral motivation calling on the need for love, sex, self-realization or
recognition in the peer group. They, like the current advertising, offer
experiences, patterns and value frameworks. The 21th century brings intense
individualization, turning away from collectivism, and it substitutes former
tendency towards creating a stable relationships by the imperative of “just
having fun”. Marx’s arguments about the class engine of revolution are rather
ridiculed by the American individualistic capitalist culture, but Hall perceives
they as partially true, particularly because of the upcoming revenge of the
capital. “The global expansion continues with increasing energy transform
everything prevents him from subjecting every society and every social
relationship, law commodification and exchange value already in the 80s.”
(Hall, 1996, p. 227)
The aim of the publication (especially in its first part) is to define the
music videos as a primary communication and media tools. Its analysis and
interpretation (primarily semiotic) indicate the current state to be a logical
results of identified developmental trends.
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