Sociokultúrne trendy mainstreamových hudobných
videoklipov 21. storočia.
Systém paradoxov – globalizácia kultúry mládeže.
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Abstrakt
Mainstreamový hudobný videoklip, produkt populárnej kultúry, podlieha globalizačným tendenciám.
Súčasné hudobné videoklipy 21. storočia sú nositeľmi hodnotových systémov na báze paradoxov. Systém
paradoxov je globálne aplikovateľný. Vyplýva zo sociálnej motivácie. Prvým, najviac dominantným
systémovým paradoxom je konzumerizmus, založený na pociťovaní neustáleho nedostatku. V hudobných
videoklipoch je viditeľný najmä v lifestylových témach a zvyšovaním intenzity brandingu. Druhým
systémovým paradoxom je individualizmus. Hudobný videoklip umožňuje identifikáciu diváka s
objektom – celebritou. V 21. storočí sa sociálny priestor medzi nimi zdanlivo stiera a to prostredníctvom
televíznych formátov hudobných hviezd z ľudu (Superstar, X-factor a pod.) a stránke youtube.com, ktorá
umožňuje sebaprezentáciu užívateľov prostredníctvom uploadu videí. V konečnom dôsledku práve
americká mantra, hlásajúca: „Si hviezda“ vplýva na vysokú mieru pocitu jedinečnosti mladých. Za tretí
systémový paradox považujeme v štúdii bipolaritu prezentovaných identít. V mainstreamovej produkcii
hudobných videoklipov je zvýraznené pohlavie na úkor ostatných identít za účelom jednoduchej trhovej
segmentácie. Rozdelenie trhu na mužov a ženy je výhodné najmä z hľadiska ľahkej identifikácie rodu,
dostupnosti

segmentov

a veľkosti,

teda

rentability.

Štvrtým

systémovým

paradoxom

je

multikulturalizmus, prinášajúci kultúrno-sociálnu uniformitu, napriek snahe mladých o jedinečnosť, resp.
originalitu.
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Hudobný videoklip je vnímaný ako súčasť populárnej kultúry1. Podľa Fiskeho (1995)
populárna kultúra nie je len výsledkom konzumity masového trhu. Nie je jednoznačne
masovou kultúrou, hoci je typické, že z nej vzniká. (Fiske, 1995) Akékoľvek rozdelenie
kultúry v snahe o štruktúru pod vplyvom motivácie vedie k rôznym, nepresným
záverom. Kultúra je považovaná za ľudskú činnosť, spôsob života rôznych skupín,
1

presne neohraničený abstraktný termín s koreňmi v postmoderne a poparte
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môže byť dominantá, konzervatívna, alternatívna, marginálna a pod. Hudobné
videoklipy obsahujú príznak populárnej kultúry vo svojej podstate, z formálneho a
obsahového hľadiska, či z hľadiska samotnej motivácie nie sú vždy jej súčasťou
(alternatívna línia, domáce videá a pod.) Z hľadiska analýzy trendov na základe
hudobných videoklipov je preto potrebné zohľadniť zovšeobecnenie, prinášajúce
degradáciu presnosti, či validity. Trendy sú tendenčné formy, odrážajúce a zároveň
kreujúce kultúrny segment, pri jednotlivých záveroch uvažujeme v štúdii najmä
o dominantnej kultúre vo svojej podkategórii kultúry mládeže, v ktorej sú „preferované
hodnoty skupiny, v rámci všeobecne uznávaných štandardov dochádza k častej rebélii.“
(Svítek,1990, s. 78-96) Dominantným znakom súčasnej kultúry mladých je globalizácia
s dostatočne širokým vymedzením sociokultúrnych trendov. Giddens definuje
globalizáciu ako „zintenzívnenie sociálnych vzťahov po celom svete, spájajúc vzdialené
lokality tak, že miestne dianie je ovplyvňované udalosťami, ktoré sa stali vo
vzdialenosti množstva kilometrov a naopak... naprieč časom a priestorom.“ (Giddens,
1990, s. 64) Podstatou globalizácie je zjednotenie, forma kumulovaných sociálne
akceptovaných prostriedkov na materiálnej a hodnotovej úrovni. Vo Wallersteinovej
teórii svetového systému „neexistuje systém na svete, ale systém, ktorým je svet“
(Wallerstein, 2004, s. 98) v dvoch variantoch – svetové ekonomiky (veľká axiálna
deľba práce s viacerými politickými a kultúrnymi centrami) a svetové ríše (byrokratické
štruktúry s jedným politickým centrom a viacerými kultúrami). Výsledkom „globálnej
ríše“ z kulturálneho aspektu je zostup elitného modelu vysokej kultúry do nižších
foriem. Waters (2001) uvažuje „o páde elity do populárnej kultúry“, a to najmä vďaka
kombinácii „medializácie a technologického prenosu populárnych produktov, ktorý
otvára národné kultúrne hranice, tie stávajú sa priechodnejšími.“ (Waters, 2001, str. 24)
Mainstreamové hudobné videoklipy sú v súčasnosti jedným z globalizačných nástrojov.
Ovplyvňujú rozšírenie globálneho trhu prostredníctvom komercionalizácie a integrácie
hodnotových systémov na báze paradoxov, vedúcich k plošnému konzumerizmu.
Systém paradoxov je globálne aplikovateľný, vyplýva zo sociálnej motivácie, preto je
pomerne ľahko identifikovateľný najmä u kultúry mládeže.
Základným systémovým paradoxom predmetného systému je potlačenie logiky za
účelom

konzumeristického

návyku

–
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pociťovania

neustáleho

nedostatku

a nespokojnosti.
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Súčasná generácia mládeže (X aY) je poznačená dlhodobou

marketingovou stratégiou, identifikujúcou sociálne potreby mladých (byť súčasťou
skupiny, kolektívu) v nadväznosti na individuálnu potrebu sebarealizácie (vyniknúť),
preto za prioritu fungovania systému paradoxov považujeme konzumerizmus
s koreňami v materializme. Ritzer definuje súčasný stav ako „McDonalizáciu
spoločnosti“, pričom tvrdí, že „rozšírenie amerického rýchleho občerstvenia vo veľkej
časti sveta znamená zmenšenie rozmanitosti jedného prostredia oproti druhému. Ľudská
túžba po nových a rôznorodých zážitkoch je obmedzená, prípadne postupne zničená
národnými a medzinárodnými fastfoodmi. Túžba po rozmanitosti je nahradená túžbou
po uniformite (jednotnosti) a predvídateľnosti.“ (Ritzer, 1993, s. 138-139)
Druhým systematickým paradoxom je snaha o jedinečnosť, nadväzujúca na
sociokultúrny trend odvrátenia sa od kolektivzmu k individualizmu. „Individualizmus
sa týka societ, v ktorých sú väzby medzi individuálnymi jednotkami stratené: každý sa
má zaoberať sám sebou a svojou najbližšou rodinou. Kolektivizmus 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) Napriek zdanlivej podpore individualizmu globalizácia stiera
jedinečnosť a nastoľuje uniformitu. Tento trend potvrdzuje vznik globálneho trhu,
formy joint venturingu, prakticky sa jedná o import (renomovaných) zahraničných
výrobkov od elektroniky po potraviny, cez produkty textilného priemyslu (ktoré
s obľubou vyhľadáva mládež) na domáce trhy. Systémový paradox spočíva vo
fiktívnom pocite výnimočnosti. Napriek chceniu vyniknúť si mladí často obliekajú ten
istý konfekčný textil, preferujú rovnaké globálne značky.
Tretím systémovým paradoxom je propagácia binárnej identity na úrovni rodu – muža
a ženy. Domnievame sa, že tento globalizačný trend vyplýva z marketingových
segmentačných stratégií (okrem foriem stratégií mikrosegmentácie). Aj napriek snahe
nastupujúcich gender a queer teórií globálna kultúra nemá výrazný záujem o propagáciu
diferentných identít. Darley a Smith (1995) pojednávajú o výhodách rodového kritéria
a to 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)

2

napr. pocit neustáleho nedostatku oblečenia u tíndedžera/rky (aj napriek realite – množstvu nového
oblečenia má motiváciu nakupovať s cieľom páčiť sa)
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Ostatným štvrtým systémovým paradoxom súčasnej kultúry, završujúcim uniformitu
národov, je masová multikulturalizácia. Pod vplyvom globalizácie trh nachádza
populárne formy národných komodít, ktoré masovo integruje do ostatných kultúr.
Príkladom je talianska pizza, pasta, špagety, turecký kebab, grécky gyros a pod.
„Globálne zasiahnutie japonskej populárnej kultúry – anime, manga, suši, horory –
zapríčinilo vnímanie Japoncov ako „coolových“ u veľa mladých ľudí.“ (Peoples-Bailey,
2012, s. 65) Multikultúrna spoločnosť sa podriaďuje trhu a má záujem zachovať pôvod
v prípade trhovej výhody (napr. nemecký Volkswagen, švajčiarska čokoláda a pod.), na
druhej strane môže príslušnosť poprieť smerujúc k arbitrárnosti.

Systém paradoxov v hudobných videoklipoch
Mainstreamové hudobné videoklipy sú vo svojej podstate príkladným šíriteľom systému
paradoxov. Marketingový zámer (promotion skladby) je komunikovaný nie len
s fanúšikmi profanovaného speváka, speváčky, či hudobnej skupiny. Populárna hudba je
predovšetkým určená mase. Nové, resp. inovované (vhodne recyklované) posolstvá sú
často stvárnené kreatívnym umeleckým prístupom, vo svojej podstate je hudobný
videoklip paradoxným artefaktom. Neschopnosť jednoznačne ho zaradiť do nižšej, či
vyššej kultúry mu umožňuje všeobecnú spoločenskú akceptáciu podobne ako u filmov.
Hlavný systémový paradox, konzumerizmus, sa v hudobných videoklipoch prejavuje na
úrovni propagácie moderného životného štýlu, ktorý v súčasnosti tvorí nakupovanie,
obliekanie, zábava, vzdelávanie, starostlivosť o zdravie a krásu, záujem o techniku,
nové technológie, médiá a multimédiá, cestovanie a pod. V roku 1984 vyhráva cenu
MTV VMA v kategórii najlepší ženský videoklip Girls Just Want to Have Fun /Cyndi
Lauper/, profanujúci plytkú nočnú zábavavu pod zámienkou ženskej emancipácie.
Podobné posolstvá hlása vlna rocku, určená prevažne mužskému publiku. V súvislosti
s progresívnym trendom tanečnej hudby sa posilňujú sexuálne ladené obsahy
v hudobných videoklipoch3. Okrem tanca a zábavy je súčasná lifestylová téma
hudobných videoklipov ovplyvnená brandingový boomom. Kým v 80-tych rokoch sa
s profanovaním značiek prostredníctvom populárnych hudobných videoklipov len
3

napr. Yeah! /Usher featuring Ludacris a Lil Jon/; In da Club /50 Cent/; Naughty Girl /Beyoncé/; Single
Ladies (Put a Ring on It) /Beyoncé/
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začína (napr. Adidas4) už v 90-tych rokoch hudobné videoklipy prezentujú luxusné
značky ako napr. DKNY, Prada, Infinity5. Po roku 2000 sa pre tvorcov hudobných
videoklipov stáva propagácia luxusných komodít nepísaným pravidlom6. Ich nárast
potvrdzuje vznik internetových stránok, či rôznych fór s informáciami o použitých
značkách v hudobných videoklipoch, alebo návody, pomocou ktorých „sa môžeme
obliecť ako naša obľúbená hviezda“7
Systémový paradox jedinečnosti v hudobných videoklipoch tvorí najmä objektifikácia
speváčok, spevákov, lídrov hudobných skupín do prevažne dominantnej pozície
názorových lídrov. Oproti 80-tym rokom, kedy bol medzi statusom spevák a fanúšik
obrovský rozdiel sa v 21. storočí zdanlivo nesúmerateľné pozície stierajú. V hudobnom
videoklipe Vogue z roku 1990 Madonna apelom na vtedajšiu generáciu: „Si hviezda,
presne to si!“ vystihuje trend súčasnosti. Mantra amerického sna sa aklimatizuje
prostrednícvom globálnych formátov v rôznych kultúrach, u nás najmä vďaka reality
šou Slovensko hľadá Superstar z roku 2004 a následných pokračovaniach. Formát je
charakteristický

kombináciou

naratívnych

a performatívnych

krátkych

videí.

Prostredníctvom krátkej narácie buduje vzťah diváka k účastníkovi, emotívnou živou
performanciou sa tento vzťah potvrdí a umocní, čo v konečnom dôsledku spôsobuje
identifikáciu cieľového diváka a jeho túžbu po rovnakej jedinečnosti, systémový
paradox.

Vďaka

technologickému

progresu

a masovému

rozšíreniu

stránky

youtube.com sa stáva hudobný videoklip priestorom na individuálnu prezentáciu. V 21.
storočí je medializácia „jedinečnosti“ žiadúca, aktívne komunikovaná a proklamovaná.
Muž alebo žena. Hudobné videoklipy súčasnosti naznačujú trend jasne definovaného
rodu. V kategórii Najlepší mužský videoklip MTV VMA v r. 2012 vyhráva za Turn Up
the Music spevák Chris Brown, štylizujúc sa do roly alfasamca. V kategórii Najlepší
ženský videoklip MTV VMA v r. 2012 vyhráva Starship speváčky Nicki Minaj –
karneval ženskej anatómie.

4

napr. Parents Just Don’t Understand /DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince/
Gettin´ Jiggy with It /Will Smith/
6
napr. Get the Party Started /Pink/, In da Club /50 Cent/, My Humps /The Black Eyed Peas/, Paparazzi
/Lady Gaga/
7
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-justin-timberlake.html , 2012.
5
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Bipolarita

prezentovaných

identít

v

populárnych mainstreamových

hudobných

videoklipoch súčasnosti degraduje ďalšie identity na úroveň lesbických sexuálnych
experimentov heterosexuálnych žien8 s výnimkou Lady Gaga. Identifikácia mužskej
a ženskej biologickej podstaty je jedným z hlavných princípov tvorby súčasných
populárnych hudobných videí. Podľa Grogana (2000) je „hľadanie biologickej podstaty
fyzickej príťažlivosti len ospravedlnenie rodového rozdelenia našej spoločnosti“
(Grogan, 2000, s. 139)
Multikulturalizmus je tradične vnímaný ako spoločenstvo, obsahujúce viacero kultúr.
Vznik hudobného videoklipu ako aj jeho distribúcia spočiatku nedávala priestor inej ako
majoritnej kultúre. „Počas prvých pár rokov bolo programovanie zacielené na mladé
belošské publikum. Kapely boli takmer výhradne belošské – Duran Duran, britský
pop... Bol to práve Michael Jackson, ktorý zlomil farebné bariéry MTV.“ (Campbell,
2009, s. 336) V roku 1989 vzniká pod tlakom progresívnych multikultúrnych žánrov
nová kategória MTV VMA Najlepšie rapové video, miešanie pôvodných kultúrnych
foriem ovplyvňuje najmä v 90-tych rokoch Eminem, populárny belošský black music
spevák, udávajúci jasný trend vzniku novej ešte výraznejšej multikultúrnej spoločnosti,
štvrtý

systematický

paradox

–

mazanie

kultúrnej

príslušnosti

a tradície

-

multikulturalizmus. Kým pred príchodom Michaela Jacksona černošské hudobné
videoklipy neboli vysielané, v súčasnosti je černošská kultúra profanovaná. V roku
2012 na MTV VMA vyhráva za video roka Rihanna /We Found Love/ za najlepšie
ženské a mužské video Nicky Minaj a Chris Brown. Aktuálnym vrcholom
multikultúrnych tendencií

v mainstreamovom hudobnom videoklipe

juhokórejského speváka Psy, Gangnam Style z roku 2012.

8

napr. I kissed a Girl /Katy Perry/; Sober /Pink/; Te Amo /Rihanna/
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je

singel

Konzumerizmus,

jedinečnosť

(individualizmus),

genderová

bipolarita

a multikulturalizmus ako systém paradoxov tvoria komplex funkčných nástrojov,
integrovaných v prostredí mainstreamového hudobného videoklipu 21. storočia.
Hudobný videoklip sa v ich súčinnosti stáva recipročným kultúrno-komunikačným
prostriedkom, na jednej strane kultúru zrkadlí, na druhej kreuje.
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The system of paradoxes - the globalization of youth culture.

Abstract
Mainstream music video (as the pop culture product), subject to globalization trends. The current music
videos of 21 century are carriers of value systems based on paradoxes. Paradoxes system is globally
applicable and results from the social motivation. The first and most dominant system is the paradox of
consumerism based on a perceived lack of continuous. The music video is especially visible in lifestyle
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issues and increasing the intensity of branding. The second system is the paradox of individualism. Music
video allows the viewer to identify the object - a celebrity. In the 21 century social spaces between them
appear through television formats “people of the stars” (Superstar, X-factor etc..) and site youtube.com,
which allows users self-presentation through upload videos. Just an American mantra proclaiming:
"You're a star" which effect on rate of youth a sense of uniqueness. The third system is the paradox of
bipolarity identities. The mainstream production of music videos is highlighted gender at the expense of
other identities in order to ease market segmentation. Distribution market for men and women is
particularly advantageous in terms of easy identification of gender, size and availability of segments, and
thus profitability. The fourth system is the paradox of multiculturalism, bringing cultural and social
uniformity, despite the efforts of originality.

Keywords
music video - System paradoxes - consumerism - uniqueness (individualism) - gender bipolarity –
multiculturalism
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