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ПР И МЕ ДИ ЈИ: ПЕР СО НАЛ НИ 
ИМИЏ И МЕ ДИЈ СКИ УЗО РИ

Сажетак: Иден ти тет са вре ме ног чо ве ка по ста је све слич ни ји 
ими џу пла си ра ном у јав ност пу тем ме ди ја. При су ство у ме ди ји ма 
је им пе ра тив при ла го ђа ва ња стан дар ди ма успе шно сти и ме тод 
из ла ска из ано ним но сти. Кре и ра ње но вих ли ца од ви ја се уз по моћ  
не за о би ла зног те ле ви зиј ског ме ди ја и но вих ко му ни ка циј ских ау-
дио-ви део фор ми. Кон ку рен ци ја на тр жи шту ме ди ја на ла же бор-
бу за гле да ност  усме ра ва ју ћи  ме диј ски са др жај ка про сеч ном 
гле да о цу и ни жем кул тур ном стан дар ду. Ме диј ска со ци ја ли за ци ја 
не га тив них по ја ва и ме диј ских ли ко ва је опа сност ко ја про ми че 
ме диј ском кон зу мен ту, јер он те жи да се иден ти фи ку је са по ну ђе-
ним узо ри ма или да бар пре у зме њи хов имиџ. Идо ли и ме диј ски ју-
на ци ни су сви кул тур не ико не. Је ди на пре пре ка не кри тич ном усва-
ја њу по ну ђе них ме диј ских са др жа ја, ими џа и по ну ђе них ма три ца 
по на ша ња је сте мо гућ ност се лек тив ног из бо ра, ко ја ра сте упо ре-
до са ни во ом обра зо ва ња ме диј ског по тро ша ча, али и по ве ћа њем 
ме диј ске по ну де на тр жи шту.

Кључнеречи:кре и ра ње ими џа, ин ди ка тор по пу ла р но сти, ме диј-
ски мо де ли, не кри тич на иден ти фи ка ци ја, ме диј ска со ци ја ли за ци ја

Увод

Новимултимедијисуоруђеонихкојижеледанаправеин-
тензиванотисак свогимиџа у јавности.Путеммедија по-
јединацпласирау јавностсвојимиџсациљемдапостане
познат,препознатљив.Квантитативнадимензијаприсуства
умедијима је основнииндикаторпопуларности али,мно-
гислучајевисудоказалидаједнаособаможеипреконоћи
постатипозната захваљујућиучешћуунекомважномили
занимљивомдогађајукоји јепутеммедијалансирану јав-
ност. Успешан појединац успева да створи позитивну ин-
теракцијусаљудимауокружењуилисаширимаудиторију-
момзахваљујућипсихолошкоммеханизмуидентификације.
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Медијскипласиранликпостајемоделзаимитирањеиугле-
дање.Савремениидентитетјепостаоскороистоветаними-
џу,слицикојајепласиранаујавностпутеммедија.Тоније
вишефилозофскиодговорнапитање:КосамЈа,већКакосе
Јапредстављамујавности.

Кадјеречомоћиуцивилномдруштву,онасеодувеккон-
центрисала на пољу политике. Досегнути и задржати по-
литичку моћ, међутим, није могуће без помоћи медија.
Политичкекампањесевишеневоденатрговимавећуте-
левизијским кадровима. Утицај такозваних старих медија
каоштосуновинеирадио,интегрисан јеу ефектенових
мултимедијалнихплатформи.Примерполитичкеборбево-
ђенеуАмерици,уизборнојкампањи1960.године,између
ЏонаФ.Кенедија(JohnF.Kennedy)иРичардаМ.Никсона
(Richardm.Nixon)доказујенадмоћтелевизијеипредставља
симболичнупобедудоброгкомплексногимиџанадснагом
пукеречи.Анализеовеизборнекампањесупоказаледасу
слушаоцирадијабилинаклоњенијиНиксону,алијеКенеди,
захваљујућисвомизгледуиначинуобраћањапублиципу-
темтелевизије, однеопобедунапредседничкимизборима
уАмерици.Важнуулогу јесвакакоималакомплексности
надмоћаудио-визуелнихнадсамимаудитивнимимпресија-
ма.Кадајеречотомекојимедијпоседујевећупотенцијалну
моћутицајанапублику,одговоргласи:медијикојисеобра-
ћајуширемпољунашеперцепције,односновећембројуна-
шихчула,имајувећумоћдаутичунанашеставовеинаше
понашање.

Савременодруштвокреираљуде-брендовекојепрвопласи-
ра,потомихслави,анализира,одржавауживотуилигаси.
Свесетоодвијауразниммедијскимпросторима.Овомме-
дијскомпаноукоји служикао средство заизлазакиз ано-
нимности придружене су и нове медијске платформе као
штосуинтернетисоцијалнемреже.Друштвоулажеураз-
војтехнологијаиновихмедија,алииукреатореновихли-
ца.Плаћањемпроцеса креирањапознатих, производими-
лионереиглавнеглумцена јавнојсценибескрајнезабаве,
ауложенитрудиновацсевраћајувишеструкозахваљујући
индустрији рекламе. У вртлогу профита, заборавља се на
опасностодбрзеиинтензивнесоцијализацијенегативних
имиџаипојава,запостављасекритеријумквалитетаиуру-
шавамедијскипосредованакултура.

Бројмедијскихкреатораповећанјезбогвеликогбројамла-
дихљудикојисеслужеинтернетом.Одукупногбројамла-
дихљудикојикористеинтернет,57%себавинекомврстом
медијскогстваралаштва.СтудијакојусуспровелиЛенхард
и Маден (Lenhardt & Мadden) 2005. године, полазећи од
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претпоставкедајемедијскикреаторнекокојеауторсајта,
блогаилисамоонлајнвидеоклипасауметничкимсадржа-
јемилипретензијом,показалаједаједнатрећинатинејџе-
раразмењујеразнеличнекреацијесаосталимкорисницима
интернета,а22%њихимаисопственесајтове.Овастуди-
јанијеукључилакреаторемузичкихспотованитикреато-
рефиктивнихликоваутимспотовимаиликомпјутерским
игрицама.1Постављасепитањедефинисањаетичкихстан-
дардакојибиобезбедилисоцијално-медијскуграницупози-
тивногиопасногпонашања,овиммладиммедијскимтвор-
цимаичлановимаонлајнзаједница.

Учесничкамедијскакултурајеизазовучитељимановогвре-
мена.Одњихсеочекујевећапажњаусмеренакадруштве-
нимвештинамаикултурнимкомпетенцијама,неопходним
уновоммедијскомокружењу.2Панданреалностимодерног
светавишенијесветсноваилисветдухова,већјетопара-
лелни свет којинастајеинестаје умедијима.Одвремена
контракултуредоданас,телевизијаиновиалтернативниме-
дијистеклисуогромнумоћобликовањадруштвенестварно-
сти,свакодневнопроизводећиновекултурнеобрасцеинове
људекојимислебрже,учелакше,забављајусеслободније
иразвијајуједанпотпуноновиконцептљудскеблискости.

Идо ли не кад и сад – врач и ме диј ска зве зда

Кадасепосматраразвојчовечанствауцелини,можесеуо-
читида јепрвопостојаогрупниидентитетдабисетоком
дугогвременадиференцираопојединацкаоиндивидуални
идентитет.Претечамодерногчовекајеприпадникплемена
којијеживеосамопогрупнимнормамаплемена,поштујући
самосвогплеменскогвођу,врача,иизводећиодређенери-
туалеиверујућиумагијскумоћистих.Племенсказаједница
нијебиламестозаиндивидуалнеставовеииздвајањебило
којеврсте.Самојеврачимаослободудаодлучујекаопоје-
динацуимеплеменаидакреираидентитетсвогплемена
каосопственогпродужеткаипројекције.

Про шлост као ин спи ра ци ја груп ног иден ти те та

Многе модерне друштвене заједнице, посебно групе мла-
дих,уизвесномсмислуподсећајунадревнаплемена.Мла-
диволе,последугогпериодаборбезаиндивидуалнииден-
титетисвојеособеноместоуоквирупримарнепородице,

1 Jenkins,H.(2009)Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu re:Me-
dia Edu ca tion for the 21st Cen tury, Massachusetts,UnitedStates:MITPress
andTheMacArthurFoundation,p.3-4.

2 Исто,стр.6.
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да се приклоне групии да се на одговарајући начин уни-
формишу,радипрепознатљивости.Униформа је,замладе,
одразприпадностиалииособености.Групеобичноимају
свог газду или вођу, и он се разликује или истиче својим
имиџом,илиакојењеговимиџистикаоисвихприпадника
његовегрупе,ондајевођатајкојијезаправонајбољиили
најистакнутији,преманекомбитномкритеријумукојијеи
агенс одржања те заједнице.Ако је таква група хомогена,
свињениприпадницисепонашајукаоједно,каопојединац.
Човечанствоуцелинисепонашакаоиндивидуа,ипролази,
токомисторије, кроз свебитнеразвојнефазе.Удоба“ко-
лективне“стручностивођесеиздвајајукаоидолиипостоји
колективнаидентификацијаиницијанатазаједницесазајед-
ничкимнадземаљскимбићима3.

Каоштопојединацнајпреуживауокеанскомосећањуидо-
живљајусвогаЈа,стопљенсмајчинимликомусценихра-
њења,иформиранајпресимбиотски,дијадниидентитет,па
сетекпотомкрозбунтиинатодвајапсихолошкиодсвојих
родитеља,такоиљудсказаједницанајпрефункционишекао
једанорганизам,начијемчелу јеврачкаосимболљудске
душе.Утојфазиразвоја заједнице,којабибилааналогна
оралнојфазиуиндивидуалномпсихолошкомразвоју,поје-
динацсебеосећакаодеовећецелине,пасиванје,послушан,
зависанодоколинеанарочитоододлукапоглаваразаједни-
це.Оннеслушазатоштојеугњетенилизатоштојеупла-
шен,већточиниспонтаноидраговољноаускладуспри-
роднимступњемнакојемсеналази,башкаоштоточине,на
пример,пчелеизједнекошнице.

Било је то време када је човек био ближе Природи него
Духу.ДухјезањегабиоВрачалиисванепозната,опасна
Природакојадајеилиузима.Претпостављалоседарелаци-
јекојепостојемеђупредставамапостојеимеђустварима.4
Односјебиосимболичан,магијски,итопопростомприн-
ципудодира.Постојаојевеликистраходнепознатог,страх
од самовољеПрироде, од природних непогода и страх од
глади,пресвега.РитуалиодобровољавањаПриродесубили
живописни,окретни,обогаћенишминком,маскама,специ-
јалнимоделима.Ускладусазакономстатистике,учесници
ритуаласуу50%случајевауспевалиусвоммагијскомнау-
муда,например,дозовукишу,итоимјејачалосамопоузда-
њеасмањивалострах.Шаренилокостимаимаскитребало
је да личинашаренилоПрироде.Тиме су сепојединаци

3 Maтић,В.(1979)Пси хо а на ли за мит ске про шло сти,Београд:Просвета,
стр.153.

4 Фројд,С.(1976)То тем и та бу,НовиСад:Mатицасрпска,стр.207.
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његовоплемепоистовећивалисаоколином,итонапсихо-
лошки,магијскиначин.ПорукаПриродијегласила:„Јасам
истоштоиТи!“или„ЈасамТи!“.

При ла го ђа ва ње дру штву или ис ти ца ње

Периоданимистичкефазеуразвојучовечанстваједеона-
шегколективнонесвесног.Тојенештоочемунезнамоско-
роништасвесноиискуственоалиинтуитивно,дубокоусе-
би,препознајемотајосећајусхићењаиолакшањакадани-
смосами,већсмодеовећецелинеилигрупе.Тајначинпо-
нашања,облачења,певањаииграњасе,уразнимформама,
задржаоиданас,умодерномдруштву.Гардеробаучесника
ритуалајечестаинспирацијамоднимкреаторима.Савреме-
намоднаревијајеуосновиритуалниконцептукојемсума-
ска,шминкаиоделоупрвомплану.Игреоковатреличена
многанароднакола,аизгледплеменскогбубњарајебезмало
идентичанданашњемизгледубубњараупанк-рокбенду.

ДанасритуаливишенемајуфункцијуодобровољавањаПри-
роде.Данашњиритуалиимају социјалнуфункцијуприла-
гођавањазахтевимадруштвенезаједнице.Данаспостојије-
дансупротанфеноменуодносунастањедухапојединцау
првобитнојзаједници.Данаспостојистраходутопљавања
умасу,посебноумилионскимградовима.Каоодговорна
страходгубљењаумаси,појавилосенеговањеособености,
индивидуализма. Индивидуализам је, међутим, отишао у
крајност,тепостојивеликаизолацијапојединаца,одвајање
одпородице,усамљеностиопштинедостатакконтакта,што
свеводиуанонимност.Каокомпензацијанасталомсоцијал-
номповлачењуиерозијиблискости,посталојевеомаважно
битивиђенизапажен.Данасјетосинонимзасмисаоидо-
казпостојања.Овајциљсенајлакшеинајбржепостижеуз
помоћмедија.

Медијипосредујууформирањуодносанекогидентитетас
јавношћуиодржавањупажњепублике,тесудобилидалеко
већуиозбиљнијуулогуифункцијуодинформативне.Упра-
восуновинаритикојисуумогућностидаоднајмањеги
најбаналнијегдогађајастворевеликупричу,даставеупрви
планипотпуноанонимногпојединца.Телевизијскакамера
јесавременоогледало.Онаподстиченарцизам,компетици-
јуиривалитетсадругиммедијскимучесницима.Крајњиис-
ходовогужурбаногиизазовногпутакаизлазуизаноним-
ностијетужанјер,оникојисупресталидабудуанонимни
идасеосећајуусамљеним,наовоммедијскиосветљеном
путукасамимасеби,којинијенималотајновитидискретан,
постајујошусамљенијииизолованијиусвомнепосредном
социјалномокружењу.
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Иден ти тет и/или имиџ

Процеспутемкојегмедијскиконзументприхватакаосво-
јевредностиипонашања,промовисанеодстранеутицајне
медијскеличности,називасеидентификација.Фројдједе-
финисао процес идентификације као најранији израз емо-
ционалневезесадругомособом5.Првосоцијалноокруже-
њепредстављапородица.Првиобјектиљубавииузориза
идентификацију6 сумајкаиотац,илињиховисупститути.
Тајсоцијалникругсевременомширинарођаке,комшије,
школу,местоборавка.Осећањеблискостииприпадностије
основзапоистовећивањесаособамаизнајближеоколинеа
тојеиусловзапочетакразвојаидентитета.

Идентификација, као последица односа између особе која
сепојављујеумедијимаипојединцакаомедијскогконзу-
мента,одвијасенаосновупрепознавањамеђусобнихслич-
ности.Тасличностможебитиреалнаилиимагинарна.Од-
ређена медијска личност се може представљати или само
доживљавати као отелотворење замишљене или идеалне
сликеосамојсеби.Формирањеиндивидуалногидентитета
једугикомплексанпроцес.Сигурноједасетајпроцеснеће
успешнодовршитиаконепостојеосновнидруштвенипред-
условикојиокружујупојединца.Унедостаткуаутентичних
моделаизнајближегокружења,младиљудипокушавајуда
дефинишу себе покушавајући да личе намедијске звезде,
имитирајућињиховстилоблачењаикомуникацијскемани-
ре.Онисепоистовећујупутемемпатијесафиктивнимосе-
ћањима,потребамаиочекивањимамедијскипромовисаних
јунаканашегдоба.Онилакшеусвајајуимиџилисоцијалну
маскунегоштопостепеноизграђујуособенидентитет.По-
требазаљубављуиприхватањемјебазичнапотреба,докје
саморазвојисамоактуализацијанештоштодолазинакрају,
текакосусведругепотребезадовољене.Особаможезаи-
стадаусвојимишљењаипонашањамедијскезвезде,аможе
самодазаступаодговарајућемишљењеилипонашањекако
бибилаприхваћенаодстранедругеособеилигрупеучијем
друштвутежидабуде.Свакахиперинвестицијаимиџаодви-
јасеодмицањемодсопственесуштине.Односидентитетаи
имиџајекомплексаниможесеодвијатиделимичнонаште-
туимиџаили, јошчешће,наштетуидентитета.Медијски
алатису,сдругестране,доступниипогодни,пресвега,за
креирањеимиџа.

5 Freud,S.(1975)Gro up psycho logy and the analysis of the ego,NewYork:
NortonandCo.,p.29.

6 Klein,M.(1975)Envy and gra ti tu de,LondonUK:TheHogarthPress,p.141.
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Ме диј ски идо ли и од го вор ност

Теоријеоидентификацијипримењене,наобластмедија,го-
вореоутицајумедијскиекспониранихличностиизвездана
преобликовање вредности, ставоваипонашањамедијских
конзумената.Идентификацијасеодвијанаосновупосред-
нихконтакатасаидолом,односноконтакатапутеммедија
јервеомамалибројпојединацадолазиуличниконтактса
својимидолом.Постојиувекизнaчајнадискрепанцијапси-
холошкогпрофилакреираногидолаињеговестварнелич-
ности.Обликовањеиндивидуалногимиџаједеокомплексне
потребезасамоактуализацијом,којакарактеришеипознате
инепознатепојединце.Добаримиџје,нанекиначин,пред-
условуспешнесамоактуализацијеилизнакдаличностима
потребу за саморазвојем и психолошким дефинисањем.
Пренаглашена идентификација са медијским моделима је
честоутеха,самообманаилизаменазаличнепропустеине-
успехе.Особакодкојејеуочљивапролонгиранаидентифи-
кацијасајавнимузором,веруједабионамождамоглабити
наместуодређенепознателичности,самодајесудбинаили
некеспецифичнеоколностинисуспречилиутоме.Медиј-
скезвездепредстављајуипогоднеобјектезарационализа-
цијуличногосећањанеуспешности.

Процесгрупнеидентификацијеодвијасепасивнимпутем,
истокаоудобаанимистичкефазеразвојачовечанства,али
сада се процес одвија путем гледања телевизијских про-
грама,илифилмова,илисадржајапонуђенихнаглобалној
мрежи.Многеженеформирајусвојимиџпоузорунанеку
филмскузвезду.АкосевратимоупрошлостХоливуда,же-
намаширомсвета јемоделзаимитацијубилачувенаглу-
мицаГретаГарбо.У“добаГретеГарбо”, скоро свемладе
девојкесустањилеобрветрудећиседаличенању.Моде-
лирањеобрваостаојеглавнимоднитрагГретеГарбодеце-
нијамапосле.Данассвизнајузањенеобрве,амалокосе
сећанасловафилмоваукојимајеигралаглавнуулогу.Њен
имиџучиниојујефаталномженомсвихвремена.Нетреба
заборавити да је важан деоњеног имиџа, поред подигну-
тих танких обрва изнад сањалачких очију, био тајанствен
приватниживот.Онасенијепојављивалау јавности,није
давалаинтервјуеновинарима,аподациизњеногприватног
животабилисунедоступни.Онепознателичностикојесе
клонепублицитета,честопостајупредметвеликогинтере-
совањамедија.И тако, парадоксално, чак и обрнут однос
звезде и медија представља својеврсни део њеног имиџа,
пласираногујавности.
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Друштвенодоказивањеипотребазајавномсамопрезента-
цијомабезнекогобјективногциља,заосновимастраход
усамљеностииодбацивања.Иматиилинемати,битипознат
илине,представљанајочигледнијидоказизнакпостојања
илинепостојањаусавременоммедијскомиконзументском
друштву.Када се једном крочи у поље јавности, одговор-
ностпремамедијскимконзументимаикултурнимпоследи-
цама,нарастагеометријскомпрогресијом.

Хе ро ји, узо ри и зве зде

Медијистварајумитскекарактересакојимапубликаразви-
јаодносе.Митскикарактерисузаправоличностикојејавно
испољавајунашескривенециљевеивредности7.Упрошло-
стисутемитскеличностибилихероји,јунацитогвременаа
данашњихеројисумедијскезвезде.

Разликаизмеђупојмахеројаимедијскезвездеогледасеу
тенденцији хероја да допринесу друштву док су медијске
звездефокусиране само на себе8.Херој је по дефиницији
особаспремнадасежртвујезадобробитиопстанакдругих.
Медијска звезда јеособакоја јепрепознатљива, јер јепо-
знатаинеморанужнопоседоватиморалневрлине.Хероји
саминастају, а звездесукреацијамедија.Херој јевелики
човеказвездајевеликоиме9.

Медијскезвездезависеодсопственогмедијскогимиџакоји
јеувеликојмерификтиван,итешкоодрживуреалномжи-
воту.Познателичностикоје суучествовалеупопуларним
ријалитишоу(realityshоw)програмима,наводилесучесто
каомотив учествовањажељудаихљудиупознају онакве
каквионизаправојесу.Сматралисудајењиховамедијска
популарност толико велика и стабилна дањихово „разот-
кривање“небиугрозилопостигнутурепутацију.Звездесу
узоримладимаиприсутнајевеликаморалнаодговорност
јерсепублика,сједнестране,идентификујесањима,усваја
њиховеобрасцепонашања,асадругестране,нањихпројек-
тујесопственивредносникод10.Кадаседогодидапопулар-
намедијскаличностипочиниаморалноиликривичнодело
јавностјесклонаневерици.

7 Kittelson,M.L.(1997)The soul of po pu lar cul tu re,ChicagoUnitedStates:
OpenCourt,p.6-7.

8 Campbell,J.(1988)The po wer of myth,UnitedStates,NewYork:Double-
day,p.XV

9 Boorstin,D.J.(1961)The ima ge: A gu i de to pse u do-events in Ame ri ca,Uni-
tedStates,NewYork:Harper&Row,p.61.

10Ewen, S (1988) All con su ming ima ges, United States, New York: Basic
Books,p.13.
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Узори су оне особе чије врлине, веровања и ставове лако
усваја јавност у специфичној области њиховог деловања.
Истраживањем усвајања понашања, по одређеном обра-
сцу бавио се интензивно Алберт Бандура (Albert Bandu-
ra)11.Учењепомоделу јемогућеиизпосредногискуства,
анајвећиизворпосреднихискустава сумедији,пре свега
телевизијскимедиј, који публицинуди хиљадефилмских,
спортских,музичких,политичкихидругихидола.

Кре и ра ње слав них лич но сти и  
кри тич ка дис тан ца

РазвојмедијскеиндустријепочеткомXXвекаузроковаоје
настанакмедијскихзвездаидовеодосвојеврснетранзиције
историјскиххеројаузвездетренутка.Некадасупознатиби-
липојединцикојисудалисвојдоприносуобластирелигије,
политике или у војнимпоходима, а данас су то претежно
појединциизиндустријезабаве.Стварањеимиџапознатих
личностипочелоје20-ихи30-ихгодинаXXвекапаралелно
саразвојеминтересаипотребезаинформацијамаоприват-
нимживотимаславнихпојединаца12.

Утовремемедијскистручњаципрепозналисуфеноменсла-
векаоамбициознициљмногихпојединаца.Утомтренутку,
настаојесветкакавранијеникаданијевиђен.Младипочи-
њудаприжељкујудапостанупрепознатљивоимекојеужи-
васветскуславубезистовременепотребедадругиманешто
истинскопруже13.

Истраживања показују да, крајем XIX века, млади људи
нисуималиузореиз области забавеипопуларне културе.
ИнтересовањемладихсрединомXXвекаједругачије.Уто
време,37%тинејџеражелелоједабудекаопознатиспор-
тистаилиуметник.КрајемXXвекачак90%адолесцената
међупрвих10могућихузоранавелојемедијскезвезде14.

РазвојмедијаиинтернетаучиниојеXXIвекдобомвлада-
вине информација.Статистичкиподаципоказују да човек
60%свогбудногвременапроводиупримањуинформаци-
ја.Отудаипроистичеимперативприсутностиумедијима
каопоказатељауспеха,иукрајњојмери,постојања.Медији

11Bandura,A.(1977)So cial le ar ning the ory,UnitedStates,NewYork:Engle-
woodCliffs,Prentice-Hall,p.27-39.

12Balio,T.(1985)The Ame ri can film in du stry,UnitedStates,Madison:Univer-
sityofWisconsinPress,p.266.

13Campbell,J.The po wer of  myth,p.134.
14Cowen,T. (2000)Thenewheroes and rolemodels:Why separating cele-

brityfrommeritisgood,Re a son Vol.32, No.1,UnitedStates:GaleGroup,
p.30-36.
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пружајуинформације,презентујупојединцеитиме,сједне
стране,постајукреаториновестварностиа,сдругестране,
средство запостизањеличногуспехаипромоцију личног
ПР-анекогпретендентанаславу.

Осимкласичнихмедијскихметодастварањапознатихлич-
ности, каоштосучеста гостовањаумедијима,позитивне
критикеличностиодстранеутицајниханалитичаракултур-
неиполитичкесфередруштва,процесфабриковањаславеи
славних,обогаћенјебројниммогућностимановихкомпју-
терско-медијскихплатформикаоиновимсазнањимапоте-
климизискуствастручњаказаодносесјавношћу.

Пре по зна тљи вост

Препознатљивост јепосталанајважнијимерљивииндика-
торупроцесустварањапознатихличности.Препознатљи-
вост јевиталничинилацуспеханаданашњемвисококон-
курентном тржишту.Она доноси бројне и разноврсне на-
градеонимакојекарактерише.15Причеоприватномживоту
славнихињиховомтрновитомпутудославевезујупажњу
публикеоткривајућидетаљекојиселакопамтеиуклапају
унашаочекивањаистереотипе.Оваквепричеопознатима
донекле демистификују процес персоналног брендирања,
стварајућибајковитеилузиједасвакоможепостатипознат
акобудеимаомало срећедабудепримећен.Утомележи
основмотивазаидентификацијупубликесајавнимлично-
стимаатојеиједанодузрокасвевећетежњезаиздвајањем
измасеиистицањемпутемкреирањапрепознатљивог,осо-
беногличногимиџа.

Препознатљивост,међутим,нијесамапосебигаранцијаду-
горочногопстанканатржишту.Препознатљивисучестоу
фокусумедијскепажњетеихмедијимогуиглорификовати
алииосудитина“нестанак”.Медијисуспретниупроцесу
лансирањаалиистотакобрзоинемилосрдномогуутицати
натокнечијекаријерепаиживотаузпомоћтзв.медијске
хајке.

По ста ти и оста ти кул тур на ико на

Уоксфордскомречникупојамкултурнаиконаједефинисан
као„особаилистваркојапредстављарепрезентативнисим-
бол,односнозавређујејавнупажњуипоседујеуглед“.Љу-
дисеснажноидентификујусатзв.културнимиконама16.У

15Rein,I.andKotler,P.andStoller,M.(1997)Highvisibility,UnitedStates,
Chicago:NTCBusinessBooks,p.334.

16Holt,D.B.(2004)How brands be co me icons,UnitedStates:HarvardBusi-
nessSchoolPublishingCorporation,p.1-6.
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њимавидеотелотворењеважнихидејаидела,инспирацију
запостигнуће,доказдајеуспехмогућ.

Културнеиконепостојалесуодувекасамосеначинствара-
њаипојављивањадрастичнопроменио,крајемXIXвека.У
почеткусуиконамасматраниискључивохеројиизнародних
предањаитрадиционалнихсписа.УXIXвекуиконепостају
ијунациизромана,магазинаиновинадаби50-ихгодина
XXвека иконе тј. идолимасе постале и личности које се
честопојављујунаТВекрану.Управосаразвојемтелевизи-
је,почињепериодстварањановихикона,штоубрзопостаје
економскивеомапримамљиваактивност.Тржиштесетада
симболично огрнуло плаштом који је назван поп-култура.
Медијскотржиштепочињедаствараоноштонароджели,
поштосепретходнопобринедасамодефинишењиховеже-
ље.Онокреираликове,сликеидогађајеузмногослободеи
имагинације,башкаоштосетонекадчинилопреношењем
народногпредањаодустадоуста.Такодоприносирађању
паралелне,фиктивне стварности која појединцима доноси
мотивацијузаличнимпостигнућем,докнекимдругимадо-
носипотиштеностзбогосећањанемоћидадосегнумедиј-
скидефинисаносавршенство.

Иконесувеомазначајнезадруштвојерносејакусимболику
и осликавајупотребељудиу датомисторијском тренутку.
Например,филмскеулогеЏејмсДина,његовприватнижи-
вот,стил,накрају,иначиннакоји јестрадао,промовишу
човекакојисепротивидруштвенимстегамаинаметнутим
нормама. Он је представљао метафору младе генерације,
припадникатакозваногконтракултурногпокрета,којајета-
даделиласличнаживотнаубеђењаиснажанотпорактуел-
нојамеричкојполитициратаитржишногпрофита,апосле
неколико година подигла контракултурну револуцију про-
тив рата а за сексуалне и другељудске слободе. Битници
субилипретечаовегенерацијеахипицинајпознатијипри-
паднициконтракултурногпокрета.Платформаовогпокрета
иопштеборбезаљудскаправајебиларокмузика,аЕлвис
Прислисампосебиииконаиреволуцијатогвремена.

Данас је Холивуд препун живих икона од којих ће многе
преживети сопствену смрт. Људи више не касне, већ од-
махпримећујутеличности.Ониихнеидеализујунакнад-
но,већбрзопрепознајуујавнојличностиуправооношто
њиматреба.Брзинипрепознавањадоприносеновимедији.
Политичкасценаданасјепопримилакарактеристикехоли-
вудскесцененекад.Кампањеполитичара,креирањеимиџа
политичких лидера је најпрофитабилније јер је опсег мо-
ћи политичара највећи.Медијска кампања Барака Обаме,
предпредседничкеизбореуАмерици,представљапример
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употребесавременихкомуникацијскихканалазапромоцију
политичаракаокултурнеиконе.Сматраседајеимиџновог
председникаАмерикекреиранилансиранпрвенственопу-
темалтернативнихмедија,односносоцијалнихмрежакао
штосуТвитер,ЈутјубиФејсбук(Тwitter,YоutubеandFace-
book),штојерезултиралонајвећомизлазношћумладепопу-
лацијенагласањеуисторијиовеземље.ИмиџБаракаОбаме
јекреацијакојајепобедиланаизборима,алијеистовремено
иимиџкојијепобедиодискриминацијуиподелуна„црне“
и„беле“људе,ипоказаодаједруштвоспремнодапружи
шансусвакомпојединцукојиобећавабољитакусвету.

Ин ди ви ду ал ни из бор ме ди ја и са др жа ја

Свакимедијскиконзументбираодређенесадржајеилипро-
грамекојећепратити.Свакаличностправиизборпрефери-
ранихпрограмаускладусасвојимпсихолошкимкаракте-
ристикама.

КаконаводеауториГерберКрајкампиКоенВанЕјк(Gerbert
Kraaykamp,KoenVanEijck),постојипетосновнихдимензи-
јаличностикојеутичунаовуврступреференција17.Тосу:
екстрoвертност,односноокренутосткаоколиниисредини,
дружељубивост, односно склоност склапању пријатељста-
ва,самосвест,емоционалнастабилностиопштаотвореност
зановељуде,садржајеиискуства.Овосурезултатиистра-
живањаспроведеногуДанскојнаузоркуодпреко3000ис-
питаникаутрајањуоддвегодине,од1998.до2000.године.
Показалоседаопштаотвореностпремановимискуствима
подстичеинтересзасложену,узбудљивуинеконвенционал-
нупраксу.Начиннакојифакториличностиутичунаизбор
префериранихмедијскихпрограмаиликултурнихсадржаја
јесличанутицајунаузимањеучешћаукултурномживоту
заједнице.Логичнајепретпоставкадаћеекстрaвертнелич-
ностипрефериратиактивнуконзумацијукултурнихсадржа-
јакаоштосуконцерти,изложбеислично,докћеинтроверт-
нивероватновишепратитиТВпрограмеичитатикњиге.У
наведеномистраживању,показалоседатзв.отворениљу-
ди радије прате уметничке и информативне програме али
сутакођеичестиконзументиеротскихсадржаја.Емотивно
незадовољниимањестабилнипојединципреферирајуро-
мантичнуфикцијуисапунице.Маколикабиламоћмедија
а посебно телевизије и интернета, личност гледаоца ипак
имаутицајанаизборпраћенихпрограма.Тиме једонекле

17Kraaykamp,G.andvanEijck,K.(2005)Personality,mediapreferences,and
culturalparticipation,Per so na lityand In di vi dual Dif fe ren ces,Vol.38,Issue
7,eds.Vernon,T.andEysenck,S.B.G.UnitedKingdom,London:ISSID,p.
1675-1688.
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ограниченазоназапласманмедијскихјунакаизапрезенто-
вањењиховогимиџакаоузоразапоистовећивање.

Услед идентификације са медијским ликовима, долази до
различитихпроменанапланусамопроценеисамооцењива-
ња,каоидоживљајателеснешеме.Овепроменесеразли-
читоодражавајунамладе зависноодсопственогполакао
иодполамедијскогјунака.Женскимедијскиликовиика-
рактери, на пример, функционишу углавном на невербал-
номнивоуиутичунаусвајањенормипонашањаиизгледа
одстранеженскепублике.Медијскопољетадапредставља
друштвениконтекстукојеммладеженеприхватајуипроце-
њујусопственотелоиизгледуопште18.

Велики раскорак између реалног и идеалног „селфа” иза-
зива депресију, док мања разлика делује подстицајно јер
постојипроценадајереалноимогућедостићипласирани
медијски идеал. Креирање специјалног односа са омиље-
ниммедијскимкарактеромуглавномрезултира стварањем
паралелногсветарелација,алиимогућимнезадовољством
сопственимизгледомипонашањем.

За кљу чак

Сви социјални трендови су веома важни за обликовање
идентитетаиндивидуе.Једнојесигурно-макаконекепо-
јавеудруштвубилепопуларнеиколикозастрањујуће,већи
део популације ће увек тежити просечности по принципу
Гаусовенормалнестатистичкерасподеле19.

ПсихологКарлГустав Јунг јеПерсонудефинисаокаооп-
ште психолошко понашање индивидуе према спољашњем
свету.20„Персона“јестарогрчкаречињенозначењејеМа-
ска.Утомсмислусеможеповезатисадруштвеномулогоми
јавнимимиџом.Персонајеобликкојиузиманашастварна,
затомљеналичностдабисепредставилауспољнојсреди-
ни,у јавности.Тамаска јекомпромисиндивидуалностии
друштва, компромис захтева средине и нечије унутрашње
структуре.Дабиособанормалнофункционисаламораза-
довољититрифактора:

-его-узорпокојембижелеладасемодулира(штабиволела
дабуде?);

18Greenwood,D. IdealizedTV friends andyoungwomen’s body concerns., 
Body Ima ge-In ter na ti o nal jo ur nal of re se arch, Volume6,Issue2, ed.Cash,
T.F.(2009)UnitedStates:ElsevierLtd.,p.97-101.

19Кордић,Б.(2005)Психологија, Београд:ЦентарзаPsi ho lo gi ja, Beograd:
Centarzaprimenjenupsihologiju,str.32.

20Jacobi,J.(1968)The psycho logy of C. G. Jung,UnitedKingdom,London:
RoutledgeandKeganPaul,p.26-52.
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-сазнањеомишљењуоколине(какоједругивиде?);

-свесностопсихичкимифизичкимограничењимазареа-
лизацијусвојихидеала(личникритеријумреалности).

Савременодобаједобафабриковањапознатихипретвара-
ња просечних индивидуа у славне појединце који ступају
упосебнеодносесјавношћу.Креаторимедијскихсадржа-
ја,каопромотериизабранихпојединаца,носеодговорност
запоследицекојестворениузорисавременогдобаимајуна
културуидруштво,апосебнонамладупопулацијукојајеу
фазиразвоја личногидентитета.Идеалнапозицијамедија
бисеогледалаутежњидасејавностипласирасликаосве-
ту,реалнауонојмериукојојмедијскипосланицимогубити
објективни.Таквасликаињениактеринеможебитисамо
позитивнаине смебитиидеализована.Наглашавањераз-
ликедобраи зла,позитивнихинегативнихкултурно-дру-
штвених вредности је веома важно.На суровом тржишту
медијаиусталнојтрцизакомерцијалнимуспехом,медији
запостављају квалитет презентованих садржаја. Обраћају
сепросечнимгледаоцимакојихиманајвишеикојиподижу
рејтинггледаности.Њимамедијинудесадржајеупросече-
ногквалитетаичестопласирајуујавностнекритичноода-
бранемоделезаидентификацију.Медијскиутицајнакреи-
рањеперсоналногимиџајепресуданјерновимедијипотен-
цијалнодопирудосвакогмедијскогконзумента.Уерикоју
обележаватрказаславомипрепознатљивошћу,каојединим
правимијавнимдоказомпостојања,успехаисамопотврде,
креаторимедијскогконцептасунадугорочномзадаткуочу-
вањаистинскихкултурнихвредности.
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PRANDTHEMEDIA:THEPERSONALIMAGEAND
MEDIAMODELS

Abstract

Newmulti-media areefficient toolsfor thosewhowant tocreatean
imageprintinthepublic.Quantitativedimensionofone’spresencein
themediaisthemainpopularityindicator.Themediaimageisamodel
to imitate and to lookup to.Contemporary identityhas almostbeen
reducedtoimageandimageitselfisonlythe“wannabe”picturesent
tothepublicthroughthemedia.Themediawhichaddressmostofour
sensesarethosethatcatchmoreofourattentionandaffectourattitudes
and behavior more intensively. Contemporary society is using the
mediatocreatepersonalitybrands.Themediaspaceisexpendingevery
daywithnewinternetplatforms.Oursocietyisdevelopingnewmedia
technologiesandinvestingsignificantamountsofmoneyintocreating
new media faces. Possible danger of socializing negative images
andphenomena isobvious.Whileamemberof anancient tribewas
drownedintothegroupidentityofthecommunity,amodernmanfails
tonoticehisresemblancetohisancestorswhoweretryingtopleasethe
Nature.Ontheotherhand,theNewMillenniummenaretryingtodraw
alltheattentiontothemselvessoastobecomenoticedandsuccessfulin
overcomingtheirlonelinessandanonymity.Themodels,idolsandstars
areallfittingintothenewcategoryofmediaheroesmeantforpublic
asobjectsofidentificationandprojection.Thesearejustnewcultural
iconspromotingidentificationwiththemedia-createdimagesinspite
ofdegradingpersonalandculturalidentity.Still,thezonesuitablefor
launching these fictional identities is limited by individual will and
capacityofmediaconsumersforselectivechoicesandpreferences.

Key words: media image and identity, personality brands, cultural 
icons, media heroes, preferences of media consumer


