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Сажетак: Ау тор ово га ра да ба ви се тур бу лен ци ја ма по пу лар не 
кул ту ре на пре ла зу из ин ду стриј ског – ма сов ног про из во ђач ког, у 
по стин ду стриј ско – пост кул тур но хи пер по тро шач ко дру штво. У 
пр вом де лу ра да, по тро шач ки мен та ли тет иден ти фи ку је се код 
по тро ша ча, за о ку пље ног по тро шњом ма те ри јал них и сим бо лич
ких до ба ра, и код тур бо или хи пер по тро ша ча, ко ји је по тро шњу 
уз ди гао на ранг фе ти ша. И у јед ном и у дру гом слу ча ју по тро шња 
не би мо гла функ ци о ни са ти без мар ке тин га, ре кла ма и ства ра ња 
роб них мар ки. По сле по дроб не ана ли зе оп штих од ли ка по тро шње 
(у ин ду стриј ској фа зи дру штва) и хи пер по тро шње (у по стин ду
стриј ској фа зи), ау тор под со ци о ло шку лу пу ста вља кон зу ми ра ње 
по пу лар них са др жа ја кул ту ре – фил ма и те ле ви зи је, а по себ но раз
ли чи тих жан ро ва по пу лар не му зи ке. У одељ ку под на сло вом „Рок 
– од му зи ке по бу не до тр жи шног ар ти кла” про пи ту ју се тран
сфор ма ци је рок му зи ке и раз ли чи тих на чи на ње не ре цеп ци је, од 
пр вих так то ва те му зи ке до да нас. Ау тор ана ли зира по сле рат но 
тр жи ште мла дих, укљу чу ју ћи ин ду стри ју пло ча, му зич ких ка се та, 
цедеова, ви деоспо то ва и оста лих но са ча зву ка. Еко но ми ја ро ка 
и ко мер ци јал на под ло га рок му зи ке ста вља ли су рок пред ве ли ка 
ис ку ше ња, ка да је он мо рао да во ди дво стру ки жи вот: јед ном, да 
иде у су срет уку су и оче ки ва њи ма број не и зах тев не пу бли ке, а 
дру ги пут да оства ри ва њем про фи та за до во љи не за ја жљи ве апе
ти те ра зних би зни сме на, му зич ких про ду це на та, ор га ни за то ра и 
ме на џе ра.

Кључнеречи: по стин ду стриј ско дру штво, по тро шња, по пу лар на 
кул ту ра, тр жи ште, ре кла ма, рок му зи ка, пу бли ка
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Увод

Индустријскадруштвајесудруштвапроизводње.1Снагатих
друштавамерила се снагомњиховихпроизвођачких капа
цитета,апродуктивнострадабилајеемпиријскипоказатељ
њиховевредностинатржишту.Онајесустимулисалапотро
шњу,алисамозатодабинановопроизводила.Данашња,тзв.
по стин ду стриј ска дру штва2потрошњусхватајукаофетиш.
Уњимасетрошидабисејошвише–трошило.Атрошисе
све: од сапунаипроизвода заисхранупреко електричних
апарата за домаћинство, све до рафинисане „робе”, попут
речи,идејаиразноразнихпројеката, који, скупно, спадају
такођеу„потрошни”материјал.ЗбогтогаЏонФиск(Fiske)
сматрадаупотрошачкомдруштвупозногкапитализмасва
копредстављапотрошача, билода је реч о задовољавању
материјално–функционалнихпотреба(храна,одећа,превоз)
илионихкојесеубрајајуусемиотичко–културне,каошто
сумедији,образовањеијезик.3 

Статус појединца у либералном капитализму одређује се
померињеговихпотрошачких капацитета.Наравнода су
типотенцијалиповезанисановцем,алисесветопрелама
крозживотнестиловеукојимасууграђенеемоције,жељеи
потрошачкенавикекојенереткопремашујумогућностипо
јединца.Статусробеданасимајуи„производи”масовнеи
популарнекултуре,каоштосуфилмови,романи,ТВемиси
јеи,надасве,музика.Највећибројтеврстепроизводаправи
сезаједнократнуупотребу,попринципу„употребиибаци”.
Утомсмислу,онисеневреднујувишеод,рецимо,ролне
тоалетпапираилинајобичнијетубепастезазубе.Увреме
нуукомедруштвеноекономскиодносиодуметничкогдела
стварајуробу,доживљавалацуметноститрансформишесеу
конзумента(потрошача).Културнаиндустријадовелаједо
тогадаоноштојеспецифичноестетскобивапотискивано

1 Индустријска друштва су вишеслојна и представљају различите фазе
развоја индустријске револуције.Прва индустријска револуција дого
диласесаизумомпарнемашине,крајемXVIIIвека.Другазапочињеу
другојполовиниXIXвека,кадасупронађененафтаиелектричнаенер
гија.Трећаиндустријскареволуција(„електронска”,„нуклеарна”)кре
нула јекрајем60ихгодинапрошлогстолећаиобележена јеразвојем
технологије,оданалогнедодигиталне.ДанассеналазимонапрагуЧе
твртеиндустријскереволуције,којаподразумевакомбинацијуфизичког,
дигиталногибиолошкогсвета,доводећинанекиначинупитањепо
јамхуманости(вештачкаинтелигенција,роботика,квантникомпјутери,
нанотехнологија).Уовојфази,знањезаснованонаобразовањупоста
јеводећиресурсдруштвеногразвоја,асатимпроменамајављајусеи
потпуноновекатегоријепотрошача(„миленијалци”).

2 Touraine,A.(1980)Po stin du strij sko druš tvo,Zagreb:Globus.
3 Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.44.
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зарачунпојаве–куповине,присвајања,поседовањаумет
ничкогдела.Одпотрошачкогдруштвауиндустријскојери
долазидоподизањапотрошњенајошвишинивоупостин
дустријскојфази–настанкахиперпотрошачкогдруштваи
мегаломанскепотрошњесвегаисвачега.

О по тро шач ком мен та ли те ту:  
по тро ша чи и хи пер по тро ша чи

Имајућиувидуисторијскепериодеисоциокултурнеокол
ности,конзумеризамкаостањедруштвауерипотрошачке
цивилизацијејављасеуоквирутриосновнациклуса.Први
циклусмасовне потрошње почиње око 1880тих година и
завршавасесаДругимсветскимратом.Тадајеизмишљен
масовнимаркетингистворенмодернипотрошач.Новици
клус успоставља се око 1950. године, са којом заправо и
почињетзв.друштвомасовнепотрошње,аодкраја70тих
годинадогађасечувенитрећичинпотрошачкихекономи
ја.4Данассмосведоцитог„трећегчина”,односнохиперпо
трошачкогдруштвакојејестворилохиперпотрошачасака
рактеристичним потрошачкимменталитетом, потребама и
навикама.Требаиматинаумудајеоводруштвобилооквир
културекојуназивамопостмодерном.5

Основнипојамконзумеризмакаосоцијалнеикултурнепо
јавејестепо тро шња.Наместопроизводњеипонуде,потро
шњауиндустријскомдруштвусвевишепостајесредиште
друштвеногживотаикултурнихвредности,атимеиоснов
нових облика идентитета. Ово одређење засновано је на
претпоставцидасвевећибројљудибираврступослачији
јеначинорганизацијеусклађенсавредностимажи вот ног 
сти ла. Значај потрошње огледа се у томешто она у дру
гој половиниXXвекаима већидомет оддруштвенихоб
ликапроизводње.Онаобухватасвеприпадникедруштвене
структуре:запосленеионекојитонису,младеистаре,људе
саселаионеизградова,мушкарце,алиижене,чијеучешће
у производњи модерна привреда није очекивала. Потро
шњанужнообухватадруштвенемоделеслободногвремена,
патакопостајесредиштедруштвеногживотаикултурних
вредности.Утаквимоколностимаживотнистиловипочи
њудасезаснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње,

4 Липовецки,Ж.(2008)Па ра док сал на сре ћа: оглед о хи пе р по тр о шач ком 
дру штву,СремскиКарловци,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗорана
Стојановића,стр.22–35.

5 Lyotard, JF. (2005)Post mo der no sta nje: Iz vješ taj o zna nju, Zagreb: Ibis
grafika,str.1.



438

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

представљајући особени модерни образац статусног
груписања.6

У токудругеполовинепротеклог векадошло је донових
усмерењакапитализмакојијеиндуковаокомерцијализаци
ју,подстицањепотражњеибескрајноумножавањепотреба,
најчешћелажнихивештачких.Свакоразвијеноиндустриј
скодруштвотражиначинедастимулишепотрошњу.Дотога
циљаононајпрестижекрозсистемрекламепутемкогасе
стварају вештачке потребе. Ту долази дофиктивног задо
вољствакојесепревасходноостварујеуснобистичкомод
носуинанивоуспек та ку лар не по тро шње.Тоједобакада
потрошачпостаје„краљ”икадасвипроизводи,укључујући
ионекојесматрамо„духовномхраном”,излазенатржиште
ипостајуроба.Уз„раме”садетерџентима,телевизорима,
вешмашинама и климауређајима стају књиге, компакт
дискови, филмови и други производи човековог духовног
стваралаштва. Уметничко дело претвара се у производ, а
публикакаопрималацзадобијакарактерконзумента.

Уеримасовногпотрошачкогдруштваињеговекултуресу
пермаркета,телевизијеирекламе,лакојезапазитидакул
турно стваралаштво прати економске законитости, следи
критеријеиндустријскеисеријскепроизводњеиуклапасеу
тржишневредности.Читавакултурананекиначинубачена
јеумашинузамлевењезбогчегадолазидоприсилнениве
лацијевредности.Постављасепитањекакоуекономским
условимапотрошачкогдруштваињемуприпадајућегмен
талитетаможеегзистиратиуметност.Одговорнатопитање
јеприличнојасан:културамодерногдоба,анарочитоњени
производи из такозване сфере популарног, трансформише
се у најобичнију грану индустрије у којој економски ин
тересинадвладавајуестетскеукусесвемасовнијепублике.

Упркосреченом,потрошачкодруштвонетребасхватитиу
тривијалном смислу, да је то друштво у коме свињегови
члановиконзумирају.Конзумирањејепостојалоодпамти
века. И преткапиталистичка (прединдустријска) друштва
условносумоглабитипотрошачка,акосеуобзирузмусил
никраљеви,врачеви,фараонииосталимоћницидавноми
нулихепохакојисунеутаживоишлиусусретзадовољењу
својихмногоструких апетита,жеља и страсти.Опет, иако
је модерно друштво у својој утемељујућој, индустријској
фазибило„произвођачкодруштво”,истотакојенепобитно
данипостмодернопотрошачкодруштвонеможебезоних
којипроизводе.Фундаменталнаразликасликовитосеможе
илустроватипреформулисањемпитањанашихпредакакоје

6 Čejni,D.(2003)Ži vot ni sti lo vi,Beograd:Clio,str.23.
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гласи:„далирадимодабисможивелиилиживимодабисмо
радили”уновопитање:да ли тре ба да кон зу ми ра мо да би
смо жи ве ли или жи ви мо да би смо мо гли кон зу ми ра ти?Неки
ауторичаксматрајудасупостмодернауметностикултура
уцелиниблископовезанисапојавомновогмоментакасног
потрошачког или мултинационалног капитализма и иду
до тврдње да „постмодернизам копира или репродукује –
појачава–логикупотрошачкогкапитализма”.7

Основнозлосвихтржишнихекономијауобластитрговине
уметнинамаАрнолдХаузер(Hauser)видиучињеницишто
се уметничко дело претвара у супстрат прометне вредно
сти.Оносевишенеоцењујепремаестетскомквалитетуили
уметничкомрангуњеговогтворца,већпремаконјунктурној
икурснојвредностиуметникаилистиланатржиштуумет
ничкимпредметима.Деласупринуђенадаидуизрукеуру
куипостајукарактеристичнапопарадоксудасеуместо,као
иначе,„продаједабисенештопотребнијекупило,садасе
купуједабисестеченоопетпродало”.8Асвештојенаме
њенотржишту,односнопродаји,нужносе–троши.Уери
индустријскогдруштвапотрошњасејављакаоначинживо
таукомереклама,какокажеКристоферЛаш(Lasch),ствара
властитипроизводуликувечнонезадовољног,тескобноги
досадоммученогпотрошача.Рекламирање,којезаводљиво
искориштава болестиндустријскецивилизације, не служи
толико оглашавању производа колико току потрошње као
начинаживота.Потрошњомсежелииспунитиболнапра
знинапаотудаипокушајидасеробаокружиауромроман
тике,алузијаманаегзотичнаместаиблиставедоживљаје.9
Стварајусеновиобрасцитрговачкогпонашањаилисвојевр
снимаркетингпричемусе,поречимаВолфгангаФ.Хауга
(Haug),робанесместављатинаспрамкупца,већсекупац
мораувестиу„доживљај”.Продајноместосенатајначин
претвараупо зор ни цу до жи вља ја,накојојаранжманразли
читихробатребадаодражаважељепубликекакобисеова
побудиланакуповину.10

Послеиндустријскефазеуразвојудруштваушлосеудоба
постиндустријскеиликонзумеристичкецивилизације,како
је називаЖилЛиповецки (Lipovetsky).Димензије тог но
вог поретка су вишеструке и обухватају промене у сфери

7 Džejmson, F. (2015)Kraj umet no sti ili kraj isto ri je, Beograd:Art Press,
str.35.

8 Hauser,A.(1986)So ci o lo gi ja umjet no sti2,Zagreb:Školskaknjiga,str.59.
9 Lasch,C.(1986)Nar ci stič ka kul tu ra,Zagreb:Naprijed,str.82–83.
10Haug,V.F. (1981)Kri ti ka rob ne este ti ke,NoviBeograd: IICSSOSrbije,

str.66–67.
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економије,образовања,поделерадаиструктурезанимања,
чијиудеопостајеодлучујућизатемељнетехнолошкепро
мене.Овуепохуданаскарактеришу„постматеријалистич
ке”тенденције,којесеидеалнопоклапајусадруштвоммре
жаиинформатичкогкапитализма.Евидентнасуизначајна
померањауобластипотрошњекојаиспредсвогименадо
бија префиксе каошто су хипер или турбо.Аналогно то
ме,потрошачодсадпостајехиперилитурбопотрошач,јер
његоваулогаудруштвухиперпотрошњедобијацентрално
место.Унајкраћем,долазидопрелазаиздобаизбораудо
бахиперизбора, саиндивидуалистичкепотрошњепрелази
се на хипериндивидуалистичку потрошњу.11 Тиме је, сма
траЛиповецки,стављенатачканадобростаропотрошачко
друштво.Самареволуцијапотрошњебиванастављенати
мештосеизекономијеусмерененапонудуискорачилока
економији потражње. Нова економија подразумева прелаз
одпредузећаусмереногнапроизводнапредузећеусмерено
прематржиштуипотрошачу.Наовајначинуспостављасе
политикаробнемаркеи сањомусаглашенсистемверних
купаца. Добро осмишљена и упакована реклама и имаги
нарнадимензијаробнихмаркидоводедостварањафе ти
ши зма мар ки.12Потрошња сеиз релативно контролисаног
разумаселиубезграничноподручјеемоцијакојесетешко
могуставитиподконтролујерсуонеутрагањузабољитком
живљењадубокоинтимизоване.

Ho mo con su me ri cusнастојидапружиодговорнавечитопи
тање:косам ја?Утомсмислуњеговасклоносткабољим
маркамапотичеизнарцистичкежељедасеосетидистанца
од обичног света и постигне задовољење више ради себе
негозбогуважавањадругог.ОвозапажањеЛиповецкогбли
ско јеВебленовој (Veblen) синтагми „задовољство собом”
којасеодносинанарцисоиднопотврђивањесвојихвредно
стиурођенимочима.Збогсвеприсутностихедонистичких
подстицаја прожетих узнемирењима, разочарањима, дру
штвеномиличномнесигурношћу,Липовецкихиперпотро
шачко друштво називаци ви ли за ци јом па ра док сал не сре ће.
Тодруштвоудовољаважељамасвојихкорисникатимешто
кодњихнајпрествараодређенепотребе,азатиминавику.
Путемхиперрекламеоноприказујевредностикојепокрећу
емоцију.Његовмотоје:исплестимитокомаркеиучинити
да се она заволи.А онда ствари крећу својим, боље рећи
строго контролисаним током. У доба хипериндивидуали
стичкеи континуиранепотрошњепредметипопут бежич
ногтелефона,видеаилимикроталаснепећницеомогућавају

11Липовецки,Ж.нав.дело,стр.115.
12Исто,стр.47.
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дасвакоможеизградитивластитипростор–времеинепре
киднокуповатијеррадиоителевизијаемитујупрограмнон
стоп,биоскопскесалепозивајунаготоводаноноћнепројек
цијеислично.Тојеправодоба„турбоконзумеризма”које
стварановапонашањаобележеназахтевомзаефикасношћу
и брзином.Иде се на руку потрошача тимешто се умно
жавајубрзекасеиаутоматскидистрибутери.„SMS,нуме
ричкифотоапарат,ТВпожељи,деведечитач,електронска
пошта:шири се навика тренутности размена и резултата,
јерсвакожелидаможедакомуницираидабудеповезан,
давидиибрзокупи,свудаиусвакомтренутку”.13Разлика
одматеријализмапотрошачкогдруштвапретходногпериода
јевишенегоочигледна:присуствујемоекспанзијиипрео
бражајутржиштадушекадаиндивидуаутрагањузасрећом
тежииздвајањуизмасеисамоуважавању.Животнестилове
садавишеодређујемоћтржиштаилогикамарки,којиста
јунаместодетерминизмасоцијалнеикласнеприпадности.
Наделу јеекономскалогикапла ни ра ног за ста ре ва ња, за
снована на концептупрограмиране сталнепотрошње; она
се, укључујући и тржиште индустрије културе, у целости
ослањанавременскиограниченепроизводе.

Доба„новогварварства”укомеседогађа„лунапаркизација
културе”,какогајесликовитоописаоЛиповецки,антиципи
раојекрајемшездесетихпрошлогавекаГиДебор(Debord)
уоригиналнојстудијиДру штво спек та кла.Наиме,унеким
одсвојихтезаДеборјеживотумодернимдруштвимавидео
каоогромнуакумулацијупризораипредставаукојиманема
непосредногдоживљавања.Животсе,поњему,претвориоу
спектаклкојинијеобичанскупсликавећ„друштвениоднос
измеђуљудипосредовансликама”(теза4).Уоколностима
кадасе„речповлачипредсликом”,14спектакл,поДебору,
постајевладајућиобликживотакојисејављаусвимпосеб
нимаспектима–одвести,прекорекламеипропаганде,до
забаве.„Тојесвеприсутнаафирмацијавећнаправљенихиз
бора,какоуобластипроизводње,такоиуобластипотрошње
везанезатупроизводњу”(теза6).Затемукојомсебавимо
изузетнојеважнаитеза42.Уњојауторспектаклодређује
каофазуукојојробауспевадаколонизујецеодруштвени
животиукојојсеотуђенапотрошњапридружујеотуђеној
производњи.Затојејединисветкојивидимосветробе.15Те
идејесусвакакоутканеиусветхиперпотрошачкогдруштва

13Исто,стр.124.
14Hobsbaum,E.(2014)Kraj kul tu re: Kul tu ra i druš tvo u XX ve ku,Beograd:

Arhipelag,str.21.
15Видети:Debord,G.(2017)Druš tvo spek ta kla,Beograd:Porodičnabibliote

kabr.4,http://anarhijablok45.net11zen.com
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којеанализираЛиповецки.Оннаводидајенаступиловреме 
по тро шње сли ка којесесталномењају–свемањегледају,
а свевише гутају.16Време естетикеуступаместовремену
комерцијалногикича.Филм,музика,мода,луксуз,туризам
налазесеусредиштуекономијетрећефазекојасеможезва
тиесте ти ка по тро шње.17Данијесветакоцрноибеспер
спективно,Липовецкинасувераванакрају својеопсежне
студијеречимадахиперпотрошачкодруштвонепредставља
крајисторијеидаћеубудућностионоуступитиместоне
комдругомтипукултуре.Утомдруштвунијесвезаодбаци
вање,панисамконзумеризамкојинијенегативанпосеби,
већјекривсамоњеговпрекомернирасткојиспречаваразвој
сваковрснихљудскихмогућности.

Кон зу ми ра ње по пу лар ног

Акопођемоодтогадапопуларнакултура,укључујућирок
музикукаоважансегмент текултуре,нијеуцелостибез
вредна, онда је занимљиво видети какав пут она прелази
изсферемодерногиндустријског (масовног,потрошачког)
друштваусферупостиндустријског(постмодерног,хипер
потрошачког)друштва.Мадасеизмеђумасовнеипопулар
не културе могу направити одређене дистинкције, несум
њивајечињеницадајепопуларнакултуратекумасовном
друштвудоживеласвојенајвећеузлете,вишеуекономском,
амањеуестетскомсмислу.Заједничкообемајетодасуоне,
аконенастале,аоноодржалесезахваљујућипрофитукоји
сувештоправилињиховипроизвођачиипродуценти.Нај
већавештинасастојаласеутомедасеодржикакавтакав
уметничкиквалитетдела,адасепритомнеугрозињегова
комуникативностиисплативост.

Реченосенајбољеможепотврдитинапримеру„седмеумет
ности”,којаимасвојуиндустријскустрану(кинематограф)
и естетску (филм).Иакомногимисле да једна страна ис
кључује другу18, бројни су примери који потврђују да по
пуларностједногфилмскогделанеморастајатиуобрнутој
сразмерисањеговоместетскомвредношћу–делаЧаплина
(Chaplin),Фелинија (Fellini), Тарантина (Tarantino),Линча

16„Акојенекадаречбилапосредникизмеђуљуди,садатопостајеслика,
пасецелакултурасвевишеразумевакаопроизводња,размена,умножа
вањеипотрошњаслика,штозначидасеопажањеиразумевањествар
ностиспуштананижидуховнистепенкојиводиуједначавању,хомоге
низацији”;Šušnjić,Đ.(2015)Te o ri je kul tu re: pre da va nja,Beograd:Zavod
zaudžbenike,str.383.

17Липовецки,Ж.нав.дело,стр.413.
18Узмалудозупретераности,имаистинеуизјавифилмскогствараоцаВу

дијаАлена(Allen)којагласи:„Уколикомојифилмовиненаправезараду,
тадазнамдасамурадиостваркакотреба”.
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(Lynch)имногихдругихсинеастанајбољисудоказзато.
Кадаје,пак,речоиндустријскимкомпонентамафилма,оне
суублискојспрезисањеговимкомерцијалнимефектимаи
везујусезапојмоветржишта,робеилипрофита.Филм је
изфинансијскихпобудачестоспремандачиниразличите
уступкепублицијерњеговипродуцентинежеледаулазеу
ризик.Збогиндустријскогкарактерапроизводњефилмског
спектаклаулагањасубилавелика,каоиочекивањадасета
средстваповратеосвајањемтржишта.Продуцентисуоду
векнајвишеулагалиуфилмовесазвездама,којесусесма
тралестожеримафилмскепродукције.Звезда је,поњима,
ималатрострукуулогу:каосинонимзапродукцијскувред
ностодређеногфилма,каоотелотворењедатихдруштвених
вредности и као полиса осигурања, која обезбеђује успех
набиоскопскимблагајнама.19Упочецимакинематографи
јеХоливуд јенајвишеполагаоурадфилмскихстудија,од
којих су најпознатији билиМетроГолдвинМајер,Ворнер
Брадерс,Фокс,УниверзалиЈунајтедАртист.Касније,уже
љиданаправиизванредноуспешан,тј.профитабиланфилм,
Холивудјенапустиосистемстудијаисаданаосновупроје
катарадипомоделуправљењахита.Продуцентиифинан
сијери уклањају неизвесност у реализацији својих проје
кататимештопостављајубирократскаправилаидетаљно
спецификујусвакипосаокојитребаобавити.20

Телевизијајејошједанмедијзакогасевезујупридевила
ког,медиокритетногикомерцијалног.Она јепарадигмати
чанпримериндустријекултурекоја сесхватакаороба.У
њеној производњи и дистрибуцији Џон Фиск издваја две
паралелне, полуаутономне економије. Једна је фи нан сиј
ска (она која остварује кружење профита), а друга је кул
тур на (којаостварујекружењезначењаизадовољстава).У
обесуукљученипродуцент,робаипотрошач,стимштосе
кодфинансијскеекономијепрограмбазиранаочекивањима
дистрибутераиоглашивача,доксеудругомслучајуидеу
сусретпублици,њеномпрепознавањувредности,стварању
значењаипостизањузадовољства.21Наведенипримери,уз
безбројдругих,потврђујудасеутокукомуникацијесаде
лимапопуларнеуметностиствараодређеникул тур ни круг,
укомециркулишупорукекојеидуодпроизвођачакапотро
шачу,аодовоганатрагкапроизвођачу.Читавпроцеспод
сећананекаквострујноколо,аодигравасеуоквирускупа

19Daleore,A.(2008)Zna čaj star si ste ma u ho li vud skoj pro duk ci ji do po ja ve 
go vor nog fil ma,Niš:Niškikulturnicentar,str.37.

20Aleksander,V.D.(2007)So ci o lo gi ja umet no sti: Is tra ži va nja le pih i po pu lar
nih for mi,Beograd:Clio,str.244.

21Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.34.
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реципрочних односа у којима производња и потрошња
постајукључнаместазастварањезначења.22

Несамофилмителевизија,већиосталимедијиимедијски
садржајипопуларнекултурекојесуизнедрилиноватехно
логијаисавременначинживота (илустрованеновине,ма
газини,фотографија,попирокмузика,стрип,видеоигре)
билисуадекватанкултурниодговорназахтевекојејенаме
таоразвојпотрошачкихдруштава.Америчкиконзумеризам
уXXвекугенералносимболизујепотрошачкукултуручији
сукоренинераскидивовезанизаисторијуевропскогкапита
лизмаикултуре.Збогтогасеуздобропознатуаме ри ка ни за
ци јуувекподразумеваипојамве стер ни за ци јекојипредста
вљаиутицајевропскихкомпанијанапотрошачкопулсира
њедруштава.Американизацијапотрошачкогдруштвакоја
је стигла уЕвропу допринела јеформирањуновогпотро
шачкогидентитетакојијеобликованпоамеричкоммоделу
потрошачкогдруштваиамеричкомсистемувредности.23

Кадајепопуларнакултураупитању,нијепретеранорећида
јеонадопринеластварањусвојеврснеиде о ло ги је кон зу ме ри
зма,којомсеуспелоизједначитистваралаштвоутзв.високој
ипопуларнимуметностима,асатимиостваритииизвесно
јединствореципијената.То јепонајвишекрајемпедесетих
годинапрошлогвекапошлозарукомствараоцимапопар
та,којисуучинилидаиделакласичнихуметностипочињу
задобијатипопуларнеформе,доступнеширокимслојевима
публике.ЕндиВорхол(Warhol)јеестетскомсимбиозомви
сокогипопуларногелиминисаоувреженедистинкцијеиз
међуавангардногуметникаиширокепубликеитименезва
нично прогласио поп стратегију асимилације. Стварајући
популарне верзије постојећих дела класичне културе, поп
култура јемногодопринелањиховомактуелизовањуино
вом доживљавању, тако дањени ефекти данас, у крајњем
случају, јесупозитивнииконструктивни,аувеликојмери
и исплативи.Чаки најодбојније облике нових уметности,
попутпанкаилионогаштосезовесексуалноексплицитни
материјал,друштвоуспевавременомдаприхватииучини
даонипостанукомерцијалноуспешни.24

22Harrington,L.andBielby,D.ConstructingthePopular:CulturalProduction
andConsumption, inPo pu lar Cul tu re: Pro duc tion and Con sump tion, eds.
Harrington,C.L.andBielby,D.D.(2001), Oxford:BlackwellPublishing,
p.11.

23Vučetić, R. (2012) Ko kako la so ci ja li zam, Beograd: Službeni glasnik,
str.351.

24Džejmson, F. (2015)Kraj umet no sti ili kraj isto ri je, Beograd:Art Press,
str.34.
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Новиузлетикозумеризма,нарочитоуXXIвеку,створилису
правухиперпотрошачкугрозницу,којајевидљивауспрези
новетехнологијеимасовнепублике.Уметностнашегвекаи
хиперпотрошачкодруштвонезамисливојебезтехнолошке
револуције, на пример „без звука у вашем џепу на кошу
љи”.25Новикултурнипејзаж,окомепишеЕрикХобсбаум
(Hobsbawm),створенјенакрилимановихтехнологија,које
супочевод80ихгодинаминулогвекареволуционисалесвет
медија.Збогвишеструкостипорукаиизвора,променилесу
сеинавикенекадауглавномхомогенемасовнепублике,која
је сададиференциранијаиизбирљивија.Свакадруштвена
икултурнагрупаданасимаособениодноспремамедијима,
штојечинитемељноразличитомодпубликенавикнутена
традиционалнеистандардизованепорукеодашиљанепреко
масовнихмедија.„Сурфовањем”узпомоћдаљинскогупра
вљачапубликастварасопственивиртуелнимозаик,изчега
семожеувидетидасумедијипосталиглобалноповезании
умережени.

Новој врсти уметничке и масовне комуникације могу се
упутитиибројне замерке, а једнаодњих јеионашто је,
упркосвеликиммогућностимаизбора,кодприличногбро
јареципијенатавидљивалењостипасивност.Многисене
воде сопственим избором него се препуштају садржајима
којенекритичкипримају,дозвољавајућидаониупотпуно
стиформирајуњиховукус.Тајпроцеснарочитоједошаодо
изражаја у ери хиперконзумеризма који узима свој данак,
анијезаобишаоникомуникацијупубликесаделимапопи
рокмузике.

Рок – од му зи ке по бу не до тр жи шног ар ти кла

Постојифамадасепопирокмузика26некадаправилаис
кључивоиззадовољстваиличнихпобуда,адасеонаданас
преобратилаубизнискојидоносидобрузараду.Дајетоса
моделимичнотачноможемосеуверитипресвегачитајући
„староставну”социолошкулитературу, апосебноСајмона
Фрита(Frith)ињеговуСо ци о ло ги ју ро ка–„библију”рокен
ролмузике.Главниподнасловиуовојкњизипосвећенису
социолошким аспектима потрошње и производње рока, а

25Hobsbaum,E.(2014)Kraj kul tu re: Kul tu ra i druš tvo u XX ve ku,Beograd:
Arhipelag,str.19.

26Роксечестостављанасупротпопукаомањеједностранокомерцијал
намузика,ализапотребенашиханализапрецизнијадистинкцијаније
битна,паћемо,подрукусФритом,популарнумузикумладихусловно
називати – роком,музиком која се производи симултанои која је на
мењенаширокомтржиштуомладине.Видети:Frit,S.(1987)So ci o lo gi ja 
ro ka,Beograd:IICiCIDID,str.18.
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готоводанемаозбиљнеиностранеилидомаћестудијепо
свећенерокмузицикојанеговориоњенимкомерцијалним
(тржишним)аспектима.Социолошко–емпиријскаистражи
вањаслужићепонајвишеоповргавањудепласиранихстере
отипа и најснажнијихмитова у савременојмузици, попут
оногдасерокбавиаутентичнимоблицимапобуне,слобо
де, музичке компетентности и јединствености, за разлику
од попмузике која је, наводно, резервисана за свешто је
меко,тривијалноибезвредно.Потомверовањуроккулту
раводиратукорист„чврстог”и„мишићавог”,доксепоп
музичарибавеготово„декоративним”формамакултуралне
производње.27

Причаорокмузицинеможеникакозаобићињенкомерци
јалниаспект.НикСтивенсон(Stevenson)једоминацијуин
дустрије културепрепознао управо уњеномнастојањуда
„штанцује”музикуиуправљањомеуимепрофитаипроиз
вода.28Послератнотржиштемладих,окомепишеЕндиБе
нет(Bennett),створенојекаодиректнирезултатдруштвено–
економскихпроменанасталихпослеДругогсветскограта.
ТадајенаЗападудошлодоекономскогбумакојиједовеодо
растапотрошачкихмоћивећинскогделастановништва.Пре
овога рата конзумеризам је био привилегија средње кла
се,док јесадаобухватиоиприпадникерадничко–класних
групација. Масовна производња и техничко–технолошка
достигнућапедесетихгодинадовелисудоповећанепотро
шњеразличитихврстаробамладихљудиуАмерициизе
мљамаЗападнеЕвропе,нарочитоуБританији.Потрошачка
индустријајебрзосхватиладајеуноснопроизводитиробу
специјалнодизајниранузамладе.Усредиштуновихтржи
шнихомладинскихидентитетанашлисусеодећа,часописи
и,надасве,музика.Утовремезапочињеико мер ци ја ли за
ци ја ро ка,којасеналазилаудиректнојспрезисаразвојем
музичкеиндустрије,пресвихиндустријеплочаиграмофо
на.Технолошкеиновацијебилесукључнезаразвојрокен
рола,којијенајвећупопуларностстекаомеђутинејџерима
утичућинарадикалнупроменустиловаживота.29

У првобитним фазама рокенрола неоспорно је била нај
развијенијаин ду стри ја пло ча која је захтевала стално об
нављањепотрошње.Билодасерадиомејнстриммузици,
било о алтернативном року, та музика никако није могла
избећизаконеекономије.Речју,рокмузикаостајепроизвод

27Stivenson,N.(2007)Dej vid Bo u vi: sla va, zvuk i vi zi ja,Beograd:Clio,str.40.
28Исто,стр.10.
29Видети:Bennett,A.(2001)Cul tu res of Po pu lar Mu sic,Buckingham:Open

UniversityPress,pp.9–11.
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којизахтеваплатежнумоћ,постајероба,итакоулазиукруг
производња–потрошња.30Нетребасметнутисумадајеовде
упитањуXXвек,индустријскоконзумерскодруштвоуод
умирањуилаганомпретварањуунештоштојемегапотро
шачко.Тихшездесетих,грамофонскеплочесубилеглавни
„носачизвука”,пасусеуовајмозаикмузичкеиндустрије
моралиуклопити јошнекиелементи:потрошачморапло
чунанечемдаслуша!Упоредосаиндустријомзаснимање
плочабилајеразвијанаииндустријаелектричнихихајфај
уређаја, у којој су грамофони заузимали примарно место.
Следећастваркоја јевеомабитназапроширивањепубли
ке јестере клам на кам па ња. У томе је незаменљива улога
продуцента,којијеуистовреме,попотреби,исаветник,и
финансијер,иреализатор.

Издавачи популарне музике морали су следити још један
важан,ауистовремепосебанзадатак:заразликуодизда
вачакласичнемузикечијијециљбиоданаведупубликуда
прихватионоштосукомпозитористворили,овдејетребало
урадитисупротно–натератикомпозиторедапроизведуоно
штопубликаволи.Дакле,оријентацијанапрофит,односно
зарађивањеновцајестебиоважан(алинеиједини)импера
тив.Веомабитнајебиланепрестанакомуникацијаиздавача
сапубликомињенимукусом,жељамаиочекивањима.Из
овогасеможезакључитида јеупопбизнисумузикапра
вљена да би одговорила на потражњу – оношто публика
купујеодређујеоноштоћесепроизвести.Дâсезакључити
да јепотрошачнајважнијиактерупроцесуроккомуника
ције.31Чињеницудаје„потрошачима”роказаједничкамла
дост музичка индустрија схватила је најозбиљније. Њени
посленицизналисудаје„етикаоскудицекаоначинживо
та”стварпрошлостиидаделујезастарелојерсепослератно
изобиљеповећавало,амладипопрвипутпочелидатроше
новац.32

Попмузика по природи је комерцијална и зато је она со
циолошкифеномен par ex cel lan ce.33Уразматрањетеврсте
музикеморасеукључитиарсеналекономскихпојмовако
јисеодносенапродукцијуипласман:тржиште,рентабил
ност, продаја, цена, профит, платежна моћ, производња,

30Torg,A.(2002)Pop i rok mu zi ka,Beograd:Clio,str.90–91.
31Frit,S.nav.delo,str.126.
32Makdonald,I.(2012)Re vo lu ci ja u gla vi: pe sme Bitlsa i še zde se te,Beograd:

Clio,str.64.
33„Роккритикаостаје суштинскипреокупирана социологијом,пренего

звуком,ипостојипревеликаспремностзаодрицањемодмузикологије
наосновусхватањадаонанемамноговезесапроучавањемрока”;Shu
ker,R.(1994) Un der stan ding Po pu lar Mu sic,London:Routledge,p.136.
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потрошња,избор,асортиман,прометнавредност,финанси
јер,продуцент,спонзор,реализатор.Законитржиштаисти
сукаокадајеупитањубилокојароба,такодарокмузика
постајеобичантржишниартикал.Музичкаиндустрија,да
кле,откривадруголицерока.Ононијепрожетоосећањима
јер њиме владају закони профита, интереса и исплативо
сти.34

Акојеодпојаверокенрола,прекоњеговогуметничкограз
војатокомнеколикодеценијаXXвека,еко но ми ја ро кабила
саставнидеомузичкеиндустрије,можесемислитикакоје
тоданас,уерихиперпотрошачкогдруштваипостмодерних
оријентација у уметности. Популарна култура је и раније
билауфокусумедијскепажње,алиданассумедијигенера
торисвихдешавања,паионихумузици.Стварноствише
готоводанепостојиаконијепрошлакрозмедије.Сведоци
смонапуштањатрадиционалнекултуреинастанкаме диј ске 
кул ту рекојајепосталадоминантниобликсоцијализације.У
контекстутихпроменастворенајеиновапотрошачкаетика,
која, супротстављајући се некадашњој „етици рада”, носи
називекаоштосу„етиказадовољства”или„етиказабаве”.

Све промене у сфери економије, производње и потрошње
директно су повезане са технолошким иновацијама пост
модерногдоба.Конзументиразличитихжанровапопуларне
музикеидаљесупретежномлади.Ониидуукораксанај
новијимтрендовимакојиизмузикеизбацујуфлексибилне
људскеритмовезамењујућиихритаммашинамаисвепри
сутномдигитализацијомзвука.Ухиперпотрошачкојерипоп
музика (укључујућирок, диско, хаус, техно, рејвиостале
жанрове)„колонизована”јетехнологијомутоликојмерида
ИјанМакдоналд(MacDonald)сагнушањемизјављуједаје
данаспопмузика„једвамаловишеодсаундтреказафизич
кекретене”.Тимежелирећидасуклинциопседнутитех
нологијомзбогчегавишенемислеинеслушају.35Захтеви
духавременаучинилисутодасеогроманбројкомпозиција
данасправипопринципуfast fooda.Штосемузичкеинду
стријетиче,онајеспремнопохрлилаузагрљајдигиталном
добу,безпремишљањасерешавајућипроизводаитехноло
гијенакојимајесаградилакапитал.Цедејепобедиовинил
јерјебиопрактичнији,технолошкисупериорнијиијефти
нијиупроизводњи.Накрају,дигитализованодобајеоднело

34Božilović,N.(2004)Rok kul tu ra,Niš:SKC,str.115.
35Видети:Makdonald,I.nav.delo,str.85–86.
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победујерпреферираформекојесуближеочекивањимаи
укусимановихконзумената.36

Усфериуметностибројкенемогудазначесве,алисуипак
показатељиодређенихтрендова.Например,једноистражи
вање уСАД показало је да нешто више од 50 одсто аме
ричкихпотрошачанасвојим„паметним”телефонимакори
стинекуапликацијузарепродукцијумузике,дасепреко60
одстокупацаодлучујезадигиталнеалбуме,анештомање
зацедеове.Доктинејџеримузикунајрадијеслушајунају
тјубу, старијиАмериканци се нису у потпуности одрекли
чакникасета!Изовога је јаснода једошлодо смена ге
нерација.Немавеликеразликеникадајеречобалканском
културном простору. Према анкети хрватског портала за
младеTeen385из2015.године(наузоркуодоко3000тинеј
џера),показалоседачак80одстоњихслушамузикупреко
мобитела, а само 2 одсто преко радија.Највећи бројмла
дихнеманикаквунавикуодлажењанаконцерте,65одсто
скидамузикусИнтернета,атек12одстокупујецедеове.
Дигитализација звукаи слушањемузикепрекоИнтернета
донелисусобоминовеначинеразмишљања,представља
ња, пласирања, третирањаипромоције рокмузике.Уно
вимсоцијалнимитехнолошкимоколностимапромоцијеи
презентацијемузичкихделапрекоonli neмедијадошлојеи
допотпуноновихначинакомуникације,тојестпреношења
порукаодартистадонепосредногконзумента.Рокенролсе
туибуквалнонашао„уканџамаИнтернета”.37

Данасскородајенесталанавикаодласканаконцертеислу
шања рокмузике уживо.Превасходно из тих разлога рок
губиреволуционарнумисијукојасетичепроменауглавама
младихљуди,акоједоводедопроменаудруштву.Онсада
служикаозабава,разбибригаи„штимунг”узопуштенераз
говоремладихнаулицама,покафићимаиклубовима.Код
његанемавишенекадашњесубверзије,преступништва,не
пристајања,отпора,побуне,креативногнередаинепослу
шностикојабранислободнувољуинезависностпојединца.
ПоДрагануАмброзићу,смањенидруштвенизначајрокен
ролалакојеобјаснити:„Некадсурокенролзвездеговориле
уместонасоноштосможелелидакажемо.Ниједанмедиј
којијемогаодадобацидоширејавностинијебиодоступан
задругачијемишљење,посебномладих–осимрокбенда.И
затосусеонислушалииималипосебанзначај.Данас,кад
свиможемосведакажемоитоистогчасаемитујемоуширу

36Perković,A. (2011)Sed ma re pu bli ka: Pop kul tu ra u Yu ras pa du, Zagreb,
Beograd:NoviLiber,Službeniglasnik,str.138.

37Jovanović,P.iLokner,B.(2016)Ro ken rol u kan dža ma in ter ne ta,Beograd:
Računajtenaračunare.
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јавност преко неке друштвенемреже, неком клинцу више
нијејасноштајетутакопосебноизаштонекотребадаишта
говориуместоњегасамог”.38

Поставља сепитање: зашто у постиндустријскојфазипо
трошачкогдруштвадолазидозначајногпреокретаусфери
попмузикеињенепотрошње,атимеиуобластицелокупне
музичкеиндустрије?СапојавомЕмтивијадошлојеидо
новихначинакомуникацијесажанровимапопуларнемузи
ке,билодајеречосоулу,фанку,хардиметалроку,панку,
репуи разним алтернативниммузичкимформама.Видео
спотовисуунелиновуестетскудимензијуудоживљавање
попмузике,алисууобластимузичкеиндустријеималии
рекламнуфункцију.Укратко, нова генерација конзумената
незадовољавасесамослушањеммузике,младихоћеида
јегледају.Новавизуелнакултураставилајеекранзаноси
оцакомуникације,докјемузикусвеланапратећисастојак.
Неоспорнојетодамиданасживимоуцивилизацијислике,
укојојсветпопуларнекултурефункционишепопринципу
покретнихслика.39

Иакојемодернизаминдустријскогдобауступиоместопост
модернизмуимедијскојкултури,економскастранамузичке
индустријенастављадасекрећеутрадиционалномправцу:
према банковним рачунима богаташа.40Илустрације ради,
упутнојепосегнутизајошједнимкарактеристичнимпри
меромкојипокриваеруипотрошачкогихиперпотрошачког
друштва:The Rol ling Sto nes.Овупопуларнумузичкугрупу,
својеврснурокинституцију,сматрајунајдуговечнијоминај
убедљивијомробноммарком, без обзира на то о којој ро
би је реч.Њихов тимчинимноштво сектора са искусним
професионалцимакојианализирасвакуекономскуопераци
ју, предлажући потенцијално најпрофитабилнија решења.
Стратегијауспона,одржавањаинапредовањабенда,укон
текстуробнемарке,подразумеваиемоционалнобрендова
њекомескороданемаравногуповестисветскерокенрол
сцене.41Захваљујућисвимнабројанимелементима,бендо
комејебилоречиуспеоједапремостифазумодернекул
туреупотрошачкомдруштвуипостмодернекултуреухи
перпотрошачкомдобу,чиме једаосвојдоприноспромени
свестииидентитетамладихувременукојесадаживимо.

38Ambrozić, D. (6. septembar 2018) Jutjub nacija i odlazak rokenrola,
Vreme br. 1444. Tekst dostupan na: https://www.vreme.com/cms/view.ph
p?id=1623125(pristupljeno2.10.2018).

39Fulkinjoni,E.(1980)Ci vi li za ci ja sli ke,Beograd:Institutzafilm.
40Makdonald,I.нав.дело,стр.71.
41Žikić,A.Iznadsvogoblaka,u:Rol ling Sto nes: B(r)end ko ji baš zvu či ur.Le

kić,S.(2007),Beograd:Status,specijalnoizdanjemagazina,str.73.
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Уме сто за кључ ка:  
по тро шач ки кон зу ме ри зам и иден ти те ти

Ситуацијаудруштвухиперпотрошњеданасјеонаквакаква
јестеибезикаквогулепшавањамогаобисенаправитињен
кроки.Тоједруштвоукомеје„оборенауторитеткултуре”и
когакарактеришеопштиконформизам,лењостдуха,повр
шностинеповезаностљуди.42Уовомвременунисунаврху
интересовањапубликеделакласичнекултуре,паипопкул
туреизпротеклогвека;многаодњихсузаборављенаили
скрајнута, док суњиховоместо заузели неки сасвим дру
гачијижанровиисадржаји.Хиперпотрошачкикапитализам
учиниојеинештодобро–дошлоједоодбацивањаједно
страних анализа којима је била наклоњена интелектуална
класа, па се стиче утисак о одређеномпомаку у демокра
тизацијикултуре,доступностикултурнихсадржајасвима,а
несамоповлашћенојкласи,лажнојелити.Културајеунеку
рукупревишетехнификованаимедиокретенизована,али,с
другестране,управосутехникаимедијиучинилинајвише
даонабудедоступнасвима.

Сличнаствардешавасеисаидентитетиманасталимуново
створеномсветукултуре.Какавменталитет,такавидентитет–
потрошачки,површан,променљив,поводљив,несталан,ви
шезначанивишесмислен.Углобализованомдруштвунема
вишестабилних,фиксиранихиурођенихидентитета.Сада
сунаделуплуралниидентитетикојисеконституишууигри 
раз ли ка,ачитајууми шље њу раз ли ке.43Комуникацијасаде
лимарокмузике такође је далекоодонекада је онабила
продубљена темама за „размишљање”. Рок медитација је
устукнулапредхедонизмом, разбибригоми забавом.Про
лазноствредностиукултуриузимасездравозаготовојер
севредностивишененалазеупроизводњивећупотрошњи.
Потрошачкиконзумеризамидоминацијаспектаклапостали
суокосницасавременемедијскекултуре,која једовеладо
трансформацијестарихипродукцијеновихидентитета.

ЛИТЕРАТУРА:
Aleksander,V.D.(2007)So ci o lo gi ja umet no sti: Is tra ži va nja le pih i 
po pu lar nih for mi,Beograd:Clio.

Ambrozić,D.(6.septembar2018)Jutjubnacijaiodlazakrokenrola,
Vre me br.1444.Tekstdostupanna:https://www.vreme.com/cms/view.
php?id=1623125(pristupljeno2.10.2018).

42Липовецки,Ж.нав.дело,стр.417.
43Đorđević,J.(2009)Post kul tu ra,Beograd:Clio,str.354–355.



452

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

Bennett,A.(2001)Cul tu res of Po pu lar Mu sic,Buckingham:Open
UniversityPress.

Božilović,N.(2004)Rok kul tu ra,Niš:SKC.

Čejni,D.(2003)Ži vot ni sti lo vi,Beograd:Clio.

Daleore,A.(2008)Zna čaj star si ste ma u ho li vud skoj pro duk ci ji do  
po ja ve go vor nog fil ma,Niš:Niškikulturnicentar.

Debord,G.(2017)Druš tvo spek ta kla,Beograd:Porodičnabiblioteka
br.4,http://anarhijablok45.net11zen.com

Đorđević,J.(2009)Post kul tu ra,Beograd:Clio.

Džejmson,F.(2015)Kraj umet no sti ili kraj isto ri je,Beograd:
ArtPress.

Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio.

Frit,S.(1987)So ci o lo gi ja ro ka,Beograd:IICiCIDID.

Fulkinjoni,E.(1980)Ci vi li za ci ja sli ke,Beograd:Institutzafilm.

Harrington,L.andBielby,D.ConstructingthePopular:CulturalPro
ductionandConsumption,in:Po pu lar Cul tu re: Pro duc tion and Con
sump tion,eds.Harrington,C.L.andBielby,D.D.(2001), Oxford:
BlackwellPublishing,pp.1–17.

Haug,V.F.(1981)Kri ti ka rob ne este ti ke,NoviBeograd:IICSSO
Srbije.

Hauser,A.(1986)So ci o lo gi ja umjet no sti 1–2,Zagreb:Školskaknjiga.

Hobsbaum,E.(2014)Kraj kul tu re: Kul tu ra i druš tvo u XX ve ku,
Beograd:Arhipelag.

Jovanović,P.iLokner,B.(2016)Ro ken rol u kan dža ma in ter ne ta,
Beograd:Računajtenaračunare.

Lasch,C.(1986)Nar ci stič ka kul tu ra,Zagreb:Naprijed.

Lyotard,JF.(2005)Post mo der no sta nje: Iz vješ taj o zna nju,Zagreb:
Ibisgrafika.

Липовецки,Ж.(2008)Па ра док сал на сре ћа: оглед о хи пер по тро
шач ком дру штву,СремскиКарловци,НовиСад:Издавачка
књижарницаЗоранаСтојановића.

Makdonald,I.(2012)Re vo lu ci ja u gla vi: pe sme Bitlsa i še zde se te,
Beograd:Clio.

Perković,A.(2011)Sed ma re pu bli ka: Pop kul tu ra u Yu ras pa du,
Zagreb,Beograd:NoviLiber,Službeniglasnik.

Shuker,R.(1994)Un der stan ding Po pu lar Mu sic,London:Routledge.

Stivenson,N.(2007)Dej vid Bo u vi: sla va, zvuk i vi zi ja,Beograd:Clio.

Šušnjić,Đ.(2015)Te o ri je kul tu re: pre da va nja,Beograd:Zavodza
udžbenike.

Torg,A.(2002)Pop i rok mu zi ka,Beograd:Clio.



453

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

Touraine,A.(1980)Po stin du strij sko druš tvo,Zagreb:Globus.

Vučetić,R.(2012)Ko kako la so ci ja li zam,Beograd:Službeniglasnik.

Žikić,A.Iznadsvogoblaka,u:Rol ling Sto nes: B(r)end ko ji baš zvu či,
ur.Lekić,S.(2007),Beograd:Sta tus,specijalnoizdanjemagazina.

www.vijesti.me

www.teen385.com

NikolaBožilović
UniversityofNiš,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofSociology,Niš

TRANSITIONOFPOPCULTUREFROM
CONSUMERTOHYPERCONSUMERSOCIETY

Abstract

The author of this paper dealswith the turbulence of pop culture in
a transitionfromtheindustrialmassproductionto thepostindustrial
postcultural hyperconsumer society. The first section identifies the
consumermentality of a consumer, preoccupied by the consumption
ofmaterial and symbolic goods, and of a turbo or hyperconsumer,
who has raised consumption to the level of fetish. In both cases
consumption could not function without marketing, advertising and
creationofbrands.Followingacomprehensiveanalysisofthegeneral
characteristics of consumption (in the industrial stage of society)
andhyperconsumption (in thepostindustrial stage), theauthoruses
sociologicalinstrumentstoobservetheconsumptionofpopularcultural
contents – film, television and various genres of popular music in
particular.Thesectiontitled“Rock–fromthemusicofrebelliontoa
marketitem”examinesthetransformationofrockmusicanddifferent
mannersofitsperception,fromitsfirstnotestothisdate.Theauthor
analysesthepostwaryouthmarket,includingtheindustryofrecords,
cassette tapes,CDs,musicvideos andothermedia.Theeconomyof
rocknrollandthecommercialbasisofthismusichavesubjectedrock
togreattemptations,leadingtoitsdoublelife,whichontheonehand,
serves thepurpose tomeet the tastesandexpectationsofa largeand
demandingaudience,andontheother,tomakeprofitsoastosatisfy
the insatiable appetites of various business people,music producers,

organizersandmanagers.

Key words: postindustrial society, consumption, popular culture, 
market, business, advertising, brand, rock music, audience


