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Abstract: This paper discusses, actualizes and problematizes the representation and
treatment of art music in the context of contemporary mass media radio discourse, in
its traditional and digital/internet formats. The thesis is that understanding the content of high culture and art music is key to the social and cultural progress of the audience, and that it implies the clear views of the creator of the work of art music, on
the one hand, and the experience of the recipient – that is, the audience, on the other
hand. In this context, traditional and digital mass media must continue to act as the
main transmitters/mediators of musical creation. Through the prism of art music on
the radio, the types and ways of the operation of contemporary (meta) mass media are
detected, as well as the effect of the reception of elements of mass/media culture on
*1Author contact information: marija.karan@gmail.com

49

New Sound 56, I I /2020

the audience. The critical-analytical-interpretive method interprets the phenomenon
of artistic music on the radio and contributes to the research of the impact on the
audience with music as the key parameter of mass media discourse.
Key words: mass media, radio, digital, Internet, global network, art music, music
editing, mass media culture, audience

The culture of mass media, that is, the mass media culture derived from mass
media messages, is developing simultaneously with the culture of the modern
and postmodern. Mass culture is shaped by direct or subliminal messages of
the mass media created with the aim of being adopted as the dominant social
patterns and models. Aimed at a broad spectrum of consumers, it is often
determined as: unified, standardized, non-inventive… With the dominance
of the market economy and commercialization from the mid-twentieth century till today, mass media culture, thanks to its accessibility, is an effective
means of direct communication with the audience and influences it. Whether
it encourages its consumers to engage, acts informatively, or skillfully indoctrinates by setting questionable models of behaviour and measures of value,
mass media culture is indisputably a phenomenon worthy of continuous research and analysis because of its power to transform and adapt.
Postmodern and mass media culture form a kind of megaculture because
they connote the complex sociological, economic, biopolitical, artistic forms
of behaviour, meanings and influences that determine the epochs of civilization.1 Bearing in mind that megaculture is formed by means of production, exchange and consumption (market capitalism), globalization, as well
as various forms of presenting meaning, values and beliefs (mass media), it
is clear how postmodern and mass media culture are the raison d’être of the
mentioned megaculture.
In the age of the increasingly dominant market economy and commercialism, that is, material profit as the imperative, works of art are increasingly
integrated into commodity, serial production directed towards consumerism,
in the sense of art as a material good that depends on consumer satisfaction.
Thus, artistic music often loses its l’art pour l’art function as an independent
object of aesthetic (and any other) contemplation, positioning itself around
consumers in an adequate commercial context and framework, in order
to be generally accepted. Significantly contributing to this is the intensive
commercialization of mass media whose space for the promotion of high art,
1

Miško Šuvaković, Pojmovnik teorije umetnosti, Beograd, Orion Art, 2011, 431.
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especially in the context of domestic commercial media, is practically nonexistent.
Connoting the society of the spectacle as a “view of the materialized
world”2 high art, within the mass media, postmodern megaculture, also becomes a kind of commodity whose survival on the market depends on an
adequate attitude towards consumers. The word ’consumers’ is intentionally
used here because the artistic audience/auditorium in the era of the market
economy, the society of the spectacle and the expansion of new mass media
forms has been transformed into a passive3, active and/or interactive4 user of
offered commercial mass media contents.
In modern times, in commercial mass media discourse, art music is subject to stereotyping as formally and market-oriented towards a specific, and
in the mass media context, small audience. In addition to the fact that the
demonization of art music in the context of commercial media is unacceptable, there are also critical prejudices that label this genre as unsuitable for
the general public, i.e. they generally emphasize the audience as insufficiently
musically literate to accept the contents of artistic music, and in the context
of a market economy to consume them adequately and to a large extent. Mass
media mediation is largely responsible for this creation of a socio-cultural
reality and the negative generalization of fans (consumers) of art music in the
broadest context. Contrary to all the above, occupying the audience’s attention and turning it exclusively to consuming popular music on commercial
mass media seems to be aimed at essentially passivating the public’s social
awareness, which results primarily in the absence of attitude and development of critical thinking.
Mass media in the postmodern are a mechanism of serial products, a
metaproduct of postmodern technological development, and a representation of the social order and positions. With their form and essence, the
media to an exceptional extent determine social life and have an influence
on its organization. Culture as a “concept based on opinion, behavior, lanGi Debor, Društvo spektakla, Beograd, Porodična biblioteka, 2003, 18.
Max Horkheimer i Theodor Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva – filozofski fragmenti,
Sarajevo, Izdavačko preduzeće “Veselin Masleša”, 1974.
4 Ана Мартиноли, “Трансформација радијског аудиторијума као последица конвергенције традиционалног радија и интернета”, in: Петар Марјановић и Милена
Драгићевић-Шешић (ed.), Зборник радова Факултета драмских уметности, 17,
Београд, Факултет драмских уметности, 2010, 219–235.
2
3
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guage, customs, the identity of a society, under the influence of the media
grows into a new communicational, virtual model”.5 The system of cultural
values becomes an inseparable part of the society of the spectacle, through
the propagation of the phenomenal and the shaping of the social value system
in relation to the phenomenal,6 whereby the value system is transformed.
New, primarily market-economic imperatives penetrate the domain of high
art, which becomes absolutely suppressed as non-commercial (unprofitable)
within the commercial mass media because it presumably does not address a
wide audience, but a narrowly selected / target / focus group.
However, art music is transcending the limited space within the commercial mass media thanks to the expansion of the global network (as synonyms for the Internet) at the beginning of the new millennium. The new
digital, mass media, and social order affect the quantity and ways of presenting and consuming art music in the modern mass media sphere. Within the
mass media/postmodern/megaculture, a new global (Internet) community
is determined, inhabited by a newly established post-technological, information society that ’manages’ an endless technological, digital space with an
unimaginable abundance of data. In this context, culture is determined and
(re) shaped by technological innovations and continuous changes, as well as
the convergence of the mass media, and thus the ways of sending messages
to the audience; and “new electronic technologies of the postmodern information age, although sometimes beyond the human experience of time and
space, and often invisible to that very experience, are technological forms of
existence that we can neglect less and less today”.7 Space and time in the context of the global network become relative concepts, without limitations. The
change that is happening with the expansion of the Internet at the beginning
of the new millennium refers not only to the relativization of space and time,
but also to cultural models, as well as mass media forms and contents. The
availability of information and the possibility of independent choice result
in the audience behaving in completely new ways towards the mass media,
artistic and cultural contents.
Vesna Milenković, “Estetizacija medijske realnosti – mediji i publika kroz prizmu Krisa
Hedžisa, Sofi Bisonet i Robin Arčer”, in: Dragan Žunić i Miomira M. Đurđanović (ed.),
Balkan Art Forum, Umetnosti i kultura danas, zbornik radova sa naučnog skupa, Niš, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 2014, 245.
6 Gi Debor, op. cit., 19–20.
7 Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Zagreb, Meandar, 1998, 10.
5
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Understanding the content of high culture and art is two-way and implies, on the one hand, clear views of creators of works of art, as well as the
experience of recipients, i.e. the audience, on the other hand, while the mass
media, regardless of format, must act as transmitters or mediums of artistic creation. It is indisputable that music, regardless of its genre definition,
is a powerful means of communication and correlation with the audience in
the sense of forwarding certain messages. In contemporary mass media discourse, whether it is about traditional commercial media or new Internet/
online formats, the placement of artistic music and the ways in which the
audience receives, but also accepts artistic content are being problematized.
Throughout its nearly cenutry-old history, radio as an influential mass
media has proven the power of survival and transformation, despite all the
technological challenges over the decades. For that reason, the position of art
music is best manifested through the level of its representation and treatment
in this mass media. From the founding of Radio Belgrade in March 1929 until today, from the appearance of the first domestic commercial radio stations
in the second half of the twentieth century, and the Internet during the new
millennium, domestic radio discourse is absolutely in line with European
mass media flows and as such is meticulously analyzed and continuously interpreted.
It is important to emphasize the distinction between the treatment of (artistic) music on a public broadcaster, that is, the state radio and commercially
formatted radio stations. The state radio broadcaster has retained the principle of mixed programming throughout Europe, as well as in our country,
which implies genre-diverse music segments that are intended for a wide audience. Rating and competitiveness in relation to other mass media is in the
background, because it is a mass media that is financed from the state budget.
The music conception and the choice of the representation of music genres
on formatted commercial radio stations are directly conditioned by the ratings and competitiveness on the mass media market. Namely, the status of
art music has become increasingly debatable since the 1960s, all over the
world and in our country, the popularization of commercial radio stations
introduced the segmentation of radio programs and audiences, and a unique
model called ‘format’ that is characterized by the strict positioning and editing of music and program segments. Creating a music radio format refers to
the formation of the sound identity of a radio station, that is, “stationality”.8
8

Džozef Tjurou, Mediji danas – uvod u masovne komunikacije, Beograd, Clio, 2013, 97.
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Of course, as well as the audience which the mass media addresses, the music
content is the result of market analysis and the discovery of a market niche
in which the media will be attractive and profitable with its content. In this
sense, the genre definition of art music intended for a specific target group
seems to be continuously losing the battle for survival on the mass media
commercial scene. Like the domino effect, there is a situation in which the
decreasing representation of art music (especially contemporary art) in radio (and even television), essentially and non-transparently leads to cultural
blindness, limiting the cultural, and therefore social progress of the audience.
While on the domestic public broadcaster, art music is represented in
the broadest context within specialized shows dedicated to artistic music and
creativity, as well as complete radio channels (such as the Third Program of
Radio Belgrade), it is important to note that there is an awareness of the importance of art music on the radio. On the other hand, today, many domestic
commercial stations, whether on national or local frequencies, have absolutely no option of formatting the musical concept in the direction of art music, especially not contemporary. When it comes to classical and art music on
traditional radio, exceptions are the national day(s) of mourning9 when the
Law of the Republic of Serbia strictly regulates the broadcasting of art music
in the most tragic context. Even then, the response of the audience and the
reaction to the choice of music on the air is not negligible and indicates a real
need for a significant presence of art music in the broadest stylistic and genre
context, especially in the field of the contemporary formatted radio program.
Editing music on commercialized formatted radio stations means that
the audience is moulded according to market demands, with the imposition
of criteria and norms that often, especially when it comes to the treatment of
music, give way to quantity instead of quality. However, with a well-designed
analysis, along with testing and monitoring the wishes, needs and habits of
the target group of listeners, it is quite possible to reconcile the economic
and financial imperatives of the market and the needs of the audience. This
especially refers to the treatment of art music of all epochs on contemporary
commercial radio.
It is an indisputable fact that worldwide broadcasting of art music is
waning. Namely, in the United States, there are only a few commercial raDuring the days of mourning, it is forbidden to broadcast folk and popular music, i.e.
to hold entertainment programs in public places. Law on National Days of Mourning in
the territory of the Republic of Serbia, Official Gazette no 101/2005 and 20/2010, Article
10.

9
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dio stations that broadcast art music. However, their number in the Internet
space is increasing, which is by no means insignificant.10 In contrast, examples of a successfully implemented traditional commercial format are present
throughout Europe. Thus, for example, in Hungary, on the frequency 91.1
MHz, classical music is broadcast on a local radio station from Budapest,
called Klasszik Rádió.11 One of the most popular commercial radio stations
in Germany, formatted exclusively with art and film music is Klassik Radio12
and broadcasts its program via FM signals in over 300 German cities, as well
as via the Internet. In the same context, in the UK the most popular radio
station with a focus on art music that has moved from a national framework
to a commercial format (traditional FM and Internet) is the famous Classic
fM.13 In France, the commercial radio station Radio Classique has been on the
air since 1983, and it also broadcasts its program formatted with artistic music via the Internet.14 The Italian Radio Classica works according to the same
model.15 In the Russian Federation, one of the radio stations most listened
to is Radio Orpheus (Радио Орфей)16 which broadcasts a program with art
music throughout Russia and via the Internet. Radio examples come from
European countries that are very different in size, population/audience, as
well as their biopolitical position and influence – but what they have in common is the significant presence of art music in traditional, formatted, commercial radio.
From the above, it is clear that art music can fit into the laws of the commercial formatting of radio, and with a knowledgeable selection and skillful
music editing it can be adapted to certain established types of music radio format. Examples are adult contemporary – music tracks that make up the most
famous works of art music of all eras or easy listening – tracks with a slower
tempo and developed melodic lines, which have a calming effect on the listener and the like. As it is a commercial radio format, in addition to the selection
10 Mark Vanhoenacker, “Requiem. Classical music in America is dead”, https://slate.
com/culture/2014/01/classical-music-sales-decline-is-classical-on-deaths-door.html,
page accessed: 12. 11. 2020.
11 http://www.klasszikradio.hu/hu/
12 https://www.klassikradio.de/
13 https://www.classicfm.com/
14 https://www.radioclassique.fr/
15 http://www.radioclassica.fm/
16 https://orpheusradio.ru/
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of more adequate music tracks, for the sake of positioning on the mass media
market, such musically formatted mass media must be thoughtfully presented
and popularized in public. With the appropriate promotional strategy and
placement, it is possible to stand out on the competitive market of formatted
radio because of the fact that commercial radio stations are primarily related
to making a profit, and secondarily to the promotion of music content. Eileen
R. Meehan points out that on this kind of radio there is no focus on ennobling listeners. As commercial radio stations depend on advertising, the music on the program is aimed at listeners who are potential consumers of what
is advertised on the radio.17
However, it is indisputable that artistic music in the commercial radio broadcast, viewed on a macro level, is far less represented than popular
genres throughout Europe, which especially relates to domestic and regional
radio broadcasting. The space of the global network, that is, the Internet, has
largely compensated for the absence of art music in contemporary commercially formatted radio discourse.
The possibility of placing and consuming content in the Internet sphere
has provided users of new versions of traditional media, as a result of the
convergence of radio into a kind of Internet metamedia18, with a significantly more diverse musical choice. The genre narrowing of the music concept
of terrestrial radio stations has been overcome on the Internet through an
expanded offer of content: music platforms and services (Apple Music, Spotify, Pandora, Google Play, Deezer, Youtube Music, Amazon Music, Sound
Cloud), music podcasts, art websites music and other, of course, still within
what is the assumed need of the target group.
The traditional audience, made up of art lovers, is becoming an important part of the ’network society’ in the Internet sphere, which in the new
metamedia space identifies itself as a group of individuals who share common interests and exchange a large amount of information.19 In the world of
the global network, the audience is both passive and active, and the subject
Eileen R Meehan, “Ratings and the institutional approach: A third answer to the commodity question”, Critical Studies in Mass Communication, 1, 1984, 216–225.
18 Lev Manovič, Metamediji – izabrani tekstovi, Beograd, Centar za savremenu umetnost, 2001, 74.
19 Vera Mevorah, Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996–2013. Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji, doktorska disertacija, mentor dr Nikola Šuica, Beograd,
Univerzitet umetnosti, 2015, 12.
17
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and object of attention, as well as the creator and recipient of content and
meaning. And as such, it is the ’guardian’ of the idea of social and cultural progress, which is determined by the fluctuation of information, adequate
selection and choice, and which satisfies all basic human needs: education,
information, ennoblement, entertainment.
Whether it is about those who create, interpret or determine art music,
the Internet has provided performers and music creators with an endless opportunity for interaction, placement, affirmation, exchange of opinions, attitudes, presentations, and promotion. In the space of the global network,
the existing hierarchy of relations between the periphery is deconstructed as
“aesthetically marginal tendencies within one musical culture”, the ones outside the mainstream, often negatively contextualized as insufficiently good20
and the centre as a standardized space from which music culture develops.21
When it comes to presenting and consuming art content on the Internet, in the era of hyperinformation, important questions arise: how can an increasingly demanding audience come into contact with intriguing art content;
how can contemporary performers and creators present their art, and in the
inconceivable space of the global network be prominent and draw the attention of the network society to themselves? Is there and who can be responsible for redefining the thread between art music and the audience? The answer
is in the hands of music experts who, on the one hand, know the laws of the
commercial mass media market, but also have ideas, visions and knowledge
about how to present artistic music to the audience in contemporary mass
media discourse – either traditional or digital. In order to attract and animate
the audience in the digital age – it is necessary to accept the new reality, and
it is complex, vibrant and being continuously transformed. The question also
arises: what is expected from the music editor of a radio program, both in the
traditional and in the digital / online mass media space, especially when it
comes to the presentation and promotion of artistic music content?
The task of art music promoters, whether they are music editors, artists
and music creators or an audience free to create their own content in the
Mirjana Veselinović-Hofman, “Music as the Periphery Under Conditions of Degraded
Hierarchy Between the Centre and the Margins in the Space of the Internet”, in: Tilman
Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mladjenović (eds), Identities: The
World of Music in Relation to Itself, Musicological Studies, Volume 17, Belgrade, Faculty
of Music, 2012, 23–24.
21 Ibid, 25.
20
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global network – for the popularization of art music in a new mass media,
commercial context, certain premises are necessary:
• Impeccable musical creations and performances – the mass media audience feels and recognizes true quality. Whether it is a musically literate
audience or music lovers who are driven by the need to meet their aesthetic criteria, such an audience will support and ensure the survival of a
mass media form whose focus is on art music. However, for the adequate
support and interest of the audience, the selected and broadcast works
of art must really be at the highest creative and interpretive level. The
challenge for presenting art music in a contemporary commercial mass
media context, whether it is in traditional or Internet formats, is the time
limit. Namely, the predominance of popular genres and their simplified
form, as well as the duration of which is reduced to up to five minutes on
the air, negatively affected the survival of art music as a complex form
on the commercial radio. The skill and knowledge of the creators of the
program are crucial for selecting and fitting art music tracks according
to certain parameters, that is, music components such as: style, character, tempo, harmony, musical form and so on. Also, adequate, intriguing,
meaningful, direct speech segments are key to bringing the content of art
music closer and building relationships with existing and new audiences,
in the traditional and digital mass media space.
• Stylistic and musical diversity – when it comes to broadcasting art
music on the air, in modern times, the laws of the market and new forms
propagate the so-called more music variety concept. With this concept,
which in addition to the music base of hundreds of music tracks that
are broadcast, includes the production of striking jingles that determine
the sound/music identity of the media, so the audience is able to listen
to a quality radio station with a diverse and interesting selection of music. Whether it is the presentation of artists who, with their interpretation and creation, but also with their fashion style and action, ’represent’
artistic music as sophisticated, elite, sublime (like the vocal diva Maria
Callas), or musically and visually eclectic and eccentric artists (such as
the violinist Amadeus Leopold) – the modern audience follows the most
diverse stylistic tendencies. The fact that in the digital era, all radio stations have their own Internet formats, which means that this mass media
converges from an exclusively auditory to an audio-visual medium, providing the opportunity to present the broadcast content in more detail to
the audience.
58
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• The art of radio/mass media storytelling about music – speech and music segments in each mass media form represent a kind of narrative. In
modern times, the clear distinction between a music editor, a presenter/
host and a listener is blurred by the possibility of them performing several activities at the same time. The skill of radio storytelling about music,
which uses a whole range of narrative tools that connect the details into a
coherent whole, is especially attractive to the artistic audience. Radio storytelling, as another important tool in establishing a strong connection
with the audience, is created on the basis of short stories and ballads, as
forms that are transmitted in a rhythmic, poetic format, designed in such
a way that contents of stories are easily remembered. In a mass media,
musical context, radio storytelling would refer to the skill of stories about
music, in the broadest sense. Expressing through storytelling is a special skill that expertly overcomes the distance between the author of the
show/music editor/presenter/host and the listener. This gives the impression of unity, and their active participation in a (music) story. Storytelling in a radio discourse is different from presenting. Despite the narrator
having the main say, he treats the audience as an active participant in the
storytelling. A successful storyteller captures the listeners’ attention, and
all participants in this process draw their own conclusions from what
they are listening to. The radio storyteller or music narrator is honest
and authentic and speaks in a way that every person in the audience can
understand. The power of storytelling is also reflected in the thoughtful
presentation of the musical content. Being personal, speaking subjectively, but based on facts, is imperative for creating a mass media art form
in traditional and Internet discourse, which leaves an impression on the
contemporary music and media audience. A significant example of this
is the show broadcast by the British public radio service The Composer
of the Week, which has been on the air for an impressive seventy-seven
years (since August 2, 1943). Since 1999, the author and editor of the
show has been Donald Macleod, an extremely experienced and skilled
radio presenter with extraordinary diction, vocal timbre and storytelling
skills: “It’s not my job to tell people what to think about music. I’m here
to make pictures, and I often start with a visual picture [...] I think it’s a
kind of secret connection between me and the listener, to establish connections where they don’t seem to exist”.22 Although not formally musihttps://www.radiotimes.com/news/2013-07-29/composer-of-the-week-host-donaldmacleod-im-one-of-the-worlds-great-bluffers/, page accessed: 2. 6. 2020.

22
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cally educated, Macleod took his position as a music storyteller seriously
and prepares for each show in detail, providing the audience with a truly
unusual personal musical experience, taking care of every detail as a narrator and emphasizing that “if you get to a particularly tragic point in a
composer’s life, you don’t want to accompany it with cheerful music [...]
it seems to me that the show ’Composer of the Week’ represents radio in
its full glory – it’s fun, and at the same time you learn something”.23 Music storytelling is an important element of modern radio programming
because it is a fusion of education and entertainment.
• Knowing your audience – direct communication with the audience is
always the best way to get to know the preferences of the target group
addressed by the radio whose program focuses on art music. In addition
to research conducted by specialized audience monitoring agencies, or
software for visits to Internet portals and pages, there must be a kind of
’key’ for direct contact with the audience. Feedback is necessary for positioning traditional and Internet mass media as humane, interpersonal,
with the power to educate and intrigue their audience.
The global network is a specific rhizome structure24 and although it is
based on mass media and market bases, within it the musical contents of diverse identities flourish. Affirmation of identity from the sphere of art music
in the space of the global network is realized primarily thanks to the convergence of the mass media – integration, the fusion of elements of various mass
media formats, and the creation of a kind of metamasmedia in which existing
entities intertwine and transform, creating completely new forms.25 In this
way, artistic musical creation is propagated, affirmed, accessible and exposed
to the public, and thus to transparent praise or criticism.
and https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/3VPxfJrPDcWm8b5DjX2DFW1/donald-macleod, page accessed: 30. 5 .2020.
23 https://www.radiotimes.com/news/2013-07-29/composer-of-the-week-host-donaldmacleod-im-one-of-the-worlds-great-bluffers/, page accessed: 2. 6. 2020.
и https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/3VPxfJrPDcWm8b5DjX2DFW1/donaldmacleod, page accessed: 30. 5. 2020.
24 “The rhizome approach assumes that any point can be connected to any other point”,
see: Jovan Čekić and Jelisaveta Blagojević (eds.), Moć / Media / &, Belgrade, Center for
Media and Communications of the Faculty of Media and Communications, Singidunum
University, 2012, ix.
25 Rodžer Fidler, Mediamorphosis – Razumevanje novih medija, Beograd, Clio, 2004, 46.
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When it comes to critical reviews of works, performances and authors
of art music in radio discourse, this program segment seems to have become
represented less and less in recent decades. In commercial formats related to
popular genres, which are also the most prevalent in the global radio airwaves
– traditional and Internet – shows, critical reviews are reduced to short segments called music sells. These are announcements that contain information
about music tracks that can represent valid information for the audience. In
the commercial radio format, this program segment could be expanded, and
critical reviews returned to the former very important position on the air.
Internet music podcasts are also an adequate space for interpreting and presenting the achievements of art music in the new mass media radio context.
Whether it is a public broadcaster, commercial radio formats in the traditional framework, or the Internet as a space for metamasmedia radio forms,
art music in the broadest context can and must be part of that system. And
while the global network through the most diverse forms: Internet portals of
existing, traditional radio stations, stand-alone Internet radio stations, music
platforms, podcasts and so on, provides the audience of art music with extensive and diverse content, it seems high time to take some of these forms they
also implement in a modern, traditional radio context. When one hears and
analyzes the content of the podcast of one of the most influential radios of all
time – the British BBC radio, it is clear that with a knowledgeable approach
and top production, art music can be adequately positioned in contemporary
metamasmedia discourse. At the very end of this presentation, let us point
out that “whether we like it or not, we now live in a postmodern age […] in
which incompatible aesthetics and styles coexist in a fluctuatingly stable state.
If the arrow of history has lost its way, maybe technology will start up the
future of music?”26
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Summary
As a culture derived directly from mass media formats and content, mass media culture is a kind of phenomenon that, due to its exceptional power of constant transformation and adaptation to change, is worthy of continuous research and analysis. In the
time of the domination of the market economy and commercialism, and material
profit as an imperative, art music also found itself at a turning point – whether to be
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integrated into goods, as part of serial production aimed at consumerism, or to remain
sublime, refining, driving, special, different, eclectic. The intensive commercialization
of the mass media marginalizes the presence of art music on the air, and there is practically no space for the promotion of high art, especially in the context of domestic
commercial media. Mass media mediation is largely responsible for this creation of
social and cultural reality, for the marginalization of fans of art music in the broadest
context. However, the limited space within the commercial mass media is surpassed
by artistic music thanks to the expansion of the Internet at the beginning of the new
millennium. The change that is happening also applies to mass media forms and contents. On the one hand, the space of the global network, that is, the Internet, compensates for the insufficient representation of art music in contemporary commercially
formatted radio discourse. On the other hand, examples of good radio practice from
many European countries indicate that art music, like any other music genre, can fit
into the laws of traditional commercial media formatting, while knowledgeable selection and skillful music editing can adapt to certain established types of modern music
radio format. With the appropriate promotional strategy, it is possible to stand out in
a very competitive market. The genre narrowing of the musical concept of terrestrial
radio stations has been overcome on the Internet through a diverse offer of numerous
contents. In the space of the global network, which is used as an extended arm of traditional commercial mass media, but also as a new space for the transformation of
media into new metamasmedia forms, both performers and music creators are given
the opportunity to interact, place, affirm, exchange opinions, views, criticism, presentations, and to promote themselves. However, for the popularization of art music in
the new metamass media commercial context, it is extremely important to respect
clearly defined premises: broadcasting impeccable musical creations and performances, promoting stylistic and musical diversity, radio storytelling skills, with an
obligatory knowledge of its audience and continuous building a personal relationship
with the audience. And, in fact, this concept can be applied to traditional radio commercial formats, but also in public broadcasting (in terms of program modernization
and access to music editing and presentation). Artistic music in the broadest context
can and must be a part of every mass media system and format and be adequately
positioned in the contemporary metamasmedia discourse.
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Апстракт: Овим радом разматрају се, актуелизују и проблематизују заступљеност и третман
уметничке музике у контексту савременог масмедијског радијског дискурса, у његовим
традиционалним и дигиталним/интернет форматима. Теза која се заступа јесте да је разумевање
садржине високе културе и уметничке музике кључно за друштвени и културолошки напредак
аудиторијума и да подразумева, с једне стране, јасна становишта ствараоца дела уметничке музике
и, са друге стране, доживљај реципијената тј. аудиторијума. У овом контексту, традиционални и
дигитални масмедији морају и даље деловати као главни проводници/медијуми музичког
стваралаштва. Кроз призму уметничке музике у радио етру, детектују се видови и начини
деловања савремених (мета)масмедија, као и ефекат рецепције елемената масовне/масмедијске
културе на аудиторијум. Критичко-аналитичко-интерпретативним методом тумачи се феномен
уметничке музике на радију и даје допринос истраживању утицаја на аудиторијум музиком, као
кључним параметром масмедијског дискурса.
Кључне речи: масмедиј, радио, дигитално, интернет, глобална мрежа, уметничка музика, музичко
уређивање, масмедијска култура, аудиторијум

Култура масовних медија, то јест масмедијска култура проистекла из масмедијских
порука, развија се истовремено са културом модерне и постмодерне. Масовну културу
обликују директне или сублиминалне поруке масмедија креиране са циљем да буду
усвојене као владајући друштвени обрасци и модели. Усмерена ка широком спектру
конзумената, неретко је детерминисана и као: унифицирана, стандаризована,
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неинвентивна… Доминацијом тржишне економије и комерцијализације од средине
двадесетог века до данас, масмедијска култура захваљујући својој доступности јесте
ефикасно средство директне комуникације са аудиторијумом и утицаја на њега. Било да
своје конзументе подстиче на ангажованост, делује информативно, или вешто
индоктринира постављањем дискутабилних модела понашања и мерила вредности,
масмедијска култура неоспорно јесте феномен вредан континуираног истраживања и
анализирања због њене моћи трансформисања и прилагођавања.
Постмодерна и масмедијска култура чине својеврсну мегакултуру јер конотирају
сложене социолошке, економске, биополитичке, уметничке облике понашања, значења и
утицаје који одређују цивилизацијске епохе.1 Имајући у виду да се мегакултура формира
облицима производње, размене и потрошње (тржишни капитализам), глобализацијом, као
и различитим облицима приказивања значења, вредноси и уверења (масмедији), јасно је
колико су постмодерна и масмедијска култура raison d'être поменуте мегакултуре.
У доба све доминантније тржишне економије и комерцијализма, то јест
материјалног профита као императива, и уметничка дела се у све већој мери интегришу у
робну, серијску производњу усмерену ка конзумеризму, у смислу уметности као
материјалног добра које зависи од задовољства потрошача. Тако и уметничка музика
неретко губи своју l’art pour l’art функцију као самосталног објекта естетске (и било које
друге) контемплације, позиционирајући се око конзумената у адекватан комерцијални
контекст и оквир, како би била засигурно општеприхваћена. Овоме значајно доприноси
интензивна комерцијализација масовних медија чији простор за пропагирање високе
уметности, поготово у контексту домаћих комерцијалних медија, практично не постоји.
Конотирајући друштво спектакла као „поглед на свет који се материјализовао”2 и
висока уметност, у оквиру масмедијске, постмодерне мегакултуре, постаје својеврсна роба
чији опстанак на тржишту зависи од адекватног односа према конзументима. Реч
„конзументи” овде је интенционално употребљена јер је и уметничка
публика/аудиторијум у ери тржишне економије, друштва спектакла и експанзије нових
масмедијских форми трансформисана у пасивног3, активног и/или интерактивног4
уживаоца понуђених комерцијалних масмедијских садржаја.
У савремено доба у комерцијалном масмедијском дискурсу уметничка музика
подлеже стереотипизацији као формално и тржишно усмерена ка специфичној, те у
масмедијском контексту малобројној публици. Поред тога што је демонизација уметничке
музике у контексту комерцијалних медија недопустива, критичне су и предрасуде које
овај жанр етикетирају као неподобан за ширу јавност, односно аудиторијум генерално
Miško Šuvaković, Pojmovnik teorije umetnosti, Beograd, Orion Art, 2011, 431.
Gi Debor, Društvo spektakla, Beograd, Porodična biblioteka, 2003, 18.
3
Max Horkheimer i Theodor Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva – filozofski fragmenti, Sarajevo, Izdavačko
preduzeće „Veselin Masleša”, 1974.
4
Ана Мартиноли, „Трансформација радијског аудиторијума као последица конвергенције традиционалног
радија и интернета”, у: Петар Марјановић и Милена Драгићевић-Шешић (ур.), Зборник радова Факултета
драмских уметности, 17, Београд, Факултет драмских уметности, 2010, 219–235.
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апострофирају као недовољно музички описмењен и наслушан да би се садржаји
уметничке музике прихватили, те у контексту законитости тржишне економије адекватно
и у великој мери конзумирали. Масмедијско посредовање у великој мери је одговорно за
овакво креирање друштвено-кутлуролошке реалности и негативно генерализовање
поклоника (конзумената) уметничке музике у најширем контексту. Насупрот свему
наведеном, окупирање пажње аудиторијума и њено скретање искључиво на конзумирање
популарне музике на комерицјалним масмедијима као да за циљ има суштинску
пасивизацију друштвене освешћености публике која резултира пре свега – одусуством
става и развоја критичког мишљења.
Масмедији у постмодерни јесу механизам серијских производа, метапродукт
постмодерног технолошког развоја, те представа друштвеног поретка и позиција. Својом
формом и суштином медији у изузетној мери детерминишу друштвени живот и имају
утицај на његово уређење. Култура као „концепт заснован на мишљењу, понашању,
језику, обичајима, идентитету једног друштва, под утицајем медија прераста у нови
комуникацијски, виртуелни модел”.5 Систем културних вредности постаје неодвојив део
друштва спектакла, кроз пропагирање појавног и обликовање друштвеног система
вредности у односу на појавно,6 при чему долази и до транформације система вредности.
Нови, пре свега тржишно-економски императиви продиру и у домен високе уметности
која постаје у оквиру комерцијалних масмедија апсолутно потиснута као некомерцијална
(неисплатива) јер се претпостављено не обраћа широком аудиторијуму, већ уско
одабраној/циљној/фокус групи.
Ипак, ограничени простор у оквиру комерцијалних масмедија уметничка музика
превазилази захваљујући експанзији глобалне мреже (као синонима за интернет) почетком
новог миленијума. Нови дигитални, масмедијски, те и друштвени поредак утичу на
количину и начине представљања и конзумирања уметничке музике у савременој
масмедијском сфери. У оквиру масмедијске/постмодерне/мегакултуре детерминише се и
нова глобална (интернет) заједница у којој обитава новоуспостављено пост-технолошко,
информацијско друштво који ’руководи’ бескрајним технолошким, дигиталним простором
уз несагледиво обиље података. У оваквом контексту и култура је условљена и
(ре)обликована технолошким иновацијама и континуираним променама, те
конвергенцијом масмедија, а самим тим и начинима слања порука ка аудиторијуму; а
„нове електронске технологије постмодерног информацијског доба, иако понекад изван
човековог искуства времена и простора, и често невидљиве управо томе искуству,
технолошки су облици егзистенције коју данас можемо све мање занемаривати”. 7 Простор
и време у контексту глобалне мреже постају релативни појмови, без ограничења. Промена
која се дешава експанзијом интернета почетком новог миленијума не односи се само на
Vesna Milenković, „Estetizacija medijske realnosti – mediji i publika kroz prizmu Krisa Hedžisa, Sofi Bisonet i
Robin Arčer”, у: Dragan Žunić i Miomira M. Đurđanović (ур.), Balkan Art Forum, Umetnosti i kultura danas,
zbornik radova sa naučnog skupa, Niš, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 2014, 245.
6
Gi Debor, нав. дело, 19–20.
7
Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Zagreb, Meandar, 1998, 10.
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релативизацију простора и времена, већ и на културне моделе, а и масмедијске форме и
садржаје. Доступност информација и могућност самосталног избора резултирају тиме да
се аудиторијум на потпуно нове начине односи према масмедијским, уметичким,
културним садржајима.
Разумевање садржине високе културе и уметности јесте двосмерно и подразумева,
с једне стране, јасна становишта стваралаца уметничких дела, као и доживљај
реципијената то јест аудиторијума, са друге стране, док масмедији без обзира на формат
морају деловати као проводници, односно медијуми уметничког стваралаштва. Неоспорно
је да је музика, независно од свог жанровског одређења, моћно средство комуникације и
уодношавања са аудиторијумом у смислу прослеђивања одређених порука. У савременом
масмедијском дискурсу, било да је реч о традиционалним комерцијалним медијима или
новим интернет/online форматима, управо се проблематизују пласман уметничке музике и
начини на које публика добија, али и прихвата уметничке садржаје.
Кроз своју скоро стогодишњу историју, радио је као утицајан масмедиј доказао моћ
опстанка и трансформације, упркос свим технолошким изазовима кроз деценије. Из тог
разлога, положај уметничке музике најбоље се очитује кроз степен њене заступљености и
третмана на овом масмедију. Од оснивања Радио Београда у марту 1929. године до данас,
од појаве првих домаћих комерцијалних радио станица друге половине двадесетог века, те
Интернета током новог миленијума, домаћи радијски дискурс апсолутно је у складу са
европским масмедијским токовима и као такав се минуциозно анализира и континуирано
тумачи.
Важно је истаћи дистинкцију између третмана (уметничке) музике на јавном
сервису, то јест државном радију и комерцијалним форматизованим радио станицама.
Државни радио сервис је широм Европе, те и код нас, задржао принцип мешовитог
програмирања, који подразумева жанровски разноврсне музичке сегменте који су
намењени широком аудиторијуму. Рејтинг и конкурентност у односу на друге масмедије
је у другом плану, јер је реч о масмедију који се финансира из државних буџета. Музичка
концепција и одабир заступљености музичких жанрова на форматизованим
комерцијалним радио станицама директно су условљени рејтингом слушаности и
конкурентности на масмедијском тржишту. Наиме, од како је шездесетих година
двадесетог века, у свету и код нас, популаризацијом комерцијалних радио станица
уведено сегментирање радио програма и аудиторијума, те јединствени модел назван
„формат” који карактерише стриктно позиционирање и уређивање музичких и
програмских сегмената, статус уметничке музике бивао је све дискутабилнији. Креирање
музичког радијског формата односи се на формирање звучног идентитета то јест
„личности” радио станице.8 Наравно, као и аудиторијум коме се масмедиј обраћа и
музички садржај је резултат анализе тржишта и проналажења тржишне нише у којој ће
медиј својим садржајем бити атрактиван и профитабилан. У овом смислу, жанровско
одређење уметничке музике намењено специфичној циљној групи као да континуирано
8

Džozef Tjurou, Mediji danas – uvod u masovne komunikacije, Beograd, Clio, 2013, 97.
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губи битку за опстанак на масмедијској комерцијалној сцени. Попут домино ефекта,
долази се до ситуације у којој све мања заступљеност уметничке музике (поготово
савременог стваралаштва) у радио (па и телевизијском) етру, суштински и
нетранспарентно доводи до културолошког слепила и ограничавања културног, самим тим
и друштвеног напретка публике.
И док је на домаћем јавном сервису уметничка музика у најширем контексту
заступљена у оквиру специјализованих емисија посвећених уметничкој музици и
стваралаштву, као и комплетних радио канала (попут Трећег програма Радио Београда)
важно је напоменути да на нивоу државног масмедија постоји свест о значају уметничке
музике у радијском етру. С друге стране, данас бројне домаће комерцијалне станице, било
да је реч о националним или локалним фреквенцама, апсолутно немају опцију
форматирања музичке концепције у смеру уметничке музике, поготово не оне савремене.
Када је реч о класичној, уметничкој музици у традиционалном радио етру, изузетак су
дани државне жалости9 када је по Закону Републике Србије строго прописано емитовање
уметничке музике у заправо најтрагичнијем контексту. Па чак и тада, одазив аудиторијума
и реакција на одабир музике у етру није занемарљив и указује на истинску потребу за
значајнијим присуством уметничке музике у најширем стилском и жанровском контексту,
поготово у сфери савременог форматизованог радио програма.
Уређивање музике на комерцијализованим форматизованим радио станицама
подразумева да се аудиторијум укалупљује према захтевима тржишта, уз наметање
критеријума и норми које неретко, поготово када је третман музике у питању, уступају
место квантитету уместо квалитету. Ипак, добро осмишљеном анализом уз тестирање и
мониторинг жељâ, потребâ и навикâ таргетиране групе слушалаца, сасвим је могуће
помирити и економско-финансијске императиве тржишта и потребе аудиторијума. Ово се
нарочито односи на третман уметничке музике свих епоха на савременом комерцијалном
радију.
Неоспорна је чињеница да је широм света радио емитовање уметничке музике пред
издисајем. Наиме, у Сједињеним Америчким Државама постоји само неколицина
комерцијалних радио станица које емитују уметничку музику. С друге стране, повећава се
њихов број у интернет простору, што није занемарљив податак.10 Насупрот томе, примери
успешно реализованог традиционалног комерцијалног формата присутни су широм
Европе. Тако се, на пример, у Мађарској, на фреквенцији 91,1 MHz, класична музика
емитује на локалној радио станици из Будимпеште, под називом Klasszik Rádió.11 Једна од
најпопуларнијих комерцијалних немачких радио станица форматирана искључиво

За време данâ жалости забрањено је емитовање народне и забавне музике, односно одржавање програма
забавног карактера на јавним местима. Закон о обележавању Дана жалости на теориторији Републике
Србије, Службени гласник број 101/2005 и 20/2010, Члан 10.
10
Mark Vanhoenacker, „Requiem. Classical music in America is dead“, https://slate.com/culture/2014/01/classicalmusic-sales-decline-is-classical-on-deaths-door.html, страници приступљено: 12. 11. 2020.
11
http://www.klasszikradio.hu/hu/
9
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уметничком и филмском музиком је Klassik Radio12 и свој програм емитује путем FM
сигнала у преко 300 немачких градова, као и путем интернета. У истом контексту, у
Великој Британији најпопуларнија радио станица са фокусом на уметничку музику која је
из националног оквира прешла у комерцијални (традиционални FM и интернет) формат
јесте чувени Classic fM.13 У Француској још од далеке 1983. године у етру је комерцијална
радио станица Radio Classique, која свој програм форматиран уметничком музиком
преноси и путем интернета.14 По истом моделу функционише и италијански Radio
Classica.15 У Руској Федерацији, једна од најслушанијих радио станица јесте Радио Орфеј
(Радио Орфей)16 који програм са уметничком музиком емитује широм Русије и путем
интернета. Радијски примери долазе из европских земаља које су итекако различите по
величини, популацији/аудиторијуму, као и биополитичкој позицији и утицају – али оно
што им је заједничко јесте значајна присутност уметничке музике у традиционалном,
форматизованом, комерцијалном радио етру.
Из наведеног је јасно да се уметничка музика може уклопити у законитости
комерцијалне форматизације радија, а зналачким одабиром и вештим музичким
уређивањем може се прилагодити одређеним утврђеним типовима музичког радио
формата. Пример су adult contemporary – музичке нумере које чине најпознатија дела
уметничке музике свих епоха или easy listening − нумере споријег темпа и развијених
мелодијских линија, које имају умирујући ефекат на слушаоца и слично. Како је реч о
комерцијалном радио формату, поред одабира адекватниих музичких нумера, зарад
позиционирања на масмедијском тржишту, овако музички форматиран масмедиј
неопходно је промишљено представити и популаризовати у јавности. Уз одговарајућу
промотивну стратегију и пласирање могуће је издвојити се на конкурентном тржишту
форматизованог радија јер је чињеница да су комерцијалне радио станице првенствено
везане за стицање профита, а секундарно за промоцију музичких садржаја. Ајлин Михан
(Eileen R. Meehan) истиче да овакав радио нема у фокусу оплемењивање слушалаца. Како
комерцијалне радио станице зависе од оглашавања, музика која је на програму усмерена је
ка слушаоцима који су потенцијални конзументи онога што се на радију оглашава.17
Ипак, неоспорно је да је уметничка музика у комерцијалном радио етру,
посматрајући на макроплану, далеко мање заступљена од популарних жанрова широм
Европе, што се поготово односи на домаћи и регионални радио етар. Простор глобалне
мреже, то јест интернета, умногоме је компензовао одуство уметничке музике у
савременом комерцијалном форматизованом радио дискурсу.

12

https://www.klassikradio.de/
https://www.classicfm.com/
14
https://www.radioclassique.fr/
15
http://www.radioclassica.fm/
16
https://orpheusradio.ru/
17
Eileen R Meehan, „Ratings and the institutional approach: A third answer to the commodity question”, Critical
Studies in Mass Communication, 1, 1984, 216–225.
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Могућност пласирања и конзумирања садржаја у интернет сфери омогућио је
корисницима нових верзија традиционалних медија, као резултата конвергенције радија у
својеврсни интернет метамедиј18, значајно разноврснији музички избор. Жанровска
суженост музичке концепције земаљских радио станица превазиђена је на интернету кроз
проширену понуду садржаја: музичке платформе и сервиси (Apple Music, Spotify, Pandora,
Google Play, Deezer, Youtube Music, Amazon Music, Sound Cloud), музички подкасти,
интернет странице посвећене уметничкој музици и друго, дакако и даље у оквирима онога
што је претпостављена потреба циљне групе.
Традиционални аудиторијум који чине љубитељи уметничких садржаја, у интернет
сфери постаје важан део „мрежног друштва” које се у новом метамедијском простору
идентификује као скуп индивидуа које деле заједничке интересе и размењују велики број
информација.19 У свету глобалне мреже публика је и пасивна и активна, и субјекат и
објекат пажње, као и креатор и прималац садржаја и значења. И као таква, ’чувар’ је идеје
о друштвеном и културолошком напретку који је условљен флуктуацијом информација,
адекватном селекцијом и могућношћу избора, и који задовољава све базичне људске
потребе: едукацију, информисање, оплемењивање, забаву.
Било да је реч о онима који креирају, интерпретирају или детерминишу уметничку
музику, интернет је извођачима и музичким ствараоцима пружио непрегледну могућност
интеракције, пласмана, афирмације, размене мишљења, ставова, презентације, промоције.
У простору глобалне мреже деконструише се и постојећа хијерархија односа између
периферије као „естетички рубне тенденције у оквиру једне музичке културе”, оне изван
главних токова, неретко негативно контекстуализоване као недовољно квалитетне20 и
центра као стандардизованог простора одакле се развија музичка култура.21
Кад је реч о презентовању и конзумирању уметничких садржаја на интернету, у ери
хиперинформисаности намећу се значајна питања: како све захтевнија публика може доћи
у контакт са интригантним уметничким садржајима; како савремени извођачи и ствараоци
могу презентовати своју уметност, те у несагледивом простору глобалне мреже бити
истакнути и скренути пажњу мрежног друштва управо на себе? Да ли постоји и ко може
бити одговоран да се нит на релацији уметничка музика–аудиторијум редефинише?
Одговор је у рукама музичких стручњака који, с једне стране, познају законитости
комерцијалног масмедијског тржишта, али, с друге стране, имају и идеје, визије и знање о
томе како да аудиторијуму представе и предоче уметничку музику у савременом
масмедијском дискурсу – било традиционалном, било дигиталном. Како би се у
дигиталном добу публика привукла и анимирала – неопоходно је прихватити нову
Lev Manovič, Metamediji – izabrani tekstovi, Beograd, Centar za savremenu umetnost, 2001, 74.
Vera Mevorah, Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996–2013. Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u
Srbiji, doktorska disertacija, mentor dr Nikola Šuica, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2015, 12.
20
Mirjana Veselinović-Hofman, „Music as the Periphery Under Conditions of Degraded Hierarchy Between the
Centre and the Margins in the Space of the Internet”, in: Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana
Popović Mladjenović (eds), Identities: The World of Music in Relation to Itself, Musicological Studies, Volume 17,
Belgrade, Faculty of Music, 2012, 23–24.
21
Исто, 25.
18
19
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реалност, а она је комплексна, вибрантна и континуирано се трансформише. Поставља се
и питање: шта се све очекује од музичког уредника радијског програма, како у
традиционалном тако и у дигиталном/online масмедијском простору, поготово када је у
питању презентација и промоција садржаја уметничке музике?
Задатак промотера уметничке музике, било да је реч о музичким уредницима,
уметницима и музичким ствараоцима или аудиторијуму слободном да креира сопствене
садржаје у простору глобалне мреже – за популаризацију уметничке музике у новом
масмедијском, комерцијалном контексту неопходне су одређене премисе:
•
Беспрекорне музичке креације и извођења – масмедијска публика осећа и
препознаје истински квалитет. Било да је реч о музички описмењеном аудиторијуму или
љубитељима музике који се воде потребом за задовољењем својих естетских критеријума,
таква публика ће својим интересовањем подржати и осигурати опстанак масмедијске
форме у чијем фокусу је уметничка музика. Ипак, за адекватну подршку и интересовање
аудиторијума, одабрана и емитована уметничка дела заиста морају бити на највишем
стваралачком и интерпретативном нивоу. Изазов за презентовање уметничке музике у
савременом комерцијалном масмедијском контексту, било да је реч о традиционалним или
интернет форматима јесте – временско ограничење. Наиме, предоминацијом популарних
жанрова и њиховом симплификованом формом, као и трајањем које се у етру своди на до
пет минута, утицало се негативно на опстанак уметничке музике као комплексне форме у
комерцијалном етру. Вештина и знање креатора програма круцијални су за одабир и
уклапање нумера уметничке музике према одређеним параметрима, то јест компонентама
музике као што су: стил, карактер, темпо, хармонија, музички облик и тако даље. Такође,
адекватни, интригантни, смислени, директни говорни сегменти кључни су за
приближавање садржаја уметничке музике и грађење односа са постојећим и новим
аудиторијумом, у традиционалном и дигиталном масмедијском простору.
•
Стилска и музичка разноликост – када је реч о емитовању уметничке музике у
етру, у савремено доба, закони тржишта и нове форме пропагирају такозвани more music
variety концепт. Оваквим концептом, који поред музичке базе од више стотина музичких
нумера које се емитују подразумева и продукцију упечатљивих џинглова којима се
детерминише звучни/музички идентитет масмедија, аудиторијум је у могућности да слуша
квалитетну радио станицу са разноликим и занимљивим избором музике. Било да је реч о
представљању уметника који својом интерпретацијом и креацијом, али и својим стилом
облачења и деловања, ’заступају’ уметничку музику као софистицирану, елитну,
узвишену (попут вокалне диве Марије Калас), или музички и визуелно еклектичних и
ексцентричних уметника (виолиниста Амадеус Леополд) – савремени аудиторијум прати
најразноврније стилске теденције и правце. Чињеница да у дигиталној ери све радио
станице имају и своје интернет формате, чиме овај масмедиј конвергира из искључиво
аудитивног у аудио-визуелни медиј, пружа могућност да се емитован садржај подробније
и детаљније предочи аудиторијуму.
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•
Умеће радијског/масмедијког приповедања о музици – говорни и музички сегменти
у свакој масмедијској форми представљају својеврсни наратив. У савремено доба, јасна
дистинкција између музичког уредника, спикера и слушаоца, замагљује се могућношћу
њиховог истовременог обављања више активности. Вештина радијског приповедања о
музици у којем се користи читав спектар наративних алата којима се детаљи повезују у
кохерентну целину, посебно је атрактивна за уметнички аудиторијум. Радијско
приповедање као још једно значајно средство у остваривању чврсте везе са
аудиторијумом, настаје на темељима приповетки и балада, као формама које су
преношене у ритмичном, поетском формату, конципираном како би се лако запамтили
садржаји прича. У масмедијском, музичком контексту, радијско приповедање односило би
се на умеће прича о музици, у најширем смислу. Изражавање кроз приповедање посебна је
вештина којом се зналачки превазилази дистанца између аутора емисије/музичког
уредника/презентера/водитеља и слушаоца. Овим се добија утисак заједништва, односно
њиховог активног учешћа у некој (музичкој) причи.
Приповедање у радијском дискурсу разликује се од предавања. Упркос томе што
приповедач води главну реч, он аудиторијум третира као активног учесника у
приповедању. Успешан приповедач заокупља пажњу слушалаца, а сви учесници у овом
процесу доносе сами своје закључке према ономе што слушају. Радијски музички
приповедач је искрен и аутентичан и говори на начин на који свака особа у аудиторијуму
може да разуме. Моћ приповедања огледа се и у осмишљеном презентовању музичког
садржаја. Бити личан, говорити субјективно, но засновано на чињеницама императив је за
креирање масмедијске уметничке форме у традиционалном и интернет дискурсу, која
оставља утисак на савремени музички и медијски аудиторијум. Значајан пример овога је
емисија британског јавног радијског сервиса Композитор недеље (The Composer of the
Week) која постоји у етру импозантних седамдесет седам година (од 2. августа 1943.
године). Аутор и уредник емисије је, од 1999. године, Доналд Меклауд (Donald Macleod),
изузетно искусан и вешт радио презентер са вансеријском дикцијом, вокалним тембром и
умећем приповедања: „Мој посао није да кажем људима шта да мисле о музици. Ту сам да
сликам слике, а често почињем од визуелне слике..., мислим да је то нека врста тајне
спреге између мене и слушаоца, да се успоставе везе тамо где наизглед не постоје.”22 Иако
није формално музички образован, Меклауд је озбиљно схватио и прихватио своју
позицију приповедача о музици и за сваку емисију се припрема подробно, пружајући
аудиторијуму заиста несвакидашње лично музичко искуство, при чему као приповедач
води рачуна о сваком детаљу и истиче да „уколико дођете до нарочито трагичне тачке у
животу композитора, не желите да то испратите веселом музиком [...] чини ми се да
емисија ’Композитор недеље’ репрезентује радио у пуном сјају – забавно је, а при томе се

Видети: https://www.radiotimes.com/news/2013-07-29/composer-of-the-week-host-donald-macleod-im-one-ofthe-worlds-great-bluffers/, страници приступљено: 2. 6. 2020.
и
https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/3VPxfJrPDcWm8b5DjX2DFW1/donald-macleod,
страници
приступљено: 30. 5 .2020.
22

9

Каран, М.: (Ре)Позиционирање уметничке музике…

нешто и научи”.23 Музичко приповедање (на енглеском језику: storytelling) важан је
елемент савременог радио програмирања јер је реч о фузији едукације и забаве.
•
Познавање своје публике – директна комуникација са аудиторијумом увек је
најбољи начин да се спознају преференције циљне групе којој се обраћа радио у чијем
програмском фокусу је уметничка музика. Поред истраживања које спроводе
специјализоване агенције за праћење слушаности, или софтвери за посећености интернет
портала и страница, морају се поседовати и својеврсни ’кључеви’ за директан контакт са
аудиторијумом. Повратна реакција неопходна је за позиционирање традиционалних и
интернет масмедија као хуманих, интерперсоналних, уз моћ да едукују и заинтригирају
своју публику.
Глобална мрежа јесте специфична ризомска структура24 и мада базирана на
масмедијским и тржишним основама, у оквиру ње бујају музички садржаји разнородних
идентитета. Афирмација идентитета из сфере уметничке музике у простору глобалне
мреже реализује се пре свега захваљујући конвергенцији масмедија – интегрисању, фузији
елемената разноврсних масмедијских формата, те креирању својеврсног метамасмедија у
којем се постојећи ентитети преплићу и трансформишу, те стварају сасвим нови облици. 25
На овај начин уметничко музичко стваралаштво се пропагира, афирмише, доступно је и
изложено јавности, тиме и транспарентној похвали или критици.
Када је реч о критичким освртима на дела, извођења и ауторе уметничке музике у
радијском дискурсу, овај програмски сегмент је, чини се, последњих деценија све мање
заступљен. У комерцијалним форматима који се односе на популарне жанрове, који су и
најзаступљенији у глобалном радијском етру – традиционалном и интернет – прикази,
критички осврти сведени су на кратке сегменте под називом music sells.26 Реч је о
најавама које садрже податке о музичким нумерама које могу представљати валидну
информацију за аудиторијум. У комерцијалном радио формату овај програмски сегмент
могао би бити проширен, а критичким освртима враћена некадашња итекако значајна
позиција у етру. Интернет музички подкасти (music podcasts) такође су адекватан простор
за тумачење и представљање остварења уметничке музике у новом масмедијском
радијском контексту.
Било да је реч о јавним сервисима, комерцијалним радио форматима у
традиционалном оквиру, или интернету као простору за метамасмедијске радијске форме,
уметничка музика у најширем контексту итекако може и мора бити део тог система. И док
глобална мрежа кроз најразноврсније форме: интернет портале постојећих,
Видети: https://www.radiotimes.com/news/2013-07-29/composer-of-the-week-host-donald-macleod-im-one-ofthe-worlds-great-bluffers/, страници приступљено: 2. 6. 2020.
и
https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/3VPxfJrPDcWm8b5DjX2DFW1/donald-macleod,
страници
приступљено: 30. 5. 2020.
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традиционалних радио станица, самосталне интернет радио станице, музичке платформе,
подкасте и тако даље, пружа публици уметничке музике обиман и разноврстан садржај,
чини се да је крајње време да се неке од ових форми имплементирају и у савремени,
традиционални радијски контекст. Када се чује и анализира садржај подкаста једног од
најутицајнијих радија свих времена – британског BBC радија, јасно је да се уз зналачки
приступ и врхунску продукцију, уметничка музика може адекватно позиционирати у
савременом метамасмедијском дискурсу. На самом крају овог излагања, истакнимо да
„свиђало се то нама или не, ми сада живимо у постмодерном добу […] у коме
коегзистирају инкомпатибилне естетике и стилови у флуктуирајуће постојаном стању.
Ако је стрела историје изгубила свој пут, можда ће технологија покренути будућност
музике?”27
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Резиме
Као култура проистекла директно из масмедијских формата и садржаја, масмедијска
култура јесте својеврстан феномен који је због изузетне моћи непрестаног
трансформисања и прилагођавања променама вредан континуираног истраживања и
анализирања. У времену доминације тржишне економије и комерцијализма, те
материјалног профита као императива, и уметничка музика се нашла на прекретници – да
ли бити интегрисана у робу, као део серијске производње усмерене ка конзумеризму, или
остати узвишена, оплемењујућа, покретачка, посебна, другачија, еклектична. Интензивна
комерцијализација масовних медија маргинализује присуство уметничке музике у етру, а
простор за пропагирање високе уметности, поготово у контексту домаћих комерцијалних
медија, практично не постоји. Масмедијско посредовање у великој мери је одговорно за
овакво креирање друштвене и културне реалности, за маргинализовање поклоника
уметничке музике у најширем контексту. Ипак, ограничени простор у оквиру
комерцијалних масмедија уметничка музика превазилази захваљујући експанзији
интернета почетком новог миленијума. Промена која се дешава односи се и на
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масмедијске форме и садржаје. С једне стране, простор глобалне мреже, то јест интернета,
компензује недовољну заступљеност уметничке музике у савременом комерцијално
форматизованом радио дискурсу. С друге стране, примери добре радијске праксе из
бројних европских земаља указују на то да се уметничка музика, као и било који други
музички жанр, може уклопити у законитости традиционалне комерцијалне форматизације
масмедија, док се зналачким одабиром и вештим музичким уређивањем може
прилагодити одређеним утврђеним типовима савременог музичког радио формата. Уз
одговарајућу промотивну стратегију могуће је издвојити се на веома конкурентном
тржишту. Жанровска суженост музичке концепције земаљских радио станица превазиђена
је на интернету кроз разноврсну понуду бројних садржаја. У простору глобалне мреже,
која се користи као проширена рука традиционалних комерцијалних масмедија, али и као
нови простор за трансформацију медија у нове метамасмедијске форме, и извођачима и
музичким ствараоцима пружена је могућност интеракције, пласмана, афирмације, размене
мишљења, ставова, критике, презентације, промоције. Ипак, за популаризацију уметничке
музике у новом (мета)масмедијском, комерцијалном контексту од изузетног је значаја
поштовање јасно дефинисаних премиса: емитовање беспрекорних музичких креација и
извођења, пропагирање стилске и музичке разноликости, вештина радијског приповедања
о музици, уз обавезно познавање своје публике и континуирано грађење личног односа са
аудиторијумом. И, заправо, овај концепт може се применити и на традиционалне радијске
комерцијалне формате, али и јавни сервис (у смислу модернизације програма и приступа
музичком уређивању и презентацији). Уметничка музика у најширем контексту може и
мора бити део сваког масмедијског система и формата и адекватно се позиционирати у
савременом метамасмедијском дискурсу.
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