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     18. júla 1970 sa v londýnskom Hyde Parku podarilo zorganizovať bezplatný koncert, na 

ktorom vystúpila začínajúca britská rocková skupina Pink Floyd so svojou skladbou Atom 

Heart Mother. Prvé verejné predstavenie tejto suity trvajúcej viac než dvadsať minút 

prinieslo do dejín modernej populárnej hudby niekoľko pozoruhodných skutočností. 

Predvšetkým, Pink Floyd zahrali skladbu tak, ako sa o tri mesiace neskôr objavila na 

dlhohrajúcej platni: spoločne s dychovou sekciou symfonického orchestra a so ženským 

speváckym zborom. Otvorené, tzv. open air festivaly sa v tom čase tešili veľkej pozornosti 

publika: koncert so skladbou Atom Heart Mother s výraznými prvkami jazzu a artificiálnej 

hudby
1
 si podľa dobových svedectiev prišlo pozrieť  v horúcom letnom dni viac než 120 000 

ľudí.
2
 A po tretie, suitou Atom Heart Mother sa na jednej strane dokázala pôvodne 

alternatívna rocková skupina zreteľne odpútať od štandardnej formuly populárnej hudby, na 

strane druhej toto experimentátorské gesto definitívne prinieslo kapele status popkultúrnej  

hviezdy a v októbri toho istého roku sa rovnomenný album skupiny stáva najpredávanejšíou 

dlhohrajúcou platňou vo Veľkej Británii.
3
 Obe zdanlivo paradoxné tendencie mali aj svoje 

popkultúrne dôsledky: o rok po vystúpení v Hyde Parku dostáva Pink Floyd ponuku 

vystupovať ako jediná rocková skupina na festivale vážnej a jazzovej hudby v Montreaux
4
 

a o dva roky neskôr vydáva album Odvrátená strana Mesiaca (The Dark Side of the Moon), 

jednu z najpredávanejších hudobných nahrávok v celej histórii modernej populárnej hudby.   

 

Hlavné vrstvy popkultúry: mainstream a periféria 

     Základné komponenty organizmu popkultúry, ako vidno z predchádzajúceho príkladu, 

nemožno vnímať izolovane, predstavujú komplexný útvar, v ktorom hlavné vrstvy (teda 

hlavný prúd, mainstream a okrajové zóny, periféria) kooperujú medzi sebou, navzájom sa 

dopĺňajú a obohacujú. Mainstream predstavuje v popkultúre jej vonkajškovo najzjavnejšie, 

najpríznačnejšie prejavy a vzťahuje sa na široko prístupné, všeobecne známe popkultúrne 

artefakty, ktoré sa tešia značnej pozornosti a podpore; obsahovo korešponduje s tým, čo je 

v popkultúre zjavné, globálne a zamerané na čo najširšiu cieľovú skupinu potenciálnych 

recipientov (Malíček, 2008, s. 39). V prostredí mainstreamu popkultúry sú emitované 

predovšetkým tzv. broadcastingové, širokospektrálne kódy, teda kódy s relatívne širokou 

platformou denotácie (bližšie pozri Fiske, 1989, s. 312 – 316): 

 

 
                                                                                                                

                                                                                             (Waikiki Raga)
5 
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     V prostredí elektronických masových médií sú prejavy mainstreamu popkultúry 

najzreteľnejšie, lebo svojím charakterom pútajú pozornosť najširšej časti mediálneho publika. 

Do mainstreamu preto patria nielen mediálne produkty určené väčšinovému príjemcovi 

(divácky atraktívne filmy, rozhlasové a televízne soap opery a hitparády pop music 

v rozhlase, infotainmentové formy spravodajstva), ale aj procesy umožňujúce „zdieľanie“ 

takýchto obsahov v mediálnom prostredí (vytváranie a šírenie kultu celebrít, kreovanie 

mediálnych eventov, programovanie vysielania plnoformátových, resp. rodinných televízií 

a pod. – porov. Hartley, 2002, s. 113).  

     Na opačnej strane jestvuje periféria – špecifická vrstva popkultúry, ktorá povahou svojej 

existencie a príbuznosťou s „undergroundom“  má najbližšie k tzv. vysokému (umeniu) a je 

predmetom recepčného záujmu len (vzhľadom na mainstream) relatívne malého počtu 

fanúšikov, z ktorých sa však často generujú tvorcovia úspešní aj v mainstreame popkultúry. 

Periféria sa často viaže na subkultúry a je výrazom ich estetickej reflexie sveta (Malíček, 

2008, s. 40).  Ak je obsahom mainstreamu širokospektrálny, broadcastingový kód, hlavným 

prejavom výmeny informácií v periférii sú úzkospektrálne, narrowcasting kódy, využívané 

ohraničeným, špecializovaným  publikom s vyhranenými požiadavkami voči komunikácii, 

vyznačujúce sa nízkou mierou repetitívnosti a predvídateľnosti (Fiske, 1989, s. 312 – 316). 

Manifestáciou existencie periférie v mediálne šírenej popkultúre môže byť produkcia 

alternatívnej hudobnej scény a jej prieniky do mediálnych obsahov (avantgardná elektronická 

hudba, okrajové útvary hip-hopovej či punkovej kultúry): 

 

 
 

                                                                                                      (Udavač)
6
  

 

Slipstream ako prechodová zóna oživujúca popkultúru  

     Osobitnou vrstvou v tkanive popkultúry je slipstream, plniaci funkciu sprostredkovateľa 

medzi mainstreamom a perifériou. Slipstreamové popkultúrne artefakty sú také, ktoré 

majorite ponúkajú látku minority, a preto sú vnímané ako istým spôsobom kontroverzné, 

z pohľadu mainstreamu originálne, pôvodné, autentické; predpokladajú už hlbší recepčný 

ponor, avšak nepodmieňujú finálny zážitok znalosťou detailnejších kontextov (Malíček, 

2008, s. 42 – 43).   

     V aerodynamike sa termín slipstream používa na pomenovanie efektu zníženia tlaku 

vzduchu v dôsledku rýchleho pohybu telesa (v takomto zmysle slova použil toto označenie aj 

filmový režisér Steven Spielberg, keď v roku 1967 nakrúcal svju študentský krátkometrážny 

dokument o cyklistických pretekároch
7
). Pomenovanie slipstream v kontexte popkultúry 

použil ako jeden z prvých írsky pesničkár Van Morrison v texte titulnej skladby svojho 
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albumu Astral Weeks už v roku 1968.
8
 Pôvodne sa toto ozančenie začalo používať najmä na 

pomenovanie osobitného smeru v modernej sci-fi literatúre, v ktorom sa zreteľne 

experimentuje s konvenciami rozprávania a štruktúry literárneho diela (napr. Kurta 

Vonnegut: Kolíska, Anthony Burgess: Mechanický pomaranč)
9
, v súčasnosti sa stále 

intenzívnejšie týmto termínom pomenúvajú útvary prechodovej zóny medzi 

štandardizovanou, unifikovanou ponukou stredného prúdu a originálnymi fenoménmi 

okrajových subkultúr aj v iných oblastiach populárnej kultúry – okrem hudby
10

 napr. aj vo 

filme.
11

  

     V kontexte mediálne šírenej popkultúry je slipstream  pozoruhodným útvarom: často 

generuje javy príznačné pre nasledujúci vývoj celej popkultúry – okrem už spomínaných 

prvých projektov britskej rockovej štvorice Pink Floyd, ktoré koncom 60. rokov 

predznamenali záujem pop music o artificiálnu hudobnú sféru (efektom tohto dotyku bol 

vznik špecifickej odnože rockovej hudby, tzv. art-rocku, resp. classical rocku), tu možno 

spomenúť americkú skupinu Nirvana, ktorá sa prienikom z okraja kultúry (dokumentovanom 

najmä albumom In Utero) dostala začiatkom 90. rokov cez slipstream do jej samotného 

centra (najmä svojim hudobným albumom Nevermind) a predznamenala zvýšený záujem 

mediálneho publika o tzv. garážovú (grunge) hudbu počas posledných rokov 20. storočia. 

Pripomenúť možno ešte, že v ponuke hudobnej televíznej stanice MTV funguje relácia pod 

názvom Alternative Nation, parafrázujúca názvom generačné pomenovanie kultúry hippies 

Woodstock Nation, ktorá predstavuje predovšetkým tvorbu spomínaného grunge rocku – 

hudobné skupiny Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam a i.
12

 Záujem masových médií 

o slipstream neobišiel ani Slovensko: takto sa v masových médiách koncom 90. rokov 

postupne etabloval predstaviteľ hip-hopovej kultúry Ján „Džony“ Mečoch (v zábavno-

súťažnej hre Miliónový tanec
13

, ale aj v call-in programe Na paškál
14

 a neskôr 

v zoznamovacej relácii pre tínedžerov Zoznamka – ruším ťa).
15 

 

Slipstream ako komodita: obrysy mediálnych súradníc 

     Hraničné oblasti medzi jednotlivými vrstvami popkultúry, ako sa usilujeme ukázať na 

predchádzajúcich príkladoch, nie sú často jednoznačné. Príkladom môžu byť medializované 

kariéry viacerých predstaviteľov modernej populárnej hudby: okrem v úvode kapitoly 

spomínaných Pink Floyd je možné pripomenúť americkú skupinu R.E.M., ktorá začínala ako 

jeden z významných predstaviteľov amerického alternatívneho rocku (osobitne to platí o EP 

platni Chronic Town a debutovom albume Murmur, ktoré vyšli v nezávislej hudobnej firme 

I.R.S. Records), neskôr však svojou mainstreamovou tvrobou oslovovala široké masy 

fanúšikov (najviac zrejme vďaka známym albumom Out of Time a Automatic for the People).  

     Práve proces transformácie podnetov popkultúrnej periférie do portfólia hlavného prúdu 

dokazuje, ako sú pre dnešnú kultúru dôležité masové médiá. Sú tu sprostredkovateľmi v tom 

najvlastnejšom slova zmysle, predstavujú univerzálny priestor, vďaka ktorému sa popkultúra 

štandardizuje a, prirodzene, komodifikuje. Typickým príkladom postupného vstrebávania 

jedinečných inšpirácií okrajových zón do zankového štandardu mainstreamu je proces 

mediálnej adaptácie punkovej subkultúry. Punk predstavoval v časoch svojej najväčšej 

publicity programové odmietanie štandardizácie spoločenského života a bol preto ideálnym 

objektom pozorovania zo strany médií: zobrazovanie výkyvových parametrov života 

spoločnosti, tak zreteľné (ale aj tak vyhľadávané) v dnešnej produkcii mediálnych obsahov, 

tu nevyžaduje výraznú produkčnú ani recepčnú námahu, je takrečeno okamžite k dispozícii. 

Už v prvých ohlasoch na rozširujúcu sa punkovú kultúru bolo možno badať záujem  médií 

o formálne znaky punku: Oblečenie Johnyho Rottena, napochytre pospájané sponkami, padá 

z jeho vychudnutého tela v predvídateľnom neporiadku. S privretými očami, bledou tvárou 

a telom bez pohybu pôsobí Rotten, toto dieťa tretej generácie rock and rollu, unudene. Ožíva 

len pri svojej agresívnej hudbe... – písal v tom čase renomovaný hudobný časopis Melody 
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Maker.
16

 V už spomínanom vydaní denníka Daily Mirror z 2. decembra 1976 sa v článku Čo 

sú zač títo punkeri? (Who Are These Punks?) píše: Obliekajú sa  veľmi nedbalo a roztrhané 

šaty spájajú spínacími špendlíkmi. Sú nevychovaní, sprostí, špinaví, nepríjemní a arogantní. 

A páči sa im, keď sa iným nepáčia.
17

  Väčšina mediálne konštruovaných obrazov punkovej 

vzbury potom akcentuje práve toto gesto permanentného odmietania: Punkeri sú proti 

všetkým: opovrhujú spoločnosťou, nenávidia hippies, vysmievajú sa z intelektuálov.
18

  

 
 

 

Graf 1: Mainstream, periféria, slipstream v mediálnej popkultúre 

 

     Punk ako opozičná kultúra nepochybne funguje aj v súčasnosti, do priestoru masových 

médií však prenikajú skôr jeho komerčnejšie formy. Dôkazy o „prerastaní“ mainstreamu do 

samotného zdroja „punkovej nákazy“ v médiách možno nájsť – popri hudobných projektoch 

skupín z už spomínaného punk-popu, resp. pop punku (Green Day, The Offspring, Simple 

Plan, Good Charlotte) asi najzreteľnejšie v prostredí reklamy: punková hymna Blitzkrieg Pop 

od skupiny Ramones uvádza v reklamnom spote na trh nealkoholické nápoje firmy Pepsi
19

 

a bývalý frontman skupiny Sex Pistols, spevák Johny Rotten propaguje maslo Country Life, 

lebo je naozaj britské.
20

    

     Podnety slipstreamu v mediálnom prostredí úspešne využívajú viacerí tvorcovia diel 

postmodernej popkultúry (spomenúť možno D. Lyncha a  Q. Tarantina vo filmovom umení, 

B. Ena či Thoma Yorkea v modernej populárnej hudbe). Mediálne textúry ako vzájomne 

poprepájané tkanivá mediálneho textu, ktoré vďaka pestrým intervenčným zásahom 

(sociokultúrnym, ekonomickým, ale aj politickým či ideologickým) vykazujú výrazne 

difúzne vlastnosti (podobne ako textúry pôdy, potravín či textúry textílií) tak vďaka 

pôsobeniu slipstreamu ponúkajú esteticky validný pohľad na samý „stred mainstreamu“ , na 

samotné oko orkánu zvaného popkultúra, v ktorom, ako je všeobecne známe, vládne takmer 

bezvetrie...  

 
Poznámky 
1
 V muzikológii je artificiálna („vážna“) hudba vymedzovaná ako protiklad hudby nonartificiálnej; ako hudba 

vytváraná špecializovanými hudobnými skladateľmi s prevažne umeleckým a kultúrnym poslaním; porov. 

MATZNER – POLEDŃÁK – WASSERBERGER a kol., 1983, s. 293.   
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2
 The Hyde Park Free Concerts. 

http://www.ukrockfestivals.com/Hyde-park-7-18-70.html 
3
 Pozri napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_Heart_Mother 

4
 Pozri napr. Pink Floyd Victor’s Montreaux. 

http://www.collectorsmusicreviews.com/pink-floyd/pink-floyd-victors-montreux-sigma-60/ 
5
 Peter Nagy: Waikiki Raga (P. Nagy – P. Nagy). In: Peter Nagy Extra – Best of Bonton 71 0517-2, 1996. 

6
 Bez ladu a skladu: Udavač (M. Kaščák – M. Kaščák). In.: Bez ladu a skladu. OPUS 1990, LP 9313 1825 

7
 Porov. McBRIDE, 1997, s. 154 – 157. 

8
 V úvode skladby Van Morrison spieva If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, 

porov. napr.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_Weeks 
9
 Bližšie pozri napr. blog Shannon Turlington 

http://readmorebooks.wordpress.com/tag/slipstream/ 
10

 Britská skupina Jethro Tull, v tvorbe ktorej sa prelínajú prvky hard rocku, folku, artificiálnej hudby a popu, 

vydala v roku 1991 záznam zo svojho koncertu pod názvom Slipstream, viac pozri 

http://www.allmusic.com/album/slipstream-video-mw0000867004 

Britský skladateľ a gitarista Mike Oldfield nazval takto skladbu na albume Light + Shade z roku 2005, pozri 

http://www.allmusic.com/album/light-shade-mw0000767060 

Americká speváčka a rocková gitaristka Bonnie Raitt takto nazvala svoj ostatný album, porov.  

http://www.allmusic.com/album/slipstream-mw0002295186   
11

 Vo filmovej produkcii sa začal používať termín gothic slipstream film na označenie filmov z kategórie sci-fi, 

ktoré však miešajú žánre mainstreamovej produkcie s prvkami existenciálnej poetiky, porov. bližšie napr. blog 

Jefa Rounera 

http://blogs.houstonpress.com/artattack/2012/05/auditions_for_gothic_slipstrea.php  
12

 Bližšie pozri napr. Alternative Nation: Tvoje odbočka z hlavního proudu. Nalaď se na alternativní vlnu! 

http://mtv.nova.cz/clanek/hudba/alternative-nation.html 
13

 Topky.sk: Džony Mečoch: Tanec ma zachránil pred rogami! 

Viac pozri na http://www.topky.sk/cl/15/73432/Dzony-Mecoch--Tanec-ma-zachranil-pred-drogami- 
14

 Dôsledkom diváckeho úspechu reality show Miliónový tanec v TV JOJ bola obmena pôvodne talk show 

relácie Na paškál na spin-off program, viac pozri AUGUSTÍN, 2005 

http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/tv-joj-stahuje-andreja-bicana-z-relacie-na-paskal.html  
15

 KIRAĽVARGOVÁ, D.: Tanečník a moderátor Johnny Mečoch si z času na čas rád dopraje poriadnu dávku 

romantiky. Košický Korzár, 21. 7. 2006. Pozri aj 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/4486622/tanecnik-a-moderator-johnny-mecoch-si-z-casu-na-cas-rad-dopraje-

poriadnu-davku-romantiky.html 
16

 Coon, 1976, s. 11. 
17

 Peacock, 1976, s. 9. 
18

 Johnson, 1976, s. 7. 
19

 Diet Pepsi. Viac pozri 

http://www.youtube.com/watch?v=7_1O9zvbLj4 
20

 Country Life. Viac pozri 

http://www.youtube.com/watch?v=8hzQsvxtLTM 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Resume 

In this paper are analyzed the main layers of pop culture (mainstream and circumerence 

zones) and their operation in the area of electronic mass media. Special attention is devoted to 

a specific department or its manifestation in the media slipstream. 
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