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POSTMODERNÁ ESTETIKA, MÉDIÁ A MEDIÁLNA 
KULTÚRA 

 
Lenka Bandurová 

 
Abstrakt 

V príspevku sa autorka zameriava na teóriu estetiky postmoderny a jej referenciu v mé-
diách, v mediálnych inštitúciách a mediálnej spotrebe. Snahou príspevku je poukázať, že 
postmoderné teórie sú odozvou na vývoj v mediálnej kultúre, že teoretické diskurzy 
o postmoderne poskytujú relevantné príklady toho, ako môžu byť súčasné médiá vní-
mané a hodnotené. Inými slovami, súčasné médiá a teórie sú vzájomne implikovateľné 
a definovateľné. V neposlednom rade je zaujímavé diskutovať vzťah medzi médiami, ná-
zormi prezentovanými teóriou estetiky postmoderny a súčasnej kultúry. Postmodernu 
možno chápať ako flexibilnú a prínosnú koncepciu, ktorá umožňuje diskusiu rôznoro-
dých prístupov v mediálnej kultúre spojenej s produkciou, textom a spotrebou. Po-
stmoderna vytvorila priestor na konfrontáciu a diskusiu medzi autorom – mediálnym 
dielom a príjemcom. 
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„Každý vynález je neistý a každé umenie je experimentálne.“ 

(L. Hughson) 
 
lovek musí veľakrát skúšať, sklamať sa, aby nakoniec dosiahol svoj vytú-
žený cieľ. Výtvor, umelecké dielo. Výtvor, ktorý môže byť dokonalý. Ex-

periment sa stal doménou a súčasným trendom umenia. Umelci v dnešnej 
dobe experimentujú. S čímkoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek. A ak je experi-
ment úspešný, spoločnosť „to“ nazýva umeleckým dielom. Umenie možno 
chápať v celých dejinách ako experiment. Avšak počiatkom priemyselnej re-
volúcie konca 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa experiment stáva domi-
nantným aspektom umenia. Objavenie fotografie a neskôr filmu priniesli do 
sféry umenia a kultúry nový rozmer. Fotografia podnietila umelcov, aby za-
čali zobrazovať realitu tak, ako to fotoaparát nedokázal. Práve kvôli tomu za-
čali umelci používať nové formy na zobrazovanie skutočnosti.  

Fragmentácia skutočnosti (kubisti), prelínanie snovosti, iracionality a rea-
lity v dielach surrealistov či fauvisti kládli dôraz na farbu a jej symboliku ale-
bo impresionisti zobrazovali skutočnosť na základe svojich dojmov. Umelci sa 
snažili podať tému života tak, ako to fotografia nedokázala, a rovnako ako to 
neskôr nedokázal ani film. Prvoradou funkciou fotografie a filmu bolo repro-

Č 



Lenka Bandurová 

 
7777    

dukovanie skutočnosti a prenášanie informácií. Umelci začínajú postupne 
využívať „to“, čo bolo vytvorené v predchádzajúcich historických obdobiach 
(napr. Duchamp – Mona lisa).1 

 
Obrázok č. 1: Duchamp – Mona lisa 

 
„Umelecká tvorba nadobúda podobu produkcie, ktorá spracováva či recyk-

luje už existujúci materiál. Duchampovské a swchitterovské koncepty zo za-
čiatku dvadsiateho storočia sa zdajú najmodernejšími.“ (Valentovičová, 2012, 
s. 140) 

Umenie prvej polovice 20. storočia prešlo radikálnymi zmenami a feno-
menálnym vývojom. V druhej polovici sa tento vývoj umenia nezastavil, ale 
ešte viac napredoval. Umenie využíva výdobytky a poznatky vied. Po prvej 
svetovej vojne sa naplno rozšírili rozhlas, telefón a televízia. V 40. a 50. ro-
koch 20. storočia najradikálnejší vývoj a masové rozšírenie zaznamenala naj-

                                                      
1 Tento všeobecne prijímaný fakt však vytvára aj otázky, ktoré zostávajú nezodpovedané. Ako rozlíšiť, 

u koho sú citácie a odkazy len prázdnymi gestami, ktorými zakrýva vlastnú absenciu nápadu, kreativi-
ty, originality, či práve naopak, využíva ponúknutý priestor, ktorý mu inštitúcia zabezpečuje? Pod zá-
mienkou interpretácie alebo len odpozeraných a naučených postupov prebratých z avantgárd sa mno-
hým umelcom naskytuje príležitosť presadiť si svoje umenie bez ohľadu na jeho prínos alebo hodnotu. 
Samotné diela sa strácajú v nespočetnom množstve reťazcov tvorených z citácií a interpretácií (koľ-
kokrát a v koľkých variáciách sme mali možnosť vidieť prerobenú Duchampovu Fontánu), ktoré sa 
odvolávajú na pluralizmus postmoderny, ale pritom nemajú čo povedať. Reagujú a odvolávajú sa, ale 
ich reakcia je zbytočná, pretože nevyvoláva ďalší priestor na otázky ani diskusie. Zostáva iba reakciou, 
citáciou, interpretáciou alebo apropriáciou, ktorá vedie do slepej uličky, bez možnosti vytvoriť priestor 
na novú interpretáciu. 
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mä televízia. Od 60. rokov sa začína radikálny rozvoj technológií, ktoré po-
máhajú uchovávať či prenášať informácie v rôznych podobách. (Rankov, 
2005, s. 15) Umelci používajú nové formy a od 60. rokov 20. storočia ovplyv-
ňuje vývoj technológií s premenlivou intenzitou sociálne, ekonomické i kul-
túrne aspekty spoločnosti. Novým pojmom, ktorý sa objavuje v tomto období, 
je pojem digitalizácie. Dominantným nástrojom digitalizácie sa stáva počítač. 
Mohli by sme konštatovať, že rôzne technologické inovácie a kľúčové objavy 
v informatike sa postarali o výrazný posun pri konštrukcii, charaktere, ale 
i distribúcii médií a prispeli k vzniku tzv. nových médiínových médiínových médiínových médií. Mohli by sme pove-
dať, že nové médiá sú charakterizované ako súčasť postmodernej kultúry. Di-
gitálne koncepcie radikálne zmenili nielen sféru výroby, ale aj sféru konzu-
mácie „tovarov“, rovnako ako transformovali aj komunikáciu a percepciu 
mediálnej prezentácie. Nové technológie a výdobytky 20. storočia nepriniesli 
len nový druh a spôsob komunikácie, ale veľmi významne sa podieľali na 
vnímaní skutočnosti, respektíve na percepcii a apercepcii skutočnosti. 

 
MASOVÁ KULTÚRA 

S nástupom masových médií sa súbežne vytvára i masová kultúra. Masová 
kultúra, inými slovami kultúra pre masy, má vo všeobecnosti bipolárny cha-
rakter. Je majoritne produkovaná masovými médiami, ktoré tvoria „integrál-
nu súčasť kultúr ‚moderných‘ spoločností“ (McQuail, 2002, s. 405) a podieľajú 
sa na dynamickom procese kultúrnej výmeny a procese enkulturácie človeka. 
Je súhrnom produktov a foriem zábavy, ktoré sa rozširujú alebo vyrábajú pro-
striedkami masovej komunikácie a produkcie. Predávajú sa ako tovar a sú ur-
čené na spotrebu masovým publikom. 

H. Arendtová vo svojom diele venovanom kríze kultúry naznačila, že po-
jem masová kultúra je pravdepodobne odvodený z pojmu „masová spoloč-
nosť“. Ku vzniku masovej spoločnosti došlo vo chvíli, keď „celá masa obyva-
teľov bola včlenená do spoločnosti.“ (Pozri bližšie Shils, 1960.) Spoločnosťou 
sa mysleli tie vrstvy obyvateľstva, ktoré popri práci mali dostatok voľného 
času, ktorý mohli venovať kultúre. Pôvodne bola táto kultúra spájaná s kultú-
rou najnižšej úrovne a až neskôr nadobudla znaky vyššej kultúry. Kritika ma-
sovej kultúry vychádzala nielen z tzv. primitívnosti a veľkej obľuby medzi 
„jednoduchými“ ľuďmi, ale rovnako z absencie prvkov vyššej úrovne, ktorú 
tvorili prvky intelektuálnej a umeleckej tradície s vysokou mierou estetickos-
ti, ako napr. opereta. Spoločnosť sa oslobodila v súčasnosti natoľko, že má 
dostatok času na „kultúru“. Masová spoločnosť i masová kultúra sú pojmy, 
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ktoré sú vo veľmi úzkom vzťahu a sú vzájomne prepojené. Spoločným meno-
vateľom však nie je „masa“, ako by sa mohlo na prvý pohľad javiť, ale „spo-
ločnosť“, do ktorej bola táto masa zahrnutá, včlenená. Kultúra sa stáva maso-
vou vtedy, keď sa na kultúrne artefakty „vrhne“ masová spoločnosť. Tieto 
kultúrne artefakty sú v takomto prípade úplne „pohltené“, spotrebované, zni-
čené. Takto sa aj gýč stáva predmetom, ktorý spoločnosť veľmi ľahko 
a ochotne prijíma. Na prvé miesto sa kladie zábavná funkcia, to, čo diváka 
dokáže pobaviť, na čom sa väčšina baví a smeje, sa považuje za kultúrne. 
Mohli by sme povedať, že dochádza k úpadku kultúry, devalvácii hodnôt. Zá-
bavnosť sa stáva dominantnou. Avšak umelecké a estetické kvality sú v úzadí. 
Vieme však, že ak chceme hovoriť o kultúre, musíme vychádzať z toho, čo je 
fenomén umenia. Pretože za kultúrny predmet možno označiť len to, čo do-
káže pretrvať aj viaceré generácie, historické obdobia. Na základe predmetov 
s trvalou umeleckou i estetickou hodnotou môžeme odhaliť „pravú tvár“ kul-
túry. Masová kultúra stiera kultúrne zvláštnosti a špecifiká, rovnako ako pre-
feruje menej náročné žánre a podporuje pasívne a nekritické postoje.2 

Masová kultúra nie je tradičnátradičnátradičnátradičná. Znamená to, že nie je spojená s konkrét-
nym územím. Nie je určená pre uzavreté komunity. K masovej kultúre inkli-
nujú spotrebitelia bez ohľadu na príslušnosť ku komunite. Ďalším výrazným 
atribútom masovej kultúry je to, že nie je elitnáelitnáelitnáelitná. Tvorí protipól k elitnej kul-
túre – je teda určená masám bez ohľadu na vek, vzdelanie, región, sociálne 
postavenie. 

Pri masovej kultúre hovoríme nielen o masovej produkcii, ale rovnako 
máme na mysli aj masovú distribúciu a spotrebu daného produktu. Táto kul-
túra je komercializovaná a jej najvlastnejším cieľom je dosahovanie zisku. 

                                                      
2 T. Adorno vo svojej tvorbe poukázal na vznik masového umenia. Videl ho ako výsledok odcudzeného 

človeka v súdobej spoločnosti, ako produkciu, ktorá nahradila tvorivosť, produkciu, ktorá má všetky 
znaky fetišizácie smerujúcej ku konzumu – k vlastneniu zdanlivých hodnôt. O masovej hudbe tvrdil, 
že ponúka namiesto sebavyjadrenia človeka trhovú produkciu, miesto tvorby pseudotvorbu, ktorá ešte 
viac prehlbuje odcudzenie človeka. Masová hudba dokonca spôsobuje degradáciu a regresiu sluchu. 
Najhroznejšie vyznieva jeho záver o vzájomnej podmienenosti „pravidiel“ masovej hudby a deštrukcie 
noriem vážnej hudby, ktorá je a bude vtiahnutá do fetišizovaných vzťahov a stratí svoju autonómnosť, 
ale aj hodnotu tvorivosti. Prognózy Adorna, ktoré vznikli na základe analýzy umenia polovice 20. sto-
ročia, sa, žiaľ, potvrdili (dodekafónia, elektronická hudba, atomárny posluch, premena hudby na kuli-
su...). Jeho prognózy sa nenaplnili len v hudbe, ale rovnako sa uplatňujú aj v iných druhoch umenia, 
ktoré sú šírené médiami. Vo svojich analýzach uplatňoval interdisicplinárny prístup. 

 Adorno je príkladom toho, že vstup akéhokoľvek vedca (filozofa, psychológa, sociológa...) na pôdu 
estetiky môže za predpokladu dodržania metód skúmania znamenať obohatenie estetického poznania. 
(Adorno, 1997) 
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Stáva sa, že zákazníci, recipienti sú často manipulovaní, nechajú sa strhnúť 
masou, ktorá ich obklopuje, a nezriedka konajú proti svojej vôli. 

Otázkou je, či dnes, v dobe pretechnizovanej spoločnosti, sa vôbec vytvá-
rajú umelecké diela, ktoré takéto trvalé hodnoty vlastnia. Ako sa vyrovnala 
estetická teória so situáciou, ktorá sa odohráva v umení druhej polovice 20. 
storočia a v súčasnosti. Kultúra bola vždy výsadou elity. Aj v dnešnej dobe 
môžeme sledovať rozvrstvenie kultúry, kultúrnej produkcie na popkultúru 
a masovú kultúru. Ak masovú kultúru vytvára masová spoločnosť, posledným 
„mohykánom“ by tu mohol byť umelec. Umelci vždy istým spôsobom revol-
tovali voči spoločnosti, voči „mainstreamu“, a tak ostáva len na nich, či sa 
vzoprú voči spoločnosti a masovej kultúre a dokážu vytvoriť umelecky i este-
ticky hodnotné dielo, ktoré sa stane výpoveďou „našej“ doby. 

 
ESTETIKA POSTMODERNY 

Pre obdobie postmoderny je charakteristické to, že sa „zrútili“ veľké nará-
cie predchádzajúcich období – máme na mysli narácie osvietenstva, idealiz-
mu, romantizmu, marxizmu či pozitivizmu. Tak ako existuje v umení post-
moderny nekonečne veľa smerov, štýlov, prúdov a umelcov, rovnako je to aj 
v estetike. Avšak za najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny možno 
považovať M. Foucaulta, J. Derridu, R. Shustermana, U. Eca, W. Welscha 
a ďalších. 

Pojem postmoderna vznikol na základe knihy Jeana-Françoisa Lyotarda 
O postmodernizme (La Condition postmoderne, 1979, čes. 1993). Podobný 
názor ako Lyotard zastáva aj Václav Bělohradský, ktorý hovorí o „dobe konca 
veľkých príbehov“, v ktorých veda bola integrovaná do veľkého príbehu ľud-
ského pokroku, ale dnes sa veda sama legitimuje svojou úspešnosťou. Človek 
si je podľa neho vedomý, že niečo, čo chce povedať, tu už bolo, a tento od-
stup, že niečo nemôžeme povedať priamo, ale musíme na to niečo odkazovať. 
(Bělohradský, 2007, s. 106) 

Wolfgang Welsch v spise Unsere postmoderne Moderne (1991) charakte-
rizuje postmoderný svet ako svet, ktorý je plný ľubovôle, všehochuti a odlí-
šenia sa za každú cenu (Welsch, 1994, s. 10). Welsch rozlišuje medzi „post-
modernizmom“ a „postmodernou“. Nepovažuje ich za jedno a to isté. Post-
modernu chápe ako „stav radikálnej plurality“, avšak postmodernizmus ako 
„spôsob jej uchopenia“ (Welsch, 1994, s. 12). Podobne ako Welsch uvažuje aj 
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Marita Sturken v knihe Studia vizuální kultury (2009), kde rozlišuje medzi 
pojmami postmodernizmus a postmodernosť.3 

Výrazu „postmodernosť“ môžeme podľa Sturken taktiež rozumieť ako vy-
jadreniu života v dobe radikálnej premeny spoločenských, ekonomických 
a politických aspektov modernosti – migrácie a globálneho cestovania, toku 
informácií prostredníctvom internetu a nových digitálnych technológií. Post-
modernosť označuje súbor spoločenských, kultúrnych a ekonomických útva-
rov, ktoré sa objavili v období nasledujúcom po vyvrcholení modernosti 
a podpísali sa na vzniku nového svetonázoru a iných spôsobov bytia vo svete, 
než aké panovali v modernosti (Sturken, 2009, s. 442). Postmodernu by sme 
mohli chápať v zmysle paradoxov. Toho, čo je budúce (post) a zároveň práve 
minulé (modo) (Sturken, 2009, s. 28). 

Základným prvkom postmoderny je podľa Lyotarda pluralita názorov 
a ich zrovnoprávnenie. Dochádza nielen k spochybneniu optimistického po-
hľadu na historický vývoj západnej civilizácie, ale i pohľadu na dejiny ako na 
proces postupného prekonávania skorších fáz. Z hľadiska uplatnenia termínu 
„postmodernizmus“ na umenie a vizuálny štýl ide podľa Sturken o súbor 
trendov v umeleckom svete konca 20. storočia, ktoré rovnako spochybňujú 
autenticitu, autorstvo a myšlienku štýlového rozvoja. V populárnej kultúre 
a reklame sa výraz „postmoderný“ používa na označenie techník, ktorých 
súčasťou je reflexívnosť, diskontinuita a pastiš a ktoré k divákom prehovárajú 
zároveň ako k otupeniu konzumentom prostredníctvom sebavedomej meta-
komunikácie. (Sturken, 2009, s. 443) 

Ak hovoríme, že postmoderna sa vymedzuje určitým spôsobom voči mo-
derne, mohli by sme poukázať na tieto rozdiely medzi modernou a postmo-
dernou (pozri bližšie Brestovanský, 2010, s. 35): 

 
 

                                                      
3 Sturken v knihe predstavuje vizuálnu kultúru; ako kultúra postupne prechádza od slova k obrazu. 

Zaujíma sa o to, ako sa vytvára hodnota obrazov v súčasnosti, akú úlohu má fotografia, ako sa vytvára-
jú významy obrazov. Rovnako poukazuje na skutočnosť, že v súčasnej vizuálnej kultúre sú to práve di-
váci, ktorí sa podieľajú na vytváraní významu. Veľmi zaujímavo poukazuje na skutočnosť, ako sa kó-
dujú a dekódujú významy v médiách a aký význam má kultúrna produkcia. Poukazuje na vzťah esteti-
ky a vkusu, ktoré sú významným činiteľom aj pri vytváraní reklamy, respektíve by sme mohli pove-
dať, že do veľkej miery dokážu médiá vplývať na vkus prijímateľov, ich potreby. Pri postmodernizme 
sa odvoláva na Baudrillarda a jeho chápanie simulakier. 20. storočie chápe ako epochu, v ktorej sa ob-
razy stávajú skutočnejšie ako skutočnosť. Mohli by sme povedať, že dnes médiá dokážu vytvárať tzv. 
novú skutočnosť, ktorá je skutočná ako realita a ktorá vplýva na skutočnú realitu. Dochádzame k to-
mu, že dnes už sa nenapodobňuje skutočná realita, ale napodobňuje sa vytváraný svet, ktorý sa pova-
žuje za realitu. Diváci sa veľmi ľahko identifikujú s tým, čo je im ponúkané. 
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moderna 
účel, plán 
hierarchia 
logos (zmysel, slovo) 
stálosť 
dokončenie diela 
hĺbka, forma 

postmoderna 
hra, náhoda 
anarchia 
ani zmysel, ani slovo 
zmena 
neukončenosť 
povrch, antiforma 

 
Postmodernizmus vyzýva, aby sa prijala nezmyselnosť, popiera akúkoľvek 

zložitosť (únik do zjednodušených fráz a plytkých obrazov – Andy Warhol). 
Vyzýva, aby sa ľudia sústredili na svoj mikrosvet a našli svoju skupinovú, 
komunitnú identitu a aby si vytvorili svoj vlastný jazyk a kódovanie. 

Našu každodennú skúsenosť veľmi výrazne menia a ovplyvňujú typické 
črty postmodernej kultúry. Máme na mysli rozmnožovanie pomocou komu-
nikačných technológií, globalizáciu, komercializáciu, fragmentáciu a v ko-
nečnom dôsledku aj interaktivitu. Práve zmienené črty sú priamo úmerné 
masovej kultúre, ktorú ponúka mediálna produkcia. 

 
VIZUÁLNA KULTÚRA 

Kultúre 20. storočia dominuje vizuálne médium: fotografia, film, video, te-
levízia a internet. Súhrne by sme mohli túto kultúru označiť pojmom vizuávizuávizuávizuál-l-l-l-
na kultúrana kultúrana kultúrana kultúra. Chápeme ju ako aktuálny stav, ktorý istým spôsobom odkazuje na 
tradíciu predchádzajúcich období. Prepojením obrazu s novými médiami 
a rovnako s digitálnymi technológiami sa vytvára nový druh obrazu a zobra-
zenia. Ten postupne transformuje podstatu „videnia“, ktorá sa chápe ako kul-
túrna. Videnie chápeme ako schopnosť správne vidieť a dekódovať odkaz 
prenášaný obrazom v digitálnej dobe. Mohli by sme povedať, že pri aktuálne 
vizuálnej kultúre možno hovoriť aj o novom spôsobe videnia objektov, spro-
stredkovaných novými médiami (analýza a interpretácia obrazu a textu). 

Práve na tieto nové skutočnosti sa snaží poukazovať aj estetika, ktorá si 
uvedomuje, že klasický pojmový aparát a kategórie sa nedajú uplatniť na vi-
zuálnu kultúru a vizuálne umenie súčasnosti. Tradičná normatívna estetika, 
ktorá opisovala situáciu v umení klasickom, ale aj pri obrazoch vytváraných 
mechanickými médiami (film, fotografia), sa dopĺňa o tzv. novú estetiku. Táto 
estetika kladie dôraz na narativitu, hĺbku a výraz a je orientovaná na zmyslo-
vé potešenie, ktoré vizuálna kultúra ponúka. 
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Podľa Baudrillarda a Benjamina by sme mohli konštatovať, že dielo vo ve-
ku digitálneho simulakra stráca auru jedinečnosti. Originál sa stáva súčasne 
kópiou, zároveň i reprezentáciou niečoho, čo tu nikdy nemuselo byť. Digitál-
ne umenie sa považuje za prechodný a náhodný stav. „Nové médiá nie sú len 
mechanickými trikmi na vytváranie iluzívnych svetov, ale novými jazykmi 
s novými a originálnymi výrazovými možnosťami.“ (McLuhan, 2000, s. 252) 

 
POSTMODERNA V MÉDIÁCH 

Postmoderné médiá odmietajú myšlienku, že akýkoľvek mediálny produkt 
alebo text má väčšiu hodnotu ako iné produkty. Všetky súdy hodnôt sú len 
súdmi na základe vkusu. V súčasnosti sa čokoľvek môže stať umením, čokoľ-
vek si zaslúži vnímanie publika. Kultúra „pojedá samu seba“, pretože momen-
tálne neexistuje nič nové, čo by sa dalo vyprodukovať. 

Rozdiel medzi médiami (fikciou) a realitou (skutočnosťou) sa vytratil. 
Momentálne žijeme v skutočnosti, realite, ktorá je vytváraná obrazmi alebo 
reprezentáciami.4 Obrazy odkazujú jeden na druhý a reprezentujú sa navzá-
jom ako realita, skôr ako „skutočná“ realita, ktorá existuje predtým, ako ju 
obraz reprezentuje – hovoríme o štádiu hyperreality. 

Všetky myšlienky „pravdy“ sú len súťaživými tvrdeniami alebo diskurzmi. 
A to, čomu veríme, pokladáme za pravdivé. Táto „pravda“ sa stáva víťazným 
diskurzom. 

Postmodernizmus reflektuje modernú spoločnosť. Reflektuje jej dojmy od-
cudzenosti a neurčitosť identity, histórie, pokroku i pravdy. Reflektuje zrúte-
nie tradícií – náboženstvo, rodina či pocit spolupatričnosti.5 Postmoderná es-
tetika sa musí vyrovnať s novou situáciou, v ktorej sa zmenil aj postoj k sa-
motnému umeniu a umeleckému dielu. Umenie sa rozšírilo na samotný život. 
Umenie nie je striktne oddelené od života.6 Spochybnila sa pozícia samotného 
autora. Autor je premiestnený do stratégie textu. Jeden autor akoby tvoril 
vždy nový text – pluralita autorovpluralita autorovpluralita autorovpluralita autorov – každý text vytvára svojho autora. 

                                                      
4 Uvedené konštatovanie vychádza zo štúdia simulakier podľa Baudrillarda. Pojem simulakrum je odvo-

dený z latinského pojmu simulare, čo znamená napodobňovať, javiť sa. Koncept chápeme ako vy-
prázdnený obraz, ako obyčajnú formu bez obsahu, ikonu, nápodobu niečoho. 

5 Umelci sa prispôsobujú trhu a vytvárajú si viaceré „identity“, aby sa predali (Madonna, Jackson, Lady 
Gaga...). 

6 Postmoderna upozorňuje na zmeny v jazyku. Dané obdobie charakterizuje špecifický jazyk umenia: 
Derrida sa zameriava na dekonštrukciu jazyka; podľa Foucaulta a Lyotarda má text svoje pravidlá 
a každý text sa môže stať umením. 
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V tejto kultúre je významná prevaha televízie a internetu. Možno ich po-
važovať za najmasovejšie médiá. Za najmasovejšie umenia dnešnej doby mož-
no považovať film a hudbu. 

Chápanie skutočnosti ako simulakier, neurčitosť času a priestoru, rýchly 
život sa veľmi zjavne prejavili aj v médiách. Náš zmysel pre realitu je v súčas-
nosti určovaný populárnymi obrazmi médií (napríklad seriál Panelák). Člo-
vek nedokáže rozlišovať medzi obrazmi skutočnými a medzi fikciou, ktorá je 
reprezentáciou skutočnosti. Médiá vytvárajú novú realitu. Kultúrne formy 
nedokážu nastavovať zrkadlo skutočnosti, pretože samotná skutočnosť, realita 
je presiaknutá fikciou – reklamy, filmy, hudba, videohry, televízne obrazy. 
Vytratila sa striktná hranica medzi realitou a irealitou, fikciou, podobne ako 
sa vytratila striktná hranica medzi vysokým a nízkym umením.7 

Mohli by sme povedať, že napriek mnohým výhodám médií schopnosť vy-
tvárať digitálne obrazy, vytvárať „pravdivé tvrdenia“ o realite alebo schopnosť 
vytvárať triky s obrazmi nepridáva médiám na vierohodnosti.8 

 
ÚLOHA ESTETIKY 

Myslitelia, teoretici venujúci sa umeniu, kultúre či estetike sa snažia vy-
rovnať s aktuálnou situáciou v spoločnosti. Snažia sa o redefiníciu klasických 
estetických kategórií, zavádzanie nových prístupov a metód, aby sa čo najkom-
plexnejšie pozreli na situáciu, ktorá vznikla v umení. Aktuálny stav si vyžaduje 
interdisciplinárny prístup, aby sa na problematiku pozrelo z čo najširšej per-
spektívy. Veľmi zaujímavo to vyjadril ešte Theodor Adorno, ktorý povedal: 

                                                      
7 Richard Shusterman v diele Estetika pragmatizmu (2003) upozorňuje na to, že striktné oddelenie vy-

sokého a nízkeho umenia sa už v súčasnosti nedá uplatniť. Poukazuje napríklad na umenie rapu, ktoré 
môžeme považovať za prvotný príklad umenia, v ktorom sa „stretlo“ vysoké a nízke, kde sa umenie 
z periférie spoločnosti dostáva do centra. Rap sa stáva nielen populárnym umením, ale dokonca maso-
vým umením, za čo môže vďačiť médiám. 

8 Máme tu na mysli napríklad používanie rôznych programov (Photoshop), ktoré dokážu pretvárať 
realitu podľa vlastných preferencií tvorcu. Príkladom, ktorý sa často vyskytuje v médiách, je aj rekla-
ma, ktorá sa nás už nepokúša presvedčiť o skutočnej kvalite produktov, ale podsúva nám len „faloš-
nosť“ – polopravdivé informácie o produkte. 

 Veľmi zaujímavé je spomenúť aj genderové aspekty reklamy. Masové médiá reprodukujú hlboko zako-
renené spoločenské predsudky rozmanitými formami. Médiá využívajú rôzne formy: aký jazyk využíva-
jú, ako prezentujú muža a ženu (módne trendy, reklama, filmy, soap opery, ženské romány, časopisy, ideál 
krásy, normatívna heterosexualita). S výrazným rozvojom technológií, bezproblémovou dostupnosťou 
médií sa treba sústrediť aj na tzv. mediálnu gramotnosť najmä detí, aby vedeli selektovať a vhodne využí-
vať ponúkané informácie. Médiá často stereotypne prezentujú ženy a mužov podľa pohlavných rolí (na-
príklad v reklame: žena – gazdinka, matka, upratovačka, sexuálny objekt; muž – technické vynálezy, 
rýchle autá, živiteľ rodiny). Príklad reklamy – „nálepkovanie“: https://www.youtube.com/watch?v= 
gp2G5m5eeuA. Žena v reklame – vývoj: https://www.youtube.com/watch?v=9CuGfi9I4KA. 
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Estetika dnes nemá moc nad tým, či sa stane nekrológom umenia, nesmie však hrať úlohu 
pohrebného rečníka a konštatovať všeobecne koniec, kochať sa minulosťou, ľahostajne 
pod akýmsi titulom, prebiehať k barbarstvu, ktoré nie je lepšie ako kultúra, ktorá si bar-
barstvo zaslúžila ako odplatu za svoje barbarské zlo. Obsah minulého umenia môže teda 
odstrániť iba umenie. I keď by sa umenie samo odstránilo, keby pominulo alebo zúfalo 
pokračovalo, nemusí nutne padnúť jeho samotný obsah. Obsah by bol schopný pomôcť 
umeniu prežiť v spoločnosti, ktorá by sa zbavila barbarstva svojej kultúry. (Adorno, 1997, 
s. 12 – 13) 

 
ZÁVER 

Pozícia umelca sa zmenila. Je to preto, že sa zmenila technika umení? Je to 
spôsobené možnosťou vedy a techniky? Akiste aj médiá a technické výdobyt-
ky na tom majú svoj podiel. Umenie sa spopularizovalo. Každý chce byť 
umelcom, chce umenie sprostredkovať a posunúť niekam ďalej, chce experi-
mentovať – dnes práve médiá umožňujú umelcovi veľkú mieru experimentu. 
Súčasné umenie nechce mať nič spoločné s jednotou, projektom a novovekou 
koncepciou vedy, ktorá vytvára univerzálne jednotiace pravidlá na základe 
objektívnych rozumových skúseností. 

Niektorí umelci pracujú a manipulujú s obrazom, televíznymi a filmovými 
produktmi. Pre niektorých z nich sa takéto diela stávajú časovým ready-
madeom, v ktorom informácie – dáta – predstavujú ten najzákladnejší ready-
made určený na spracovanie a následné posunutie ďalej do priestoru (či už 
virtuálneho, alebo reálneho). Na základe takýchto meradiel potom aj pracujú 
a narábajú s časťami diel alebo s celými dielami ako s dátami v obehu. V sú-
časnosti sa v rámci interakcie umelcov vyvinul určitý fenomén spolupráce, 
v ktorom sa otázka originality a subjektu nadobro stráca. Umelci spolupracujú 
navzájom, pričom vytvárajú komplikované reťazce, v ktorých individualita 
jednotlivca mizne do stratena. 

Dielo už nie je výtvorom jedného umelca. Nebudeme sa tu zaoberať otáz-
kou autorských práv či copyrightu, ktoré sa na prerábanie diel a ich aprop-
riovanie vzťahujú. Vo všeobecnosti sa prijíma fakt, že dielo – teda idea diela – 
patrí všetkým a je voľne prepracovateľná podľa zámerov jednotlivých umel-
cov, ktorí sa rozhodnú k nemu takýmto spôsobom pristupovať. 

Tak či tak, inšpirácia umelca sa zakladá na vnímaní okolitého sveta, osob-
nom prístupe alebo čerpaní zo svojich pocitov či vlastných zásob imaginačných 
schopností. Rovnako tak závisí aj od preberania motívov a námetov z iných 
umeleckých prác a ťaženia zo súčasného, včerajšieho alebo dávno minulého. 
Ak sa to celé zhrnie, ponúka sa nám prirodzený záver, že čokoľvek kedy bolo 
napísané, povedané, urobené, stáva sa zdrojom, možno povedať mostíkom 
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k ďalšiemu dielu. Eklekticizmus je príznačný pre súčasné umenie a médiá. Sna-
žia sa vytvoriť akúsi zaujímavú a vzrušujúcu syntézu minulého a nového. To, 
čo tu už bolo, podávajú novým, experimentálnym spôsobom. Známe veci, uda-
losti, ktoré sú všadeprítomné, sa snažia zaobaliť do novej formy. 

Ak si to vezmeme na príklade masovej kultúry, tendencie preberania 
a recyklácie sa tu uskutočňujú transparentnejšie a v mnohých prípadoch cel-
kom otvorene bez snahy skrývania sa či kamufláže. Svet dizajnu a reklamy by 
sme mohli na základe tvorby charakterizovať prostredníctvom dvoch princí-
pov: kreativita a riadenie sa súčasnými trendmi. V kreatívnom myslení ide 
predovšetkým o nápad, myšlienku, vtipnú alebo zaujímavú pointu. Nápad je 
to, čo sa cení a zároveň je aj nosnou ideou, na ktorú sa berie ohľad pri vytvá-
raní, respektíve produkcii. Druhý princíp tvoria trendy, ktoré sú s ohľadom 
na dobu a miesto charakteristické, teda majú určité spoločné črty. Každý člo-
vek dokáže s určitosťou vymenovať niektoré trendy vlastné svojej dobe 
a svojmu okoliu. Pokiaľ aj nie vedome, pozorovaním ich jednoducho absor-
bujeme. Pri pohľade na súčasnú dobu a tvorbu napríklad v dizajne, či už 
priemyselnom, alebo grafickom, je jednou z charakteristických odnoží retro 
dizajn alebo naopak technológie, ako sú aj v dnešnom filme obľúbené futuris-
tické vízie post-apokalyptického sveta či komiksové námety. V rámci tlače-
ných motívov sa objavujú secesné kvetinové dekorácie, geometrické obrazce, 
abstrakcia a pod. V skratke, spektrum trendov je príznačné pre pluralizmus 
v masovej kultúre a hoci sa neustále obmieňa a vyvíja, takisto vždy čerpá z 
rôznych období histórie, ktoré potom podriaďuje najaktuálnejším trendom. 

V súčasnosti je svet médiami presýtený. V médiách sme ponorení neustále 
– v práci, doma, na verejných priestranstvách (reštaurácie...). Následkom toh-
to stavu ľudia prestávajú vnímať rozdiel medzi realitou a reprezentáciou rea-
lity, pretože tento rozdiel je pre nich priveľmi hmlistý a rozmazaný. Mohli 
by sme povedať, že je nejasný a dokonca pre niektorých až neviditeľný. Ne-
poznajú skutočné meno herca, ale poznajú len meno jeho seriálovej postavy. 
Inak povedané, ľudia stratili zmysel „rozpoznania“ medzi skutočnými vecami 
a ich obrazmi. Nie sú schopní rozpoznať rozdiel medzi reálnymi skúsenosťa-
mi a ich simuláciami. Dospeli sme do stavu, keď sa mediálna skutočnosť stáva 
tzv. novou skutočnosťou. 

Klasická schéma platná pre mnohé historické epochy sa stratila. Schéma 
autor – dielo – príjemca sa vytratila. Autor je často súčasne prijímateľom 
a prijímateľ je zároveň autorom. To, že umenie sa stalo akýmsi nečasovým 
predstavením, výstižne načrtol Adorno v diele Schéma masovej kultúry, kde 
prirovnáva výtvory masovej kultúry k výstupom vo varieté. Umenie je 
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v dnešnej dobe devalvované na kúzelnícky trik, ktorý jeho predstaviteľ ne-
ustále opakuje v jednotlivých predstaveniach. Umelecké dielo verné schéme 
masovej kultúry je nedejinné. Nemá úvod, jadro a záver. Všetko sa zlieva 
v jednoliaty celok. Oneskorený divák nikdy nemôže prísť neskoro – „naskočí 
na kolotoč a vezie sa“ (Adorno, 2009).9 

Súčasná estetika sa nachádza v stave, keď sa snaží vyrovnať s novou situá-
ciou v umení, v umení nových médií a masmédiách. Mediálna kultúra mo-
mentálne udáva trend, ktorým sa umenie uberá, a ovplyvňuje aj spoločnosť. 
Úlohou súčasnej estetiky je nanovo definovať pojmový aparát, ktorý by adek-
vátne vyjadril stav súčasného umenia, tzv. vizuálnej kultúry. Estetika sa snaží 
objaviť stratený význam a úlohu umenia. Poukázať na to, ako sa zmenila úlo-
ha umelca, jeho zámery a pohnútky k tvorbe. Rovnako sa musí sústrediť na 
pozíciu prijímateľa, ktorý zastáva nenahraditeľnú úlohu v umení. Prijímateľ 
do veľkej miery participuje na vytváraní diela (relácia Kukátko). 

Estetika sa musí pozrieť na problémy umenia médií z ontologického, gno-
zeologického, ale aj axiologického pohľadu. Súčasná estetika má zložitú úlo-
hu, pretože predchádzajúce veľké systémy boli „zničené“; akoby začínala od 
znova. Vhodná cesta na vyriešenie takýchto odpovedí je využitie interdisci-
plinárneho prístupu na skúmanie súčasnej vizuálnej kultúry a umenia. Ume-
nie splynulo so životom. 
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Postmodern Aesthetics, Media and Media Culture 

Abstract 

The author of the paper focuses on the theory of postmodern aesthetics and its 
reference in media, media institutions and media consumption. The aim of the paper is 
to point out that postmodern theories are responsive to development in media culture 
that the theoretical discourses of postmodernism provide relevant examples of how 
current media can be perceived and valuated. In other words, contemporary media and 
theories and mutually implied and definable. Finally, it is interesting to discuss the 
relationship between media and opinions presented by the theory of postmodern 
aesthetics and contemporary culture. Postmodernism can be viewed as a flexible and 
useful concept that allows discussion of diverse approaches in the media culture 
associated with production, text and consumption. Postmodernism has created space 
for confrontation and discussion between author – media work and recipients. 
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