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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Krehkosť, resp. zámerná aproximácia umenia do anestetického područia osobne sa 
tváriacich neosobných audiovizuálnych masmédií, takmer nihilizovala svojbytný jazyk 
umenia. Sociálna afinita k pomyselnému mediálnemu mesianizmu tak, ako ju nazna-
čil vo svojej monografii Tyrania médií Ignacio Ramonet, zúžila novodobé chápanie spo-
ločnosti nielen na informačnú, ale aj na epochu podozrenia s dominanciou skepticiz-
mu a nedôvery, ktorú určuje najmä nekrofilná televízia s jej schopnosťou kolektívnej 
hystérie. Frenetickej ambícii televízie rozdávať mediálne posolstvá o všetkom a všade 
neuniklo ani umenie. Snahy o infiltráciu sprevádzanú jeho deklasovaním až na maso-
vý konzumný suterén účelovou komodifikáciou zoslabili jeho zážitkový recepčný status 
do takej miery, že už viac nepredpokladá istú interpretačnú úroveň, a tým ani svoju 
niekdajšiu kvalitu. Audiovizuálne masmédiá denne servírujú adaptačné transfery ob-
skúrnych kvalít z rôznych umeleckých druhov, pričom tematická recyklácia, redundan-
cia a apropriácia postupne deformujú estetický vkus publika. Štúdia sa zaoberá mož-
nými príkladmi percepčnej resuscitácie vyvolanej pôsobením estetických výrazových 
kvalít, ktoré vyjadrujú stupeň akosti umeleckej výpovede v účinku mediálneho produk-
tu. Konkrétne aktuálnosťou výrazu ako kategórie rozvíjajúcej výrazovú zážitkovosť, 
spadajúcu pod súhrnnú kategorizáciu estetických kvalít postihujúcich ikonickosť výra-
zu. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

vizuálne médiá – percepcia – aktuálnosť výrazu – estetika – výrazová kvalita – inter-
pretácia – film – televízia – moderná estetická kategória – intertextualita 

 
1 KRÁ1 KRÁ1 KRÁ1 KRÁTKY EXKURZ K MTKY EXKURZ K MTKY EXKURZ K MTKY EXKURZ K MccccLUHANOVÝM PERCEPČNÝMLUHANOVÝM PERCEPČNÝMLUHANOVÝM PERCEPČNÝMLUHANOVÝM PERCEPČNÝM MODALITÁM MODALITÁM MODALITÁM MODALITÁM    

ZZZZačiatkom šesťdesiatych rokov Marshall McLuhan deklaroval svoje teoretic-
ké závery pomocou štruktúrovanej kategorizácie vtedy dostupných médií, naj-
mä cez ich vlastné informačno-výrazové toky v komunikačnom kanáli. Pri po-
sudzovaní dichotómie horúce verzus studené médium kládol dôraz predovšet-
kým na rozlišovaciu schopnosť prijímača, teda publikum. Inak formulované, 
skúmal, aká miera interakcie sa predpokladá medzi médiom (vysielačom) a pub-
likom (prijímačom) tak, aby bol referenčný modus pôvodne odoslanej informá-
cie zachovaný čo najviac, s čo najmenším stupňom atrofie. 

McLuhan sa teda vecne nezaoberal ani tak technickou stránkou transferu 
distribuovanej informácie. Ak, tak len okrajovo, avšak osobitný dôraz kládol na 
sociálno-psychické faktory a percepčné predispozície jej prijímateľa. Dôraz klá-
dol na stupeň progresu tej-ktorej kultúry a jej vývojovej „sprenevery“ pôvodnej 
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zmyslovosti, pričom došiel k premise o prirodzenosti zmyslového vtiahnutia 
„v kultúrach, v nichž literárnost není dominujíci formou zkušenosti.“ (McLu-
han, 2011, s. 90) Na mediálnom poli ide teda o schopnosť aktivizácie a dynami-
ku akcelerácie zmyslových receptorov toho-ktorého média, pričom nejde ani 
tak o počet zmyslov a ich následných procesov zvnútornenia zapojených do kó-
dovacieho procesu čítania mediálnych obsahov, ale skôr o intenzitu ich cielené-
ho využívania. 

Na jednej strane stoja teda horúce médiá, ktoré svojou zacielenou informač-
nou kadenciou poskytujú zdanlivo zrozumiteľný obsah pomerne ľahko deteko-
vaný našimi zmyslami. Ide teda o informačný kanál predpokladajúci vysoký 
stupeň rozlišovacej schopnosti, angažovanosti a participácie na úrovni percepcie 
publika. Spravidla sa takáto informácia obmedzuje na jeden zmysel recipienta, 
nepočíta s veľkým úsilím a kódovacou aktivitou pri „konzumovaní“ jej obsahu. 
Film, fotografia, tlač, ale napr. i prednáška streamovaná na webe so schopnosťou 
recepčne vnoriť svoje publikum do procesu informačnej výmeny, majú tenden-
ciu byť v prvom rade vizualizované. Inak tomu nebude ani pri broadcastingo-
vom médiu televízie. Tá paradoxne pred polstoročím spĺňala kritériá opozičné-
ho studeného média, čo bolo zapríčinené najmä úrovňou dostupných výrob-
ných technológií. Predpoklad vizualizácie musí byť navyše podkutý logickou 
štruktúrou prenášanej informácie a sukcesívnym, resp. aditívnym faktorom pri 
jej komponovaní. Osobitú druhovú kategóriu v priestore horúcich médií tvorí 
rozhlas ako jediný pracujúci so sluchovými zmyslovými receptormi. 

Naproti tomu kategória studených médií predstavuje pomerne oklieštenú 
enumeratívnu zostavu – ako napr. niekdajšia forma televízie, hieroglyfy, komiks –, 
v ktorej s ohľadom na súčasnosť dominuje klasický telefón. Treba však zopako-
vať, že dichotómia médií tak, ako ju programovo definoval a následne kategori-
zoval Marshall McLuhan, je stará vyše polstoročia, čo predpokladá neustálu re-
víziu tejto, rýchlo sa rozvíjajúcej komunikačnej sféry modernej spoločnosti. 

Preto už dnes niektoré studené médiá pôsobia skôr ako faksimile zašlých 
čias, keď spoločnosť hľadala rôzne informačno-distribučné cesty pri prekonáva-
ní komunikačných bariér. Racionalizačný faktor dominujúci studeným médiám 
sa tak akoby odkláňa z cesty prvoplánového zmyslového purizmu, takom typic-
kom pri horúcich médiách, a predpokladá viac duševnú aktivitu pri spracovaní 
percepčne neúplnej informácie. Práve produkcia takýchto nedokončených 
a kvázi atrofovaných informácií vyžadujúcich si sekundárne dotvorenie, resp. 
dopracovanie prijímateľom na základe predchádzajúcich skúseností či referen-
cií, robí dané médium chladným. Inak povedané, ide o komunikačný kanál za-
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meraný spravidla na viac zmyslov súčasne, čím je ale oslabená rozlišovacia 
schopnosť, taká príznačná pre horúce médium. 

Ako sme vyššie spomenuli, horúce médiá svojou primárnou schopnosťou, 
a to zamerať sa jedným zmyslom na zacielený informačný tok, poskytujú zdan-
livo zrozumiteľný obsah už len tým, že sú obsahovo, teda hlavne informačne 
vizualizované. 

 
2 PRIZMA AKTUÁLNOSTI2 PRIZMA AKTUÁLNOSTI2 PRIZMA AKTUÁLNOSTI2 PRIZMA AKTUÁLNOSTI VÝRAZU (AUDIO)VIZUÁ VÝRAZU (AUDIO)VIZUÁ VÝRAZU (AUDIO)VIZUÁ VÝRAZU (AUDIO)VIZUÁLNEHO MÉDIALNEHO MÉDIALNEHO MÉDIALNEHO MÉDIA    

V prezentácii tohto príspevku, ale i v ďalších štúdiách, obsiahnutých v pri-
pravovanej monografii, sa teda okrem iného zameriavame práve na také úskalia, 
ktoré zdanlivú logickú štruktúru aktuálnej distribúcie zrozumiteľnej informácie 
môžu v procese čítania mediálneho obsahu narušiť. Na ilustračnú pomoc sme si 
prostredníctvom ukážok pri prezentácii konferenčného príspevku vybrali mé-
dium televízie, resp. filmu. Nato, aby sme mohli študovať škály rôznej intenzity 
zmyslovej sily konkrétneho mediálneho obsahu, bolo potrebné pracovne si za-
definovať aspoň nahrubo rámcujúcu typológiu realít, v ktorých sa možno zrkad-
lí práve tá mediálna. 

Usudzujme teda, že všeobecne možno deklarovať absolútnu, relatívnu a vir-
tuálnu realitu. Absolútnej realite je vlastné bytie bez formy, čo ju robí de facto 
nepoužiteľnou pre praktické využitie vo svete masových médií. Pre ne je exis-
tenčne dôležitá relatívna realita modelujúca svetonázor, postoje, správanie 
a pocity rôznych atomizovaných mediálnych publík. Teda celá interpersonálna 
komunikácia v modernej informačnej spoločnosti, pričom sa pozvoľna prelína, 
metamorfuje do prípadnej virtuálnej reality, kopírujúcej terén technologického 
progresu IKT. Je pravdepodobné, že za virtuálnu realitu možno považovať aj 
nápadito nakrútený film, ktorý cielene pracuje zo zorným poľom výstupného 
mediálneho obrazu. Napríklad na základe bezprostredného recepčného zážitku 
zaznamenaného dôslednou kamerou a veristickou strihovou montážou možno aj 
prenasledovanie rebelov v besniacom inferne občianskej vojny, snímané subjek-
tívnou kamerou akoby jedného z vojakov v zmysle point of view, považovať na 
okamih za skutočnosť. „Virtuálna realita, a to nech má akýkoľvek stupeň virtua-
lity, je realitou, ak pôsobí.“ (Gálik, 2011, s. 59) 

J. M. Lotman vo svojich štúdiách venovaných semiotike filmu reflektoval au-
tentickosť vizuality osobným presvedčením, že „každé umenie sa v takej alebo 
onakej miere spája u príjemcu s vedomím reality, film však najväčšmi.“ (Lot-
man, 2008, s. 19) Môžeme sa teda stotožniť s východiskom, že médium filmu 
ako syntetický umelecký druh v sebe síce spája niekoľko zmyslových vnímaní 
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naraz, avšak vizuálna stránka tu jasne dominuje. Najmä obrazová percepčná 
zložka a s ňou spojená asociačná rovina vytvára následne kontextuálne možnosti 
a subjektívne interpretácie na základe diváckej autopsie toho-ktorého publika, 
pričom „emocionálna viera diváka v skutočnosť toho, čo sa odohráva na plátne, 
spája film s jedným z najpodstatnejších problémov v dejinách kultúry.“ (Lot-
man, 2008, s. 19) 

Film ako jedno z dnes dostupných vizuálnych médií totiž vyvoláva recepčnú 
bezprostrednosť prioritne zaznamenanú dominujúcim zrakom. Tá následne vo 
vedomí publika aktivizuje významové korelácie jednotlivých zúčastnených sub-
jektov, pričom osobné preferencie, skúsenosti, zážitky, poznania, miera tempera-
mentu i vzdelania každého z nich znásobuje algoritmy jej možnej interpretácie. 

Súčasný obraz masových vizuálnych médií pracuje dnes najmä popisne, bez-
prostredne „ako funkčný javový descriptor“ (Urban, 2012, s. 232), pričom me-
diovanú vizuálnu realitu saturuje záznamovou bezprostrednosťou. Aktuálnosť 
výrazu tak vnímame pri niektorých audiovizuálnych médiách najmä explicitne 
cez „predostretý“ obraz, ktorý je v pohybe, resp. v jednej z jeho fáz. Nielen ako 
príbeh, ale najmä ako dynamická záznamová jednotka, ktorá sa vďaka premys-
lenému strihu stáva neopakovateľným, realitu reprodukujúcim autentickým 
pozorovateľom. Recyklácia tém, motívov a formálnych stratégií je oživená 
technickými inováciami, ktoré otvárajú nové ontokreatívne potencie vizuálne-
ho jazyka. Možno to vnímať ako snahu o obrazové reštaurovanie pôvodne chá-
panej vizuálnej identity so zachovaním jej autenticity. 

Vizuálny jazyk mediálneho realizmu dosahuje svoj presvedčovací výkon 
tým, že si zabezpečuje efekty simulujúce priame stretnutie s reálnom. Možno 
povedať, že existuje úzky priestor medzi vizuálnou procesiou tu a teraz, odohrá-
vajúcou sa v masových médiách, a prezentáciou výrazovej aktuálnosti pomocou 
umelecky štylizovaného jazyka. „Nyní se tato percepce světa (tato suma zkušenos-
tí) pomalu ale jistě stává hypertrofickou, masívní, přesahuje asimilační možnosti a 
zpočátku je identická pro všechny obyvatele zeměkoule.“ (Eco, 2006, s. 331) 

Ďalším dôležitým aspektom v procese mediálnej komunikácie je aj istý druh 
inscenovania. Audiovizuálne dielo ako napr. reklama, reality show, film či vi-
deoklip poukazuje vždy na istú režisérsku sebaprezentáciu. Pokiaľ autorova ob-
razová reč premyslene zinscenuje vizuálnu ilúziu a publikum si ju v druhom 
pláne pri recepcii osvojuje ako reálnu, možno povedať, že médium dosiahlo pre-
svedčovací efekt. Funkčné je to najmä v prípade, ak autor, resp. zdroj mediálnej 
informácie pracuje s príbehom a ten treba publiku pútavo vyrozprávať. Aj za 
cenu účelovej aplikácie obsahových stereotypov, ktoré „sú konkrétne, determi-
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nované samotným obsahom a premietajú sa do abstraktného“ (Cenková, 2012, 
s. 22), čím dosahujeme „základný funkčný rozmer výpovede“ (Plesník, 2011, 
s. 33) prostredníctvom operatívnosti výrazu. 

Proces narácie, čiže rozprávania, predpokladá dva kmeňové aspekty – fabulu 
a sujet; teda prezentované rozprávanie a spôsob jeho aktuálnej prezentácie. „Fa-
bula čili príběh je imaginární konstrukt, který si divák vytváří v procesu nara-
tivního (po)rozumění.“ (Mišíková, 2009, s. 187) Na princípe chronologického 
radenia a kauzality sleduje publikum dej v konkrétnom čase a priestore. Fabula 
je vzorec, v procese ktorého býva vizuálny obraz konfrontovaný s vlastnou di-
vákovou hypotézou „s uplatněním prototypových schémat při rozpoznávání 
protagonistu, objektu a místa děje.“ (Mišíková, 2009, s. 187) Sujet je pomyselný 
plot, na ktorom sú usporiadané všetky udalosti tak, ako sa priamo prezentujú 
pred publikom. Čiže predstavuje súbor podnetov nabádajúcich diváka pri spája-
ní informácií do podoby výsledného naratívu v procese vizuálnej komunikácie, 
resp. „zahrnuje všechny přímo prezentované vizuální a auditívní události.“ (Mi-
šíková, 2009, s. 188) 

Vizuálny obraz v dnešnom mediálnom priestore recykluje celú svoju databá-
zu použiteľných obsahov so skúsenosťou, že všetko tu už raz bolo. Inak formu-
lované, vizuálne obsahy sa stali konfekčnými. Ak chcú zaujať, je potrebná ich 
revitalizácia. Mediálny background totiž pomerne často vyberá témy z archív-
neho rezervoáru, ktoré regeneruje tým, že ich podáva maximálne funkčne 
a bezprostredne, takmer invazívne. Pri vizuálnych médiách sa kladie dôraz 
najmä na permanentnú rekonštrukciu „opozeraného“ obrazu prostredníctvom 
rôznych trikov, len aby sa eliminovalo napríklad riziko, že „filmový průmysl 
upadne do krize, když přestane vyrábět umělý den, kterému dodáva pravděpo-
dobnost.“ (Virilio, 2010, s. 61) 

K záveru tejto state možno poznamenať, že publikum v tomto nerovnom 
komunikačnom toku smerujúcom od zdroja mediálnej informácie býva formo-
vané v „prvom interpretačnom rade“ len diváckou autopsiou. To, do akej miery 
sa bude disperzné a atomizované publikum vedené lačnou konzumnou esteti-
kou ešte viac rozdrobovať, resp. preskupovať, záleží najmä na spôsobe, akým sa 
mediálny obraz bude ďalej modelovať či reštaurovať na repetičnom princípe, čo 
do obsahov i foriem, prostredníctvom svojich produkčných organizácií. 
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Obrázok č. 1: Náhľad interaktívnej prezentácie k príspevkuObrázok č. 1: Náhľad interaktívnej prezentácie k príspevkuObrázok č. 1: Náhľad interaktívnej prezentácie k príspevkuObrázok č. 1: Náhľad interaktívnej prezentácie k príspevku    

 
Poznámka: Interaktívna prezentácia k príspevku je dostupná na stránke: 

http://prezi.com/piyb1lgnn8ee/neuved-nas-do-pokusenia-ale-zbav-nas-zleho/ 

 
2.1 Kolízia výrazovej kvality2.1 Kolízia výrazovej kvality2.1 Kolízia výrazovej kvality2.1 Kolízia výrazovej kvality    

Z vyššie načrtnutej anticipácie problémového okruhu bolo teda zrejmé, že 
náš príspevok sme zameriavali najmä na abrazívny charakter televíznej mediál-
nej produkcie. Nato, aby sme mohli vecne argumentovať jej aktuálnu estetickú, 
a teda aj sémantickú kondíciu, je pre nás dôležité nazerať na ňu cez asimiláciu 
interpretačne zaujímavých kategórií pragmatickej výrazovej sústavy. 

Kľúčovou estetickou výrazovou kategóriou sa pre nás tým pádom stáva po-
jem aktuálnosti výrazu a z neho odvodené príbuzné kategórie, funkčne použi-
teľné v našom tematicky ohraničenom diskurze. Takto zamerané chápanie kon-
krétnej výrazovej kategórie na „označenie akosti výpovede, ktorú vo vnímaní 
zakúšame ako jej účinok, pôsobnosť“ (Plesník a kol., 2011, s. 15), bolo strategic-
kým i východiskovým momentom pri čiastkových analýzach vybraných tele-
víznych formátov pri interaktívnej prezentácii príspevku na konferencii. Pro-
stredníctvom intervencie pôvodne umelecky aplikovateľnej kategórie aktuál-
nosti výrazu sme sa pokúsili preniknúť do zábavných mediálnych formátov typu 
live show, resp. reality/talent show, povrchne simulujúcich dramatickú subžán-
rovosť umenia, mimeticky spodobujúceho subjektívny mikrosvet zúčastnených 
aktérov. 
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Oproti pôvodnému konceptu – aktuálnosti výrazu z pohľadu pragmatickej 
estetiky – nám ide o projekčné vychýlenie tejto špecifickej výrazovej kategórie, 
funkčne aplikovanej na umenie smerom k masovým médiám a jej pokusnú are-
táciu na poli (audio)vizuálnych médií. Treba však dodať, že túto estetickú, zá-
žitkovú výrazovú kvalitu vnímame ako možný kolízny termín a istý interpre-
tačný genotyp pojmu, ktorý zasahuje do bezprostrednosti percepcie. Nazdávame 
sa, že by si nemal preto nárokovať autorizáciu limitovanú „iba“ na poli vysokého 
umenia, keďže samotný pojem aktuálnosti v sebe generuje istý kontext sprí-
tomnenia i prebiehajúci proces vymedzený časovou veličinou, istý derivát zvý-
šenej percepčnej senzibility. 

V našom ponímaní má teda aktuálnosť výrazu ako zastrešujúca kategória 
pragmatickej estetiky nielen umelecky interpretačné, ale i funkčné a všeobec-
nejšie aplikovateľné ontokreatívne dispozície. 

 
2.2 Mediálny status quo aktuálnosti výrazu2.2 Mediálny status quo aktuálnosti výrazu2.2 Mediálny status quo aktuálnosti výrazu2.2 Mediálny status quo aktuálnosti výrazu    

Súčasná televízna výrazovosť v zábavných formátoch, rotujúcich v celom 
spektre televízií pod licencovanými a nadnárodnými ochrannými značkami, 
pracuje najmä postupmi dramaturgickej montáže s preferovaním kolážového 
princípu v zmesi spoločenskej hry a všeľudovej zábavy. Často ide o štylizovanú 
a prvoplánovo (s)prostú exhibíciu, navyše postavenú na repetičnom princípe 
a aktualizácii figurálnej sebaprezentácie, resp. idei. Aktuálnosť v takto vníma-
ných médiách býva spravidla vnímaná v rôznych tektonických vrstvách 
s pragmatickým dosahom na producenta (komerčný profit) i publikum (kon-
zumný profit) zároveň. Inak povedané, aktér sa vďaka režijným zásahom v me-
diálnom obraze aktualizuje, čiže štylizuje svoj polohovateľný výraz v zmysle 
„protikladu aktu a možnosti, aktuální ‚teď‘ je a nutně zůstavá bodovým, je to 
trvajíci forma stále nové materie“ (Derrida, 1993, s. 99). 

Je evidentné, že poklesnutým televíznym formátom, ako sú napr. reality 
show,1 aj napriek explicitnej strate ich serióznej narácie dominuje okázalý vý-
pravný epizmus, zaodetý do pseudokultúrnej ornamentiky. Na druhej strane je 
však do úzadia vytláčaná linearita skomprimovaná iba do podoby účelovej suk-
cesie s rozpustenými rámcami tak, ako ich definuje koncept neotelevízie. 

                                                      
1 Prikláňame sa skôr k eliminácii vágnej definície tohto, vo vysielaní dnes príliš exponovaného, špecifické-

ho formátu a saturujeme ho skôr na globalizované kultové (seba)prezentácie, zamerané na heroizáciu a ta-
lentový výkon, na časozberné dokudrámy či štylizované melodrámy, v ktorých je účelovo inscenovaný 
aktér, prichádzajúci zvonka, bez predošlých väzieb na produkciu. 
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Napríklad klipovitosť výrazu je práve takou typickou výrazovou kategóriou 
v koncepte semiopragmatiky – aplikovanej na tzv. neotelevíziu v jej dichoto-
mickom postavení voči paleotelevízii –, ktorý rozpracovali Roger Odin s Fran-
cescom Casettim. Tento polaritný vzťah medzi dvoma stratégiami „charakteri-
zuje zásadná zmena komunikačnej situácie, v ktorej silnie dôraz na interaktivitu 
= rastie aktivita recipienta.“ (Plesník, 2008, s. 111) Hlavná ťarcha percepcie ta-
kéhoto média stojí na divákovi, ktorý vysielanie považuje za extenziu svojej 
každodennosti a angažuje ho do svojich rituálov všedného dňa. Pre vysielanie 
neotelevízie je príznačná dynamika strihu, príťažlivosť, bulvárnosť a fragmentá-
cia obrazového toku hoci na ploché, ale predsa len na významovo samonosné út-
vary. 

Navyše neustále servírovanie potreby obratu k mediálnemu subjektu a z toho 
plynúca neuvedomelá únava z preexponovanej heroizácie má za následok čoraz 
častejší záber na jednotlivca ako mediálneho solitéra a jeho „vymanifestovaný“ 
strastiplný osud. 

Literárna kritička Ivana Taranenková v kriticko-reflexívnom článku V stave 
mentálneho bezvedomia, uverejnenom časopise Žurnál (Taranenková, 2009), 
napísala: 

 
„Nachádzame sa v období, keď vlastne nie je potrebné o čomkoľvek diskutovať a nechávať 
sa umeleckým artefaktom znepokojovať. Žijeme v dobe príjemného konsenzu. Od umenia, 
respektíve toho, čo si pod ním predstavujeme, sa očakáva jasné a zrozumiteľné posolstvo, 
ktoré sa stane súčasťou nášho intelektuálneho relaxu, prípadne alibi, že žijeme kultúrne.“ 
(Taranenková, 2009, s. 46) 

 
Alternatívou oproti masovej kultúre bol vždy definovaný inštitút umenia ako 

hodnotovo-estetický pendant. Aj preto sa v súčasnej záplave mnohých kultúr-
nych pseudoimitácií dožadujeme tzv. zálohového umenia s vlastnou sémantic-
kou perspektívou a kritickou autoreflexiou mimo mediálny mainstream s jeho 
konfekčnými obsahmi a formátmi. Z tohto uhla pohľadu možno nami vnímanú 
aktuálnosť výrazu v mediálnej kultúre chápať ako: 
− rezíduum prekonávajúce konformizmus, resp. stereotypizáciu, 
− funkčnú polaritu kvality, 
− estetickú a hodnotovú dobovú inakosť, 
− nádej pri rozbíjaní percepčne zafixovanej masmediálnej mustry. 
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2.3 Zážitkovosť výrazu2.3 Zážitkovosť výrazu2.3 Zážitkovosť výrazu2.3 Zážitkovosť výrazu    

Pre aktuálnosť výrazu v zmysle pragmatickej výrazovej kategórie aplikovanej 
na audiovizuálne médiá s vlastnou zážitkovou trajektóriou, v ktorej rozmer vý-
povede býva podriadený spravidla obrazovému charakteru komunikátu, je dôle-
žité jej funkčné zatriedenie pod zastrešujúcu výrazovú subkategóriu – ikonic-
kosti výrazu. Pripomeňme, že náš výskum sústreďujeme hlavne na okruh kate-
górií rozvíjajúcich zážitkovosť výrazu, medzi ktoré patrí aj naša kmeňová výra-
zová aktuálnosť ako bezprostredná, výpoveď modelujúca, resp. navodzujúca 
kvalita. 

V ďalších štúdiách sa budeme preto podrobnejšie zaoberať možnými limitmi 
aplikácie týchto výrazových kategórií pragmatickej estetiky. Výrazové kvality 
ako aktuálnosť, dynamickosť, kolorit či sila výrazu v našom pragmatickom 
uchopení vo sfére audiovizuálnych médií sa môžu napríklad prejaviť tak, že 
mediálne zvestovanú situáciu percepčne znásobí v konečnom dôsledku i také 
svetlo. Teda zvolený spôsob samotného osvetlenia „mediálnej akcie“, ktoré býva 
skutočné (prirodzené) a umelé, dotvárané svetelnými objektmi v plošnom 
a priestorovom kompozičnom usporiadaní. Treba zdôrazniť, že čoraz viac sa 
v produkcii mediálnych formátov uplatňuje iluzívne osvetlenie s neexistujúcim 
zdrojom, keď je ilúzia navodená prostredníctvom čiar i škvŕn, pomocou uhla 
kamery či lokalizácie kulís. Práve takéto iluzívne osvetlenie pracuje so séman-
tickou rovinou a dotvára ikonický význam mediálneho komunikátu. Naproti 
tomu osvetlenie zodpovedajúce realite v sebe spravidla negeneruje žiadnu 
zvláštnu znakovú situáciu. Dôležitý význam majú tzv. svetelné odchýlky, nesú-
ce hlavne symbolické významy, napr. osvetlenie samostatných prvkov obrazo-
vého poľa so svojimi sémantickými hodnotami, t. j. v televíznej, filmovej grafike 
indikuje napríklad tmavá postava zlo, anonymitu či zatratenie a svetlá postava 
dobro, zverejnenie, nádej. 

Súčasný mediálny obraz pracujúci s dynamickou výrazovou aktualizáciou sa 
definuje do istej miery preexponovanou výpravnou epikou s bohatou morfoló-
giou kulís a rekvizitária, graficky podmanivou ornamentikou, usilujúc sa na 
moment vtiahnuť, percepčne imobilizovať diváka v hľadisku či pred televíznym 
prijímačom. Do úzadia sa tak vytláčajú linearita, racionálna dejovosť a jasná 
formulácia figúr na úkor ornamentalizujúcej kolorizácie, čím sa značne frag-
mentarizuje súvislý obrazový tok. Pri statickom mediálnom obraze sa akcentuje 
zväčša požiadavka revitalizácie problému pozadia, definovaného transparent-
nými farebnými blokmi, simplexnejšia farebná redukcia na úkor konsolidácie 
farebných plôch, úkosov a vertikál. Takto nevyvážená dezorganizácia farebných 
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štruktúr môže viesť k narúšaniu tektoniky percepčného problému prahu. Pros-
to, východiskový a neskôr aj hraničný bod, na ktorý padne oko diváka, nespô-
sobí obsahové rámcovanie komunikátu, ale jeho vizuálnu nestabilitu. 

Interpretačný itinerár súčasného publika výrazne obmedzuje aplikáciu dvo-
jakého percepčného horizontu, čiže čas vzniku a čas súčasného čitateľa mediál-
neho obsahu. Divák sa zaoberá tým, čo aktuálne vidí, čím sa zaoberá tu a práve 
teraz, keďže napr. moderná počítačová grafika spôsobom kľúčovania aktualizuje 
dokonca výsledný obraz syntézou dvoch predošlých, z ktorých je jeden predna-
hratý, simulujúc tak prebiehajúcu súčasnosť. Aj o tom je naša aktuálnosť výrazu 
v širších ako len pragmaticko-estetických súvislostiach. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The fragility – or the deliberate approximations of an art into the anesthetic hug of 
emphatically appearing but impersonal audiovisual media – almost stripped the sov-
ereign art language of all meanings. The social affinity to the idea of messianism – as 
described by Ignacio Ramonet in his monograph The Tyranny of Communication – 
narrowed the modern understanding of society not only to the informational level but 
also reduced it to the era of suspicion dominated by distrust and scepticism, which is 
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primarily defined by necrophiliac television with its ability to spread mass hysteria. Art 
was not omitted from the frenetically ambitious distribution of messages about every-
thing everywhere by television. The attempts for infiltration accompanied by the deg-
radation through the purposeful commodification to the mass consumerism sewer 
weakened its sensual status to such an extent that it does not require an ability of in-
terpretation, and thus its former quality. Audio-visual mass media daily serve adapta-
tional transfers of obscure qualities from different kinds of art, whilst the thematic re-
cycling, redundancy and appropriation gradually deform the aesthetic tastes of the 
public. The study looks at the possible examples of perceptual resuscitation induced 
by an action of aesthetic expression qualities which reflect the quality of an artistic 
statement in the effect of media product; specifically, at the actuality of an expression 
as a category evolving expression reality falling within a comprehensive categorization 
of aesthetic qualities affecting its archetype. 
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visual media – perception – actual expression – aesthetics – expressive quality – in-
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