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ОДСКРИВЕНЕКАМЕРЕДО 

ВЕЛИКОГБРАТАИСУРВАЈВЕРА
Сажетак: Тр жи шна ори јен та ци ја гло бал ног дру штва усло ви ла 
је те жњу ка про из во ди ма ла ке за ба ве. Иа ко те ле ви зи ја ни је све
моћ на ни у гло бал ном дру штву, она ипак има ве ли ког ути ца ја на 
пу бли ку оп сед ну ту тех ни ком и екран ском сли ком ко ја је угро зи ла 
оста ле вр сте из ра жа ва ња ми сли и осе ћа ња љу ди. Убр зан тех но
ло шки раз вој отво рио је пу бли ци пут ка но вом на чи ну до сти за
ња сла ве и по пу лар но сти што је до ве ло до тзв. се ле бри ти за ци је 
обич них љу ди. Рад го во ри о при сут но сти и ак ту ел но сти ри ја ли ти 
шоу про гра ма у гло бал ном ме диј ском све ту, о по пу лар но сти ми
крозве зда, „но во ком по но ва них кул тур них мо де ла”, ју на ка мо дер
ног до ба чи је се про во ка тив но и агре сив но по на ша ње пре ли ва из 
ри ја ли ти ја у ре ал ну сва ко дне ви цу. По ста вља се пи та ње: да ли ри
ја ли ти про гра ми пред ста вља ју још јед ну у ни зу бе за зле них за ба ва 
гло бал не пу бли ке или су опа сност пост мо дер ног дру штва, сво је
врсна манипу ла ци ја, ме диј ски опи јат?

Кључне речи: ри ја ли ти про гра ми, ме ди ји, гло бал но дру штво, 
целе то и ди

Увод

При сут ност и ак ту ел ност ри ја ли ти шоу про гра ма1 у гло бал
ном ме диј ском све ту, по пу лар ност уче сни ка у овим еми
си ја ма, њи хо ва стал на про во ка тив на и агре сив на по на ша
ња ко ја се пре ли ва ју у ре ал ну сва ко дне ви цу, усло ви ли су 

1 Енгл. је зик: пред ста ва ствар но сти.

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ



155

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

много бројне по ле ми ке у јав но сти по во дом еми то ва ња ова
квих са др жа ја. Кри ти ке ри ја ли ти ја кре ћу се од оних ко је ове 
ме диј ски про из ве де не про гра ме са гле да ва ју као ис кри вље не 
до га ђа је из ре ал ног жи во та, при ка зу ју ћи их као пред ста ве, 
а не као пра во зби ва ње, до оних ко ји ис тра жу ју обра зов ни 
ни во овог ме диј ског са др жа ја или све при ка зу ју као за бав
но так ми че ње2. Не ки ана ли ти ча ри, ме ђу тим, по ста вља ју 
пи та ња о то ме да ли је реч о во а је ри зму пу бли ке, ег зи би
ци о ни зму уче сни ка у про гра му и ко ли ко има ин тер ак ци је 
из ме ђу ове две ка те го ри је; да ли су за и ста гле да о ци то ли ко 
оп чи ње ни ме диј ским са др жа ји ма да се ла ко и бр зо иден ти
фи ку ју са ак те ри ма ри ја ли ти ја? Да ли ти се ри ја ли не га тив но 
ути чу на по на ша ње љу ди или пред ста вља ју њи хов опо ра
вак од су ро ве сва ко дне ви це и дру штве не не прав де? Ко ли ко 
ме ди ји иза бра ним уче сни ци ма пру жа ју мо гућ ност за ра де и 
по пуларно сти, а ко ли ко унов ча ва ју њи хов при ват ни жи вот? 

Иа ко кри тич ка јав ност ука зу је на гу ше ње сло бо де ми сли, 
не ху ма но тре ти ра ње уче сни ка и по и гра ва ње њи хо вим осе
ћа њи ма, на про мо ви са ње „иде о ло шких вред но сти ко је се 
оства ру ју ма ни пу ла ци јом про фи ли ма нај за ни мљи ви јих 
уче сни ка”3, ве ћи на гле да ла ца и да ље се од но си пре ма овом 
теле ви зиј ском жан ру као пре ма бе за зле ној за ба ви.

Због све га то га на пр ви по глед ни је ја сно да ли ри ја ли ти 
про гра ми пред ста вља ју још јед ну у ни зу бе за зле них за ба ва 
гло бал не пу бли ке или су опа сност пост мо дер ног дру штва, 
сво је вр сна ма ни пу ла ци ја, ме диј ски опи јат? Јед но је си гур
но. Ри ја ли ти су до бро ис пла ни ра на, ре жи ра на те ле ви зиј ска 
еми си ја нај че шће ко мер ци јал них ме ди ја са на ци о нал ном 
фре квен ци јом ко ја из гле да као про мо ци ја ствар ног жи
во та уче сни ка, а уства ри је ор га ни зо ва на ис кљу чи во ра ди 
профита. 

Ути цај ме ди ја у гло бал ном дру штву

По Ма клу а но вом (Mar shall McLu han) ста ву о по ве за но сти 
раз во ја ма сме ди ја и ства ра ња свет ског дру штва, гло ба ли
за ци ја по сма тра на као укуп ност дру штве них од но са са вре
ме ног пост мо дер ног све та усло вље на је раз во јем те ле ко му
ни ка циј ских тех но ло ги ја, што с јед не стра не, под ра зу ме ва 
сти ца ње и уве ћа ва ње ма те ри јал них до ба ра на гло бал ном 
тр жи шту и ства ра ње ме ђу на род них еко ном ских ин сти ту ци
ја; по сма тра на кроз при зму кул тур ног раз во ја, гло ба ли за ци
ја пред ста вља укуп ност људ ског зна ња, ис ку ства, обра сце 

2 Hil lard, R. L. ( 2008) Wri ting for Te le vi sion, Ra dio and New Me dia, Thom son 
Wad sworth, p. 253.

3 Vu ka di no vić, М. (2013) Zve zde su per mar ket kul tu re, Be o grad: Clio, str. 173.
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ми шље ња и де ло ва ња.4 Тран сна ци о нал не кор по ра ци је као 
вла сни ци штам па них, елек трон ских и дру штве них ме ди ја 
по де ли ле су гло бал но тр жи ште кон тро ли шу ћи ин ду стри ју 
за ба ве. Ме диј ски оли го по ли су та ко од обра зов них уста но
ва пре у зе ли уло гу пре но си о ца кул тур них обра за ца што је 
ре зул ти ра ло но вим на чи ни ма кре и ра ња дру штве них мо де
ла по на ша ња и ми шље ња љу ди. Уме сто да пре зен ту ју ин
фор ма ци је у окви ру де мо крат ске ко му ни ка ци је, ме ди ји су 
у усло ви ма хо мо ге ни за ци је кул ту ре по че ли да ша љу по ру ке 
о по жељ ном, ме диј ски об ли ко ва ном жи вот ном сти лу ко ји 
на ма сов ну пу бли ку де лу је са вр ше но и за во дљи во. Тр жи
шна ори јен та ци ја гло бал ног дру штва усло ви ла је те жњу ка 
про из во ди ма ла ке за ба ве; ко мер ци ја ли за ци ја ин фор ма тив
ног про гра ма у скла ду са in fo ta in mentом  по при ма за бав ни 
ка рак тер, док се у по ру ка ма обра зов них еми си ја по ве зу ју 
за ба ва и еду ка ци ја кроз edu ta in ment; по ја ва но вог жан ра 
adver ta in menta у раз ли чи тим ме диј ским са др жа ји ма спа ја 
огла ша ва ње и за ба ву. Иа ко те ле ви зи ја ни је све моћ на ни у 
гло бал ном дру штву, она ипак вр ши ве ли ки ути цај на сво ју 
пу бли ку ко ја је оп сед ну та тех ни ком и сли ком у дру штву у 
ко ме је екран ска сли ка угро зи ла оста ле вр сте из ра жа ва ња 
ми сли и осе ћа ња љу ди.5

Ме ди ји и њи хов ути цај на про из вод њу ма сов ног по на ша ња 
пу бли ке не пре кид но су у цен тру ис тра жи вач ког ин те ре со
ва ња, због то га што су у ста њу да ме ња ју вред но сти и тра
ди ци о нал ну струк ту ру дру штва. Мно го број на ис тра жи ва ња 
хе ге мо ниј ског ути ца ја ме ди ја и по пу лар не кул ту ре ука за ла 
су на то да у екран ском све ту „де гра ди ра ју ћих за ба ва” ко
је су се сме њи ва ле у раз ли чи тим пе ри о ди ма раз во ја ме ди ја 
сход но тех но ло шком на прет ку до ла зи до еро зи је пи сме но
сти, до ква ре ња је зи ка, по пла ве го ло ти ње, од су ства ем па
ти је, вр шњач ког на си ља што се од ра жа ва на по ве ћа ње не
га тив них по ја ва у дру штву. Ана ли зу ефе ка та ме диј ског ути
ца ја на пу бли ку пра ти ле су од ре ђе не фа зе раз во ја ме ди ја6: 
по чев од пр ве по ло ви не про шлог ве ка и ве ро ва ња да ме ди ји 
мо гу да ути чу на све ре ци пи јен те ко ји при ма ју по ру ке по 
си сте му на дра жај − ре ак ци ја, за тим фа зе без ме диј ског ути
ца ја (1940–1965) по кон цеп ту се лек тив не па жње и се лек тив
не пер цеп ци је ко ји под ра зу ме ва да исти са др жа ји до во де до 
раз ли чи тих ту ма че ња пу бли ке, до фа зе из осам де се тих го
ди на XX ве ка у ко јој је вла да ло ми шље ње да ме ди ји снажно 

4 Mi len ko vić, V. (2019) Me di ji, kul tu ra, po li ti ka – u epo hi glo ba li za ci je,  
Be o grad: Vi so ka ško la za ko mu ni ka ci je, str. 15.

5 Исто, стр. 78.
6 McQu a il, D. (2000) McQu a il’s Mass Co mu ni ca tion The ory, Lon don/

Thousand Oaks, Ca/New Del hi, рp. 416–422.
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ути чу на ак тив ну и зах тев ну ма сов ну пу бли ку. Да глас Мек 
Квејл (D. McQu a il)7 уво ди фа зу тран сак циј ске иде је о ути ца
ју ме ди ја као ета пу у раз во ју ме диј ских ефе ка та у ко јој осим 
ме ди ја пу бли ка има ја ку по зи ци ју, јер ути че сво јим же ља ма 
на ме диј ску про из вод њу при кон стру и са њу ме диј ске ре ал
но сти. Стју арт Хол (Stu art Hall) сма тра да пу бли ка раз у ме 
и „бу квал не и ко но та тив не на зна ке дис кур са”,8 али по ру ци 
мо же да на ме ни и са свим су прот но зна че ње што на во ди на 
за кљу чак да раз ли чи та пу бли ка ин фор ма ци је мо же де ко ди
ра ти: у окви ру до ми нант не вер зи је у скла ду са ме диј ским 
ту ма че њем, су прот но од ме диј ске пред ста ве до га ђа ја у сми
слу опо зи ци о ног де ши фро ва ња или ме шо ви тим ту ма че њем 
што под ра зу ме ва до го во рен, из ба лан си ран на чин де ко ди ра
ња по ру ке. Иа ко схва та ња о по зи тив ним/не га тив ним осо би
на ма и ре ак ци ја ма ме ди ја ни су уса гла ше на, за кљу чу је се да 
сва ка ино ва ци ја на ста ла као ре зул тат тех но ло шког раз во ја 
има сво је по зи тив не и не га тив не ефек те. 

Про блем за сту пље но сти на си ља у ме ди ји ма нај че шће је 
ис тра жи ван ме диј ски ути цај ко ји је увек иза зи вао нај ви ше 
стреп њи, не до у ми ца и по ле ми ка. Кри ти ке су се од но си ле на 
сма ње ње ни воа обра зо ва ња мла дих, њи хо ве (не)пи сме но
сти, ква ре ње је зи ка, под све сно де ло ва ње ре кла ма, по пла ве 
го ло ти ње,9 уз тврд ње да је то ме до при не ло по ве ћа но при су
ство сли ка на си ља у ме ди ји ма. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ме
диј ског ути ца ја кре та ли су се од оних ко ји су ука за ли на чи
ње ни цу да де ца ими ти ра ју агре сив но по на ша ње ко је ви де на 
те ле ви зи ји10 до оних ко ји су твр ди ли да за ве ћи ну, те ле ви зи
ја ни је ни по себ но штет на ни ти на ро чи то ко ри сна;11 од оних 
чи ји су ре зул та ти по ка за ли да по сма тра ње на си ља по кре
ће агре сив но раз ми шља ње, емо ци је и агре сив не ак ци је12 
до оних ко ји ни су ус пе ли по у зда но да до ка жу по ве за ност 
агре сив но сти и гле да ња на си ља13,14. Ана ли за при ка зи ва ња 

7 McQu a il, D. нав. де ло, стр. 416–422.
8 Hоl, S. Ko di ra nje, de ko di ra nje, u: Stu di je kul tu re, pri re di la Đor đe vić, J. 

(2008), Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 275285.
9 Brigs, A. i Ko bli, P. (2005) Uvod u stu di je me di ja, Be o grad: Clio, str. 396.
10 Ban du ra, A. So cial cog ni ti ve the ory of mass co mu ni ca tion, in: Me dia Eff ects: 

Advan ces in The ory and Re se arch, edi tors Bryant, J. and Zil lman, D. (1994), 
New York: Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, Inc, pp. 6190.

11 Schramm, W., Lyle, J. and Par ker, B. E. (1961) Te le vi sion in the Li ves of Our 
Chil dren, CA: Stan ford Uni ver sity Press.

12 Ber ko witz, L. (1993) Ag gre sion: Its Ca u ses, Con sec qu an ces and con trol, 
New York: McGrawHill Bo ok Com pany.

13 Hu e smann, L. R. and Eron, D. L. (1986) Te le vi sion and the Ag gres si ve Child: 
A CrossNa ti o nal Com pa ri son, Hills da le, NJ: Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, 
pp. 201238.

14 Brigs, A. i Ko bli, P. нав. де ло, стр. 399–401.
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насиља у ме ди ји ма мо ра узи ма ти у об зир раз ли ке у осми
шља ва њу агре сив них сце на, њи хо ву ду жи ну и тер ми не у ко
ји ма су при ка за ни. До ку мен ти ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
и на ци о нал них стра те ги ја за бор бу про тив на си ља15 пре по
ру чу ју да та кви сним ци у ме ди ји ма мо гу тра ја ти са мо пар 
се кун ди и то ван pri me ti mea, јер ме диј ске сли ке под сти цај
но де лу ју на пу бли ку ко ја сво је агре сив не ак ци је ор га ни зу је 
по већ ви ђе ном сце на ри ју. Пра те ћи раз вој но вих тех но ло ги
ја, ана ли зе ефе ка та ме ди ја про ши ри ле су по ље свог ис тра
жи ва ња на по сма тра ње кул тур ног кон тек ста и ‘ак тив но сти’ 
пу бли ке с об зи ром на мо гућ но сти ин тер ак тив ног ко му ни
ци ра ња. Ис тра жи ва ња о ре цеп ци ји пу бли ке ис ти чу на ро чи
ту уло гу по је ди них фор ма та и про грам ских струк ту ра као 
што су са др жа ји ко ји об ра ђу ју по ро дич не те ме. Низ про је
ка та ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та у Гла зго ву од но си ла су 
се на ро чи то на на чи не при ка зи ва ња на ра ти ва у ме ди ји ма 
и ука за ла су на то ка ко ме ди ји пред ста вља ју ћи јав ну те му, 
струк ту ри шу схва та ње до га ђа ја и ути чу на сум ње, ве ро ва
ња, се ћа ња, раз го во ре, по на ша ња, иден ти тет.16

У том кон тек сту, по сто је три основ на ни воа ути ца ја ри ја
ли ти про гра ма на гло бал ну пу бли ку17. На пр вом ме сту то 
је опа сност од за ди ра ња у при ват ност уче сни ка и огром
ног ин те ре со ва ња ау ди то ри ју ма упра во за ову сфе ру жи во
та љу ди. Мно го број ни при ме ри по ка зу ју да су по бед ни ци 
так ми чењ ња они ли ко ви ко ји су нај ви ше екс по ни ра ли сво ју 
при ват ност, а не уче сни ци ко ји су ис пу ња ва ли за дат ке из 
фор ма та ри ја ли ти ја у ко ме су уче ство ва ли. Дру ги раз лог 
ве ли ког ути ца ја овог ме диј ског фор ма та на пу бли ку је
сте ко мер ци ја ли за ци ја про гра ма кроз по ја ву но вог жан ра 
advertain menta ко ји у овим са др жа ји ма по ве зу је огла ша ва
ње и за ба ву. Тре ћи ефе кат ко ји ри ја ли ти про гра ми оства ру ју 
је сте гу бље ње кон так та са ствар но шћу, јер осми шља ва ју ћи 
ове еми си је про ду цен ти сво је кре а ци је (се лек то ва не и мон
ти ра не сни мље не де ло ве из жи во та уче сни ка) ба зи ра ју на 
са др жа ји ма из ре ал ног све та по ста вља ју ћи ак те ре у си ту а
ци је у ко ји ма се сва ко од њих по на ша сход но свом ка рак те ру 
или так ми чар ском пла ну. Пу бли ка се иден ти фи ку је са сво
јим фа во ри ти ма, па, с вре ме ном, то по ста је при ли ка за бег 
од ствар но сти. По гре шно схва тив ши сли ке ко је сва коднев но 

15 Пре по ру ке Ме ђу на род не фе де ра ци је спорт ских но ви на ра и На ци о нал не 
стра те ги је за бор бу про тив на си ља и не до лич ног по на ша ња 2013−2018. 

16 Brigs, A. i Ko bli, P. нав. де ло, стр. 427.
17 Co hen J. and We i man, G. (2008), Who’s Afraid of Re a lity Shows: Eks plo ring 

the Eff ects of per ce i ved In flu en ce of re a lity Shows and the Con cern Over 
The ir So cial Eff ects on Wil ling ness to Cen sor, Com mu ni ca tion Re se arch, No 
3, vol. 35, p. 385.
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про мо ви шу ме ди ји, оче ки ва ња пу бли ке че сто мо гу би ти не
ра е ал на, зах те ви та ко ђе, што се од ра жа ва на њи хо во по на
ша ње. По је ди нац „по ста је роб си му ли ра не ствар но сти”,18 а 
не обра зо ва на осо ба ко ја у сва ком тре нут ку мо же да пре по
зна ма ни пу ла тив не ин фор ма ци је, да их кри тич ки са гле да и 
од ба ци. 

Ри ја ли ти − ка ко је по че ло?

Сма тра се да је Скри ве на ка ме ра (Can did camerа) Але на 
Фан та (Al len Funt) про је кат АБЦ др жав не те ле ви зи је из 
1948. го ди не по слу жи ла као основ за ка сни ји раз вој ри ја
ли ти шоу про гра ма. Упра во за овај се ри јал еми си ја ве зу ју 
се по че ци во а је ри зма и ег зи би ци о ни зма као фе но ме на у 
ма сов ним ме ди ји ма. Ста ње аме рич ког дру штва ше зде се
тих го ди на  у до ба „хлад ног ра та” по го до ва ло је  не го ва њу 
оп чи ње но сти при ват ним сва ко днев ним жи во том19. С јед не 
стра не, те ле ви зи ја тог до ба фор си ра ла је пот пу но но ви ме
диј ски свет у ко ме се не по ста вља гра ни ца из ме ђу при ват ног 
и јав ног, а с дру ге стра не, раз вој тех но ло ги је омо гу ћио је 
сва ком гра ђа ни ну да по мо ћу по ро дич них сни ма ка са кућ ног 
ви деа обез бе ди се би и уку ћа ни ма не ко ли ко ми ну та сла ве. 
У тим окол но сти ма, Скри ве на ка ме ра је до жи ве ла огром ну 
по пу лар ност и по ста ла узор еми си ји Нај сме шни ји кућ ни ви
део (Ame ri ca’s Fun ni est Ho me Vi de os) у ко јој је пу бли ка сла ла 
сним ке при ка зу ју ћи део свог жи во та у ма сме ди ји ма. 

Ри ја ли ти као хи брид ни те ле ви зиј ски жа нр у ко ме се при
ка зу ју ствар не лич но сти и до га ђа ји ра ди за ба ве гле да ла ца, 
по стао је свет ски по знат кра јем про шлог ве ка еми то ва њем 
Ве ли ког бра та (Big Brot her) хо ланд ске про дук циј ске ку ће 
„Ен де мол” у ко ме „глас од о зго” упра вља жи во ти ма љу ди у 
ку ћи. За тим се по ја вио и се ри јал Пре жи ве ли (Sur vi vor) ко ји 
је је дин ствен по то ме што је при ка зи вао уче сни ке/так ми ча
ре и њи хо ву бор бу да пре жи ве у усло ви ма ван ци ви ли за
ци је. Оча ра на раз ли чи тим са др жа ји ма про гра ма тзв. re a lity 
те ле ви зи је, ма сов на пу бли ка пре ста је да одва ја фик ци ју 
од ствар но сти20 и пре пу шта се пра ће њу жи во та уку ћа на у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма: сва ко днев ни по ро дич ни жи вот 
(An Ame ri can Fa mily, се ри ја БиБиСија The Fa mily из се
дам де се тих го ди на XX ве ка), не ре ше ни кри ми на ли стич ки 

18 Jev to vić, Z. Me ta mor fo za no vi nar stva, u: Knji ga za me di je, me di ji za knji gu, 
pri re di la Vuk sa no vić, D. (2008), Be o grad: Clio (109130), str. 111.

19 Nam kos se, B. B. (2009) „Ri a li ti” te le vi zij ski for mat sa po seb nim osvr tom na 
emi si ju „Ve li ki brat”, CM − ča so pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem, god. IV, 
br 10, No vi Sad: Pro to kol, Be o grad: FPN, str. 51.

20 Hill, A. (2005) Re a lity TV: Au di en ces and Po pu lar Fac tual Te le vi sion,  
Lon don: Ro u tled ge, p. 2.
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слу ча је ви, пара нор мал не по ја ве, те о ри је за ве ре (Un sol ved 
Myste ri es) или нај ду жи се ри јал ко ји пра ти ак тив но сти аме
рич ких по ли ца ја ца (COPS). МTВ је по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, шест ме се ци пра тио жи вот сед мо ри це 
Њу јор ча на у апарт ма ну на Мен хет ну у окви ру та да нај по пу
лар ни је ри ја ли ти еми си је Ствар ни свет (The Real World) са 
гле да но шћу од не ко ли ко сто ти на хи ља да гле да ла ца. По сле 
Ве ли ког бра та са ано ним ним и ВИП уче сни ци ма ко ји је у 
Ср би ји по чео са при ка зи ва њем 2006. го ди не, нај гле да ни ји 
ре а литy про гра ми би ли су: Фар ма, Двор, Мал ди ви, Ме њам 
же ну, Рад на ак ци ја, За дру га, Па ро ви итд.

Те ле ви зиј ском тр жи шту ну ђе но је још мно го про гра ма из 
раз ли чи тих обла сти жи во та: стан дард ни ри ја ли ти про гра ми 
у ко и ма уче сни ци жи ве у изо ла ци ји – у ку ћи, на има њу или 
те шко при сту пач ном про сто ру у ди вљи ни уз стал ни над зор 
ка ме ра (Ве ли ки брат, Фар ма, Двор, Па ро ви, Сур вај вер, За
дру га); так ми чар ски  ри ја ли ти у ко ме се при ка зу је та ле нат 
или ве шти на (Зве зде гран да, Икс фак тор, Пин ко ве зве зди це, 
Ја имам та ле нат, Ау ди ци ја, Нај бо љи „stand up” ко ми чар, 
Пр ви ку вар Ср би је, Мо ја ку хи ња, мо ја пра ви ла); ри ја ли ти 
као дру штве ни екс пе ри мент ко ји се за сни ва на сна ла же њу 
уче сни ка у не сва ки да шњим си ту а ци ја ма (Ме њам же ну, 48 
са ти свад ба); ри ја ли ти о пре о бра жа ју лич но сти ба зи ран на 
укла ња њу фи зич ких не до ста та ка ра ди по бољ ша ња жи во та 
(Аме рич ки топ мо дел, Мо је но во ја, Си ти и вит ки); про гра
ми о ре но ви ра њу жи вот ног и рад ног про сто ра (До ме слат
ки до ме, Рад на ак ци ја, По зај ми ми ау то, Па кле на ку хи ња); 
се ле бри ти ри ја ли ти – пра ће ње сва ко дне ви це слав них љу ди 
(По ро ди ца Кар да ши јан, Озбор но ви, Двор ни ко ви); ри ја ли ти 
про фе си о на ла ца (Cops − рад по ли циј ске па тро ле, Ше грт 
До нал да Трам па − по ку шај да се про на ђу но ви са рад ни ци, 
Мо ја де сна ру ка); ри ја ли ти о емо тив ним ве за ма (Гле дај мај
ку би рај ћер ку, До ма ћи не оже ни се); ри ја ли ти ТВ игре су 
так ми чар ски кви зо ви у ко ји ма се од го ва ра на низ де ли кат
них и ин тим них пи та ња ра ди нов ча не на кна де или до би ја
ња по сла (Тре ну так исти не, Ђа во ља ве че ра); псе у до до ку
мен тар ни ри ја ли ти у ко ме се ре кон стру и ше не ки до га ђај, 
кри ми нал ни чин, брач на пре ва ра, а глав ни ак те ри су обич
ни љу ди (Бал кан ске пре ва ре, Суд ни ца, Лу да ку ћа); скри ве
на ка ме ра бе ле жи ре ак ци је љу ди у сме шним и нео бич ним 
ситуаци ја ма (Па па ра цо лов, Не мо гу ћа ми си ја).

Раз вој но вих тех но ло ги ја омо гу ћио је по ја ву до ку мен тар
них ри ја ли ти про гра ма чи ја су те ма до га ђа ји из сва ко днев
ног жи во та обич них љу ди ко ји као ко ри сни ци ди ги тал
них ме ди ја при ка зу ју свој жи вот до нај ин тим ни јих де та ља 
(кон цепт li fe ca sting). При мер ова квих еми си ја је По ро ди ца 
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Кардашијан чи ји је жи вот убр зо по стао ве о ма за ни мљив ма
сов ној пу бли ци ко ја се ла ко иден ти фи ко ва ла са њи ма, па је 
овај про грам пре ра стао у се ле бри ти ри ја ли ти и до нео по
ро ди ци бо гат ство и свет ску сла ву. Док кон цепт li fe ca sting 
тре ба бар у по чет ку еми то ва ња по сма тра ти као при каз ау
тен тич них до га ђа ја за ни мљи ве сва ко дне ви це, оста ле вр сте 
ри ја ли ти про гра ма из ре жи ра ни су ме диј ски спек та кли са 
план ски иза зва ним кон флик ти ма ме ђу уче сни ци ма ко ји се 
ре ша ва ју по пут за пле та у са пун ским се ри ја ма. Та ко зва на 
„ре ал на те ле ви зи ја” иа ко, у ства ри, пред ста вља про из вод 
ме диј ске ин ду стри је од но сно си му ла ци ју ствар но сти ра ди 
сти ца ња про фи та, по ста ла је дру штве ни фе но мен ко ји се 
гло бал но про ши рио на це лу пла не ту. 

Ме диј ска ко мер ци ја ли за ци ја за ба ве ко ја под ра зу ме ва за ви
ри ва ње у ту ђе жи во те ша ље по ру ку ма сов ној пу бли ци да је 
све на про да ју, да је та ко нај лак ше и на ју но сни је иза ћи из 
ано ним но сти и да, при том, це на ко ју тре ба пла ти ти ни је ва
жна. При мер „Аме рич ке по ро ди це” као и исто и ме не се ри је 
ко ја се при ка зи ва ла у Ве ли кој Бри та ни ји по ка зу је за о штра
ва ње по ро дич них од но са то ком еми то ва ња про гра ма, што 
је на кра ју кул ми ни ра ло и до ве ло до раз во да су пру жни ка. 
Узро ци по ро дич ног кра ха ни су ана ли зи ра ни и чи ни ло се да 
ни ко га и не за ни ма ју, али се мо же прет по ста ви ти да је на та
кав рас плет до га ђа ја ути ца ла пре ве ли ка из ло же ност јав но
сти, као и при ти сак про ду це на та ко ји су, уме сто да бе ле же, 
већ та да по че ли ме диј ски да про из во де до га ђа је. Крај њи ре
зул тат је ипак био нај ва жни ји: еми си је овог жан ра има ле су 
не ве ро ват ну гле да ност, по ве ћао се број огла ши ва ча, а самим 
тим и за ра да про ду цент ског ти ма.

Ри ја ли ти зве зде и ма сов на пу бли ка

Као је дан од нај зна чај ни јих аге на са дру штва, ме ди ји у сре
ди ште жи во та љу ди по ста вља ју ау диови зу ел не пред ста ве 
ус по ста вља ју ћи но ве ви до ве кул ту ре, до но се ћи но ва вир ту
ел на ис ку ства, не по сред но ути чу на фор ми ра ње иден ти те та 
и пла ни ра ње сло бод ног вре ме на што по ста је нај про фи та
бил ни ји еко ном ски фак тор на гло бал ном тр жи шту.21 Ме ди
ји ути чу на на чин са гле да ва ња све та кон зу ме на та ри ја ли ти 
са др жа ја, „на оче ки ва ња у по гле ду ме ђу људ ских од но са, 
лич не при влач но сти, успе шно сти, сла ве, здра вља, де ша ва
ња ко ја су вред на ме диј ске па жње, про бле ма и ре ше ња за 
њих”.22 Иа ко кри тич ка јав ност ни је по здра ви ла ову вр сту 

21 Kel ner, D. (2004) Me dij ska kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 6.
22 Po ter, Dž. (2011) Me dij ska pi sme nost, Be o grad: Clio, str. 16.
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теле ви зиј ског фор ма та, не ма тр жи шта ко је је оста ло иму но 
на ри ја ли ти про гра ме. 

Ме ђу тим, ин те ре со ва ње пу бли ке за ри ја ли ти зве зде не за
вр ша ва се са мо кон ти ну и ра ним пра ће њем до га ђа ња у ку ћи, 
на фар ми, у за дру зи или у не ком дру гом ри ја ли ти про сто ру 
ко ји се при ка зу је по сред ством „ТВ та бло и да” чи ја је це ло
куп на про дук ци ја увек на гра ни ци до бр ог уку са. При ват ни 
жи вот так ми ча ра по ста је део сва ко днев ног при ват ног жи во
та ау ди то ри ју ма ко ји пра ти и по др жа ва све што је ве за но за 
ри ја ли ти; осим то га, у јав ној све ри, на ин тер не ту, пу бли ка 
ко мен та ри ше по те зе сво јих ри ја ли ти фа во ри та. Ма да у ин
фор ма тив ном сми слу са свим не ва жни, уче сни ци про гра ма 
по ста ју углед ни го сти за бав них те ле ви зиј ских еми си ја ван 
ри ја ли ти ја, сли ка ју се за на слов не стра не та бло ид них штам
па них ме ди ја, по ја вљу ју се у по зна тим се ри ја ма, из да ју књи
ге да ју ћи са ве те мла ди ма о то ме ка ко оства ри ти сво је сно ве. 
Ко мер ци ја ли за ци ја ме ди ја, ни зак дру штве ни стан дард, од
су ство вред но сних обра за ца у по тро шач ком дру штву, же ља 
за са мо про мо ци јом ути чу на илу зи ју пу бли ке да је мо гу ће 
до ћи бр зо и ла ко до бо љег жи во та. 

Лич но сти ко је се по ја вљу ју у овим шоу про гра ми ма пред
ста вља ју кључ не екс по нен те вред но сних обра за ца, па та ко 
иден ти тет са вре ме ног чо ве ка по ста је тр жи шно осми шље на 
по јав ност. Це ле то и ди23 спо ред не по ја ве у ме диј ској кул ту
ри, осо бе ко је у крат ком пе ри о ду до сти жу ста тус ме диј ских 
лич но сти24 и исто та ко бр зо би ва ју за бо ра вље не, по ста ју ак
те ри ри ја ли ти про гра ма из ла жу ћи сво ју при ват ност, не рет ко 
од ба цу ју ћи до сто јан ство и са мо по што ва ње. Ко ме р ци ја ли
за ци ја за ба ве ко ја под ра зу ме ва за ви ри ва ње у ту ђе жи во те 
ша ље по ру ку ма сов ној пу бли ци да је све на про да ју и да је 
та ко нај лак ше и на ју но сни је иза ћи из ано ним но сти. Ме диј
ски кон стру и сан фе но мен сла ве је крат ко тра јан, али це ле
то и ди и да ље те же да по пу лар но шћу из гра де „ка ри је ру” по 
би ло ко ју це ну: у ре ду је ла га ти и ва ра ти; у ре ду је не де ља ма 
ни шта не ра ди ти ако то во ди до нов ца; екс пли цит не сце не 
на си ља, ту ча, сва ђа, део су сва ко днев ног жи во та; шпи ју ни
ра ње и во а јер ске скло но сти бе за зле не су и ве о ма за бав не. 

Ба ве ћи се ак тив но сти ма хит них слу жби, ра дом по ли ца ја
ца на те ре ну, про мо ви шу ћи жи вот ни стил или при ка зу ју ћи 
ефек те на мер но иза зва них по на ша ња уче сни ка овог сво је
вр сног дру штве ног екс пе ри мен та, ри ја ли ти про грам ко ји 
пра те гле да о ци свих ге не ра ци ја ипак нај ви ше по га ђа младе, 

23 Ro džek /Chris Ro jek/, 2001, пре ма: Vu ka di no vić, М. (2013) Zve zde su per
mar ket kul tu re, Be o grad: Clio, str.19.

24 Vu ka di no vić, М. нав. де ло, стр. 171.



163

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

јер они тек усва ја ју стан дар де по на ша ња. И ка да ни су стал
ни гле да о ци, нај мла ђи су, та ко ђе, из ло же ни ути ца ју ри ја
ли ти са др жа ја, јер не све сно при хва та ју ме диј ске по ру ке од 
ста ри јих ко ји пра те или ко мен та ри шу про грам, ди ску ту ју
ћи о стра те ги ји, по на ша њу, по бе да ма, по ра зи ма. По сто је и 
мно го број на так ми че ња у тзв. та лент про гра ми ма (Гранд 
шоу, Ја имам та ле нат, Пр ви глас, Икс фак тор) у ко ји ма се 
над ме ћу мла ди та лен то ва ни пе ва чи, игра чи и у ко ји ма се не 
фор си ра ква ли тет као је ди ни услов за успех. Про ду цен ти и 
у овим еми си ја ма из ла жу уче сни ке стре сним си ту а ци ја ма, 
гру бим кри ти ка ма жи ри ја, од ло же ном са оп шта ва њу ре зул
та та и та ко план ски ути чу на так ми ча ре иза зи ва ју ћи же ље
на пси хо ло шка ста ња.25 Ри ја ли ти за так ми ча ре ни је обич
на игра, већ над ме та ње у ко ме је по бе да нај ва жни ја, у ко ме 
се ра ди сла ве и нов ца при хва та про во ка ци ја, на ру ша ва ње 
инте гри те та и до сто јан ства. 

Иа ко се на пр ви по глед чи ни да су гле да о ци па сив ни по сма
тра чи до га ђа ја, они ипак гла са њем пу тем те ле фо на, а за тим 
и есемес по ру ка ма, он лајн или на ин тер нет пор та ли ма тих 
еми си ја ак тив но уче ству ју у ме диј ској про дук ци ји. „Ме диј
ска ин ду стри ја та ко кре и ра жи вот ко ји се из при род но‐вир
ту ел не из ме стио у вир ту ел но‐при род ну ствар ност, си му ли
ра ју ћи ме диј ски фор ми ран си му ла крум”.26 Уче ству ју ћи у 
жи во ти ма дру гих, те ле ви зиј ски гле да о ци ви ше ни су са мо 
по сма тра чи већ по ста ју про ма тра ни, над гле да ни што се мо
же схва ти ти као „за о крет у па ноп тич ком ре ше њу над зи ра ња 
ка јед ном си сте му од вра ћа ња у ко ме је уки ну та раз ли ка из
ме ђу ак тив ног и па сив ног”.27 У тој ин тер ак ци ји, узи ма ју ћи 
ак тив но уче шће у кре и ра њу про гра ма, гле да о ци се иден ти
фи ку ју са оним уче сни ци ма ри ја ли ти ја ко ји су нај слич ни ји 
њи хо вим ка рак те ри ма, на ви ја ју и гла са ју за њих, по чи њу да 
их опо на ша ју уче ћи од њих као по мо де лу. Док су не ка да 
узо ри по на ша ња про на ла же ни у нај бли жој око ли ни, по ро
ди ци, шко ли, са раз во јем но вих тех но ло ги ја, у до ба ко му
ни ка ци је у ре ал ном вре ме ну на дру штве ним мре жа ма, би
ра ју се „но во ком по но ва ни кул тур ни мо де ли”28 у ме диј ској 
по ну ди по пу лар не кул ту ре. Моћ сли ке на ро чи то је ути ца ла 
сво јим при влач ним са др жа ји ма фор си ра ју ћи ле по ту, мла
дост, бо гат ство не пи та ју ћи за це ну. Та ко са др жа ји ме дијске 

25 Vu ka di no vić, М. нав. де ло, стр. 174.
26 Sta men ko vić, S. i Mi len ko vić, V. (2012) Ri ja li ti pro gram – sa vre me ni pa nop

ti kon, Me dij ski di ja lo zi – ča so pis za is tra ži va nje me di ja i druš tva, god. V, br. 
12, Pod go ri ca: Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str. 357.

27 Bo dri jar, Ž. (1991) Si mu la kru mi i si mu la ci ja, No vi Sad: Sve to vi, str. 33.
28 Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Neo folk kul tu ra – Pu bli ka i nje ne zve zde,  

Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji žar ni ca Z. Sto ja no vi ća. 
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кул ту ре ди рект но ути чу на про ме ну ста во ва, ми шље ња, 
пона ша ња ма сов не пу бли ке.29

Без из гра ђе ног про фе си о нал ног иден ти те та це ле то ид не 
лич но сти као ак те ри ри ја ли ти шоу про гра ма мо ра ју стал но 
да сми шља ју но ве скан да ле и афе ре да би што ду же оста
ли у фо ку су јав но сти. Мно ги од њих про во де и ви ше го ди
на у раз ли чи тим ри ја ли ти ји ма да би се би оси гу ра ли жи вот 
о ко ме са ња ју, јер ни су у ста њу да га сво јим ра дом при у
ште. Че сто су то љу ди без за ни ма ња и стал ног бо ра ви шта. 
Осла ња ју ћи се на свој из глед, срод ство са не ком по зна том 
лич но шћу или са мо на уме ће ко му ни ка ци је ко ја се ре дов но 
пре тва ра у сва ђу са уку ћа ни ма, стар ле те, по лу а фир ми са не 
лич но сти или осо бе по зна те са мо по по ја вљи ва њу на свим 
град ским де ша ва њи ма, при ме њу ју раз ли чи те стра те ги је да 
би се што ду же за др жа ле у про гра му, јер на тај на чин до би
ја ју мо гућ ност оства ри ва ња до бре за ра де и евен ту ал не по
бе де. Ис так ну ти уче сни ци нај гле да ни јих се ри ја ла би ли су 
као по пра ви лу скло ни кон флик ти ма, емо тив ним ис па ди ма, 
љу бав ном тро у глу (Лу на Ђо га ни, Ки ја Коц кар). Је ди ни так
ми чар ко ји је од сту пао од овог обра сца је сте скром ни пи ја
ни ста Иван Љу ба као по бед ник пр ве се зо не Ве ли ког Бра та. 
Као при мер це ле то и да – на род не ми кро зве зде Ми ки Ђу ри
чић је сво ју по пу лар ност ко ју је ба зи рао на уло зи „чо ве ка 
из на ро да” сти цао и уче шћем у дру гим слич ним ТВ фор
ма ти ма. Иа ко је пре ма же на ма у ри ја ли ти ју по ка зао и сво ју 
на сил ну стра ну, ни је до жи вео пот пу ну осу ду јав но сти ко ја и 
да ље га ји сим па ти је пре ма ње му. Це ле то и ди − ми крозве зде 
та бло и да као про из во ди ко мер ци ја ли за ци је и та бло и ди за
ци је ме ди ја (стар ле та Ста ни ја До бро је вић) ме диј ску па жњу 
сти чу за хва љу ју ћи по тен ци ра њу сек су а ли зо ва ног ими џа и 
сен за ци о на ли стич ког из ве шта ва ња ме ди ја ве за них за њи хов 
при ват ни жи вот. Ти по ло ги ја це ле то и да у Ср би ји30 за вр ша ва 
се ка те го ри јом це ле то и да – ан ти ју на ка ко јој при па да при
мер Екре ма Је ври ћа ко ме је овај ста тус омо гу ћи ло де ље ње 
са држа ја пу тем ин тер не та. 

Ри ја ли ти – има ли кра ја?

Пост ман (Neil Post man) сма тра да су ме ди ји ство ри ли бес
крај но за ба ван свет без сми сла.31 „За ба вља ју ћи се до смр
ти“ те ле ви зиј ски гле да о ци ужи ва ју у раз ли чи тим фор ма ти
ма за бав них еми си ја ти па ри ја ли ти шоу про гра ма у ко ји ма 

29 Kel ner, D. нав. де ло, стр. 182.
30 Vu ka di no vić, M. нав. де ло, стр. 176−184.
31 Post man, N. (2005) Amu sing our sel ves to de ath: pu blic di sco ur se in the age 

of show bu si ness, Lo don: Pen guin bo oks, p. 77.
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обич ни љу ди пре зен ту ју нај ин тим ни је де ло ве свог при ват
ног жи во та или се так ми че у ра зним ве шти на ма. Убр зан 
тех но ло шки раз вој и мо гућ но сти мно го број них ме диј ских 
плат фор ми отво ри ли су гло бал ној пу бли ци пут ка но вом на
чи ну до сти за ња сла ве и по пу лар но сти што је до ве ло до тзв. 
„се ле бри ти за ци је обич них љу ди”32 у скла ду са Вор хо ло вом 
(Andy War hol) из ја вом из дру ге по ло ви не про шлог ве ка да 
ће у бу дућ но сти сва ко мо ћи да до стиг не пет на е сто ми нут ну 
сла ву. За бав ни са др жа ји у гло бал ном све ту има ју нај ве ћи ко
мер ци јал ни по тен ци јал; ни је ва жан ква ли тет тог са др жа ја, 
већ па жња пу бли ке, јер она обез бе ђу је ве ли ке огла ши ва че 
што до во ди до оства ри ва ња про фи та. Да кле, са др жа ји ме
диј ске кул ту ре не про из во де се ви ше ра ди пу бли ке, већ се 
она про да је огла ши ва чи ма.

Иа ко се јав ност мно го пу та уз бу ди ла због до га ђа ња у ри ја
ли ти про гра ми ма (сва ђе, на си ље) и тра жи ла пре ста нак еми
то ва ња та квих еми си ја, иа ко су ре гу ла тор не аген ци је оба
ве зи ва ле про дук ци ју да по кри ва све не при клад не ре чи, да 
сма њи број ка ме ра и вре ме сни ма ња, озна чи еми си ју са 18+ 
и еми ту је про гра ме у за шти ће но вре ме из ме ђу 24 и 6 ча
со ва, пре по ру ке ни су ис по што ва не, а гле да ност ри ја ли ти ја 
је ра сла; мно го број не пе ти ци је и по ле ми ке о уки да њу овог 
фор ма та по ста ле су све че шће. Иден тич ни са др жа ји и за
пле ти ла ти но а ме рич ких или тур ских те ле но ве ла и ри ја ли
ти шоу про гра ма, с том раз ли ком што су у пр вом фор ма ту 
глав ни ак те ри глум ци, а у дру гом обич ни љу ди, оку пи ли су 
исту пу бли ку ко ја је до би ла мо гућ ност да ути че на суд би
ну так ми ча ра ис ка зу ју ћи сво је при ват но ми шље ње у јав ној 
сфе ри. По пу лар ност овог са вре ме ног фор ма та те ле ви зиј ске 
про дук ци је ба зи ра се на при ли ци ко ју сва ки гле да лац до би ја 
да ис ка же сво је сим па ти је или ан ти па ти је у есемес ко мен
та ри ма ко ји се об ја вљу ју у фор ми кај ро на на екра ни ма у ди
рект ном ТВ пре но су или мон ти ра ном ма те ри ја лу од ло же ног 
еми то ва ња или те ле фон ским укљу чи ва њем у спе ци ја ли зо
ва не еми си је ор га ни зо ва не у окви ру овог ТВ фор ма та. Из
но се ћи сво је ста во ве, пу бли ка ути че на од лу ке про ду це на та 
и осим уло ге гле да о ца и уче сни ка по ста је и кре а тор еми си је.

Да део јав но сти у Ср би ји до жи вља ва ри ја ли ти као по пла ву 
не у ку са, не мо ра ла, агре си је до каз су при ку пље ни пот пи си 
ко ји по др жа ва ју пред лог За ко на о огра ни ча ва њу ри ја ли ти 
про гра ма, јер про мо ви шу на си ље, го вор мр жње, пор но гра
фи ју. По што су ова кви са др жа ји ина че за бра ње ни и ка жњи
ви пре ма За ко ну о елек трон ским ме ди ји ма њи хо во еми то
ва ње тре ба стро го кон тро ли са ти на ро чи то у тер ми ни ма у 

32 Исто, стр. 109.
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ко ји ма су мла ди из ло же ни ути ца ју ди ску та бил них по на ша
ња ри ја ли ти ак те ра. Од су ство ре ак ци ја Ре гу ла тор ног те ла за 
елек трон ске ме ди је ша ље по ру ку да дру штво при хва та и фа
во ри зу је та кве обра сце по на ша ња.33 Не ми нов но је за пи та ти 
се: има ли кра ја? Ко ли ко по на ша ње ин стант зве зда ри ја ли ти 
про гра ма ко је по ста ју узо ри мно гим гле да о ци ма по ве ћа ва 
то ле ран ци ју на кр ше ње пра ва на при ват ност у ре ал но сти? 
Иден ти фи ко ва њем, гле да о ци ко ји по сма тра ју си ту а ци је на
ста ле ме ђу соб ном ин тер ак ци јом уку ћа на, при кљу чу ју се 
том све ту ко ји је уства ри при вид жи вот не сва ко дне ви це. 

Иа ко се ве ћи на и да ље од но си пре ма овом те ле ви зиј ском 
жан ру као пре ма бе за зле ној за ба ви, оста је пи та ње да ли ри
ја ли ти про гра ми пред ста вља ју опа сност пост мо дер ног дру
штва, сво је вр сну ма ни пу ла ци ју, ме диј ски опи јат? Мо же се 
за кљу чи ти да су ју на ци мо дер ног до ба, ка ко их не ки ме ди
ји на зи ва ју, по ста ли си но ним за нео бра зо ва ност, не кул ту ру, 
кри ми нал што ука зу је на уру ша ва ње си сте ма вред но сти, 
мо рал ни су но врат, кул тур ни и ду хов ни рас пад дру штва. С 
об зи ром на то да су за уче шће у ри ја ли ти ју пла ће ни, а да за 
„од ре ђе не ак тив но сти” до би ја ју до дат не хо но ра ре, ја сно је 
да су на си ље, пре ва ре, сва ђе, раз врат у по тро шач ком, та бло
и ди зи ра ном дру штву ви со ко це ње ни и на гра ђе ни. Мно ги од 
уче сни ка ис ти чу да је ри ја ли ти уно сан по сао ко ји им до но
си за ра ду и то по де се так пу та ве ћу од пла те ви со ко о бра зо
ва них љу ди што, та ко ђе, го во ри о ста њу у ко ме се дру штво 
на ла зи. У све ту, ри ја ли ти шоу про гра ми раз ли чи то су при
хва ће ни, али и у њи ма има сва ђа, увре да, ту ча. И њи хо ви 
про ду цен ти под сти чу уче сни ке на од ре ђе на по на ша ња ра
ди што ве ће гле да но сти. Али се та кви про гра ми у ве ћи ни 
разви је них зе ма ља не мо гу ви де ти у днев ном тер ми ну. 

У ме диј ском све ту у ко ме до ми ни ра ло ги ка ри ја ли ти ја по
сто је раз ли чи та ми шље ња о то ме да ли ме ди ји мо гу да се 
вра те на по зи ци је пре по зна ва ња и по ста вља ња ва жних дру
штве них про бле ма на ис так ну то ме сто у сво јој аген ди и 
да ли мо гу да се из бо ре са по пла вом ри ја ли ти ја јед ним од 
глав них обе леж ја са вре ме не те ле ви зи је ко ји се у по след ње 
вре ме по и сто ве ћу је са са вре ме ним концло го ри ма, у ко ји ма 
се и уче сни ци и гле да о ци под вр га ва ју екс пе ри мен ти ма са 
не са гле ди вим и да ле ко се жним по сле ди ца ма. Ка ко ис ти
че фи ло зоф ки ња ме ди ја и есте ти чар ка Див на Вук са но вић 
„тржиште те ра љу де да се по на ша ју као жи во ти ње у ка ве зу 

33 Ano nim, N1, (fe bru ar 2020), 25. 2. 2020, http://rs.n1in fo/Ve sti/a572513/
Ras pra vaoZa ko nuoelek tron skimme di ji ma:ri ja li tipro gra minas pre pla
vlju ju.html.
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– и то с обе стра не ка ве за.34 Ме диј ски пе да го зи сма тра ју да, 
ин си сти ра ју ћи на ре ша ва њу ва жних пи та ња, ме ди ји мо гу 
по но во да ис так ну сво ју по зи тив ну ди мен зи ју раз ви ја ју ћи 
ху ма ну стра ну чо ве ко ве лич но сти под сти чу ћи са рад њу, дру
же ње, уче ње, а не кон флик те и је зик мр жње као што је то 
слу чај са ко му ни ка ци јом у ри ја ли ти еми си ја ма. Упра во због 
мо гућ но сти де ло ва ња по зи тив ног кон цеп та ме диј ског ути
ца ја, по треб но је про у чи ти тех ни ку ме диј ске про из вод ње, 
ме ха ни зме и на чи не ути ца ја ме ди ја на фор ми ра ње иден ти
те та у че му нај ви ше успе ха има ју они ко ји по се ду ју вештине 
ме диј ске пи сме но сти. 
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REALITY SHOWS IN GLOBAL SOCIETY

FROM CANDID CAMERA TO  
BIG BROTHER AND SURVIVOR

Abstract

This paper deals with presence and topicality of reality shows in the 
world of global media and with popularity of microstars as “newly 
composed cultural models” whose provocative and aggressive 
behaviour spills over from reality into everyday life. A question is 
raised whether reality programmes represent just another in a series of 
harmless pastimes of the global audiences, or whether they are a danger 
to the postmodern society, a kind of manipulation, a media opiate? 
The market orientation of the global society has led to a pursuit of light 
entertainment products. Commercialization of the news programmes 
is entertaining according to the infotainment; emergence of a new 
genre of advertainment combines advertising and entertainment in 
various media content. Although television is not omnipotent in the 
global society, it still has a strong impact on the audiences obsessed 
with technology and screen images that have endangered other types 
of expressing people’s thoughts and feelings. Rapid technological 
development has opened the door to a new way of gaining fame and 
popularity, leading to the socalled celebritization of ordinary people. 
Numerous public controversies regarding broadcasting of such content 
range from those who perceive reality shows as distorted reallife events 
by portraying them as plays rather than real events, to those exploring 
the educational level of the media content or portraying everything as a 
fun contest. Is it the matter of the viewers’ voyeurism and exhibitionism 
of the programme participants? What is the level of interaction between 
the two categories? Are the viewers really enchanted by such media 
content to the point that they can easily and quickly identify themselves 
with the participants of a reality show? Do these programmes adversely 
affect people’s behaviour or do they represent an escape from the harsh 
everyday life and social injustice? Although the critical public points to 
the suppression of the freedom of thought, to the inhumane treatment 
of the participants, toying with their emotions and manipulation with 
contestants’ profiles, most viewers still refer to this television genre as 
harmless entertainment. That a part of the public in Serbia perceives 
them as a flood of ignorance, immorality and aggression is evidenced by 
the collected citizens’ signatures in support of the proposal of the Law 
on restriction of reality programmes, because they promote violence, 

hate speech and pornography.
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