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ПРОЦЕСДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕУ
КОМБИНАТУЗАПРОИЗВОДЊУИ

ПРЕРАДУШЕЋЕРНЕРЕПЕ1

Сажетак: У овој сту ди ји раз ма тра мо исто риј ски раз вој и кон
тек сту ал не осо бе но сти раз во ја му зич ког ви деа као спе ци фич
не ме диј ске фор ме ко ја ре флек ту је успо не и па до ве попму зич ке 
ин ду стри је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји као јед ној од 
зе ма ља на след ни ца – од еко ном ског си сте ма рад нич ког са мо у пра
вља ња до (по сле рат не) нео ли бе рал не ка пи та ли стич ке еко но ми је. 
Сту ди ја се фо ку си ра на стра те ги је про мо ци је му зич ких про из во да 
(и из во ђа ча) и фу зи ју из ме ђу му зич ке и ре клам не ин ду стри је то ком 
пе ри о да тран зи ци о ног ре струк ту и ра ња при вре де у зе мљи ко ја је 
у про те клих не ко ли ко де це ни ја ме ња ла име, по вр ши ну, по ли тич ки 
по ре дак и еко ном ски си стем. 

Кључнеречи: му зич ки ви део, ре клам на ин ду стри ја, Ју го сла ви ја, 
Ср би ја

1 НасловпотичеизнумереSu gar RapсалбумаЂорђаБалашевићаТри по
сле рат на дру га (1989).
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Thin king anything ade qu a te abo ut com mer cial te le vi sion may 
well in vol ve ig no ring it and thin king abo ut so met hing el se.2
Ова опаска Фредерика Џејмсона (Frederic Jameson) може
дасугеришезаштопојединемедијскеформекојесевезују
закомерцијалнутелевизију(попутмузичкогвидеаиТВре-
клама)добијајумањепажњеуакадемскимрасправаманего
некедругеупркосњиховојвидљивостииприсуствуупрак-
самасвакодневицеипотрошњиумасовнимразмерама.Ово
сеизвесноодносинаакадемскобављењемузичкимвидеом
уЈугославијиипостјугословенскимрепубликама.

Насложеностмузичкогвидеакаомедијскеформеипред-
мета истраживања указује пре свега методолошка разно-
врсностскојомсуумеђународномконтекстуистраживачи
различитихпрофилаприступалињеговојанализи:музички
видеоразматраосекаофилмскиподжанр3;каонователеви-
зијскаформаспецифичногстила4;каовизуелнауметност5;
каопостмодернитекст6;каодеоадвертајзингиндустрије7;
као део шопинг-мол културе...8 У осамдесетим годинама
(посебносуспономиенормномпопуларношћуМТВ-а)му-
зичкивидеопосматранјекаопарадигматскамедијскафор-
мапостмодернеепохе.Удеведесетимгодинамањеговраз-
војследиојеекономскетрендове(успонеипадове)глоба-
лизованемузичкеиндустрије.Уновоммиленијумумузички
видеопостепеносеповлачисТВканаланаспецијализоване
музичкевебсајтове,тегубиијавнувидљивост,иекономски
значај,иаурунове,фасцинантнемедијскеформе.

2 Jameson,F.ReadingwithoutInterpretation:PostmodernismandtheVideo-
Text,in:The Lin gu i stics of Wri ting: Ar gu ments bet we en Lan gu a ge and Li te
ra tu re, eds.Fabb,N.etal.(1987)Manchester:ManchesterUniversityPress,
р.202.

3 Mercer,K.MonsterMetaphors:NotesonMichaelJackson’sThril ler,in:So
und & Vi sion: The Mu sic Vi deo Re a der,eds.Frith,S.etal.(1993),London-
NewYork:Routledge,рр.93-108.

4 Fiske, J. Style and music video, in: Te le vi sion Cul tu re (1991), London -
NewYork: Routledge, рр. 250-255; Goodwin,A. (1992)Dan cing in the 
Dis trac tion Fac tory: Mu sic Te le vi sion and Po pu lar Cul tu re,Minneapolis:
UniversityofMinnesotaPress.

5 Walker,J.A.(1987)CrossOvers: Art in to Pop / Pop in to Art,Londonand
NewYork:Comedia/Methuen.

6 Fiske,J.(1986)MTV:Post-StructuralPost-Modern,Jo ur nal of Com mu ni ca
tion In qu iry10(1),рр.74-79;Wollen,P.(1986)WaysofThinkingaboutMu-
sicVideo(andPost-Modernism),Cri ti cal Qu ar terly28(1-2),рр.167-170.

7 Aufderheide,P. (1986)MusicVideos:TheLookof theSound,Jo ur nal of 
Com mu ni ca tion36(1),рр.57-78;Fry,V.H.andFry,D.L.(1986)MTV:The
24HourCommercial,Jo ur nal of Com mu ni ca tion In qu iry10(1),рр.29-33.

8 Lewis,L.A.ConsumerGirlCulture:HowMusicVideoAppealstoWomen,
in:Te le vi sion and Wo men’s Cul tu re: The Po li tics of the Po pu lar, ed. Brown
M.E.(1990),London:SagePublicationsLtd,pp.89–101.
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Док су теоретичари постмодерне уМТВ-у видели „идеа-
ланпостмодерни текст”,9 некимеђуњима уочили суи да
сетелевизијауцелини„крећеуправцумузичкогвидеа”.10
Доближихсусретаизмеђумузичкогвидеаирекламнеин-
дустрије долази с успономМТВ-а (покренутог 1. августа
1981. године)ињеговихиновативнихпословнихпракси.11
КључкомерцијалногуспехаМТВ-абилесурекламе.Идеј-
нитворацМТВ-аињеговепословнестратегијеРобертПит-
ман(RobertW.Pittman)осмислиојеТВформаткојијебио
довољноатрактиванзакорпоративнеспонзоре,аукомеје
музичкивидеопредстављаосамосегментпрограма.

СдругестранеАтлантика,увремепочетакаМТВ-адржавна
телевизијауСФРЈимала јесасвимдругачијиприступму-
зичком видеу и економско-пропагандном програму (ЕПП)
уопште. У оквиру културно-уметничког и, још чешће, за-
бавногпрограмаЈугословенска радиотелевизија(ЈРТ)еми-
товала је наступепопуларнихизвођача углавномпредпу-
бликомуТВстудију.Усоцијалистичкојпривредисограни-
ченомтржишномконкуренцијом(гдесуПГПРТБиЈуготон
изЗагребапрактичнодржалимонополнаддискографском
индустријом) „промотивни спотови” (неопходни интерна-
ционалним звездамаимедијимауудаљеним земљамакао
штосуАустралијаилиНовиЗеланд)нисубилиекономска
нужност.ТВверзијепопуларнихпесаманајчешћесубиле
демонстрација „уметничких” тежњи редитеља или самих
извођачакојисужелелидасепредставејугословенскојпу-
блицинасавременииновативанначин(честоимитирајући
музичкезвездесаЗапада).Међутим(заразликуодмузичког
видеа на Западу) домаћи видео спотови нису сматрани за
„рекламе”инисуповезиванисЕПП-ом.12

9 Tetzlaf,D.J.(1986)MTVandthePoliticsofPostmodernPop,Jo ur nal of 
Com mu ni ca tion In qu iry10(1),рр.80-91;Kinder,M.(1984)MusicVideo
andtheSpectator:Television,IdeologyandDream,Film Qu ar terly38(1),
рр.2-15.

10Buddemeier,H.(1996)Ži vlje nje v umet nih sve to vih: na vi de zna re snič nost, 
vi de o spo ti in vsak da nje gle da nje te le vi zi je,Ljubljana: Inštitutza trajnostni
razvoj,р.68.

11Pettegrew,J.(1992)APost-ModernistMoment:1980sCommercialCulture
andtheFoundingofMTV,Jo ur nal of Ame ri can Cul tu re15(4),рр.57-65.
Видетитакође:Kaplan,E.A.(1987)Roc king aro und the Clock: Mu sic Te
le vi sion, Post mo der nism and Con su mer Cul tu re,NewYork:Methuen, рр.
12-21;Lewis,L.A.(1990)Gen der Po li tics and MTV: Vo i cing the Diff e ren ce,
Philadelphia:TempleUniversityPress,рр.13-26.

12КостићТ.(1993)Си стем про дук ци је еко ном скопро па ганд ног про гра ма 
РТВ Бе о град,дипломскирад,Факултетдрамскихуметности,Универзи-
тетуметностиуБеограду.
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ТВБеоградјеемитовалавеомаразличитеформемузичког
програма,укојимасубилеприсутневеомаразличитефор-
ме„музичкогвидеа”.Такосепојам„музичкогвидеоспота”
најугословенскојтелевизијиневезујеискључивозапопу-
ларну комерцијалну музику, већ и за уметничку, (крајње)
некомерцијалну.На Телевизији Београд почетком осамде-
сетихгодинаемитованисупрограмипосвећенидомаћојса-
временој(уметничкој)музици,међукојимасунајзначајни-
јиВи део тилт иМу зич ки ате ље. Док јеМу зич ки ате ље, 
започет крајем седамдесетих година (уредник: Слободан
Хабић)самопредстављаодомаћусавременумузику,Ви део 
тилт(уредницаиводитељка:ГорданаЂурђевић)тежиоје
иновинамаупрезентацијимузикенателевизијскомекрану.
Оваемисијапредстављалајемедијскуновинунапростору
Југославије:телевизијскиствараоципрвипутсупочелида
размишљајуопрезентацијиуметничкемузикенаначинна
којисепрезентујезабавна,попирокмузика.Емисијасепо-
некадсастојаласамоиз„спотова”,аонинисубилинужно
повезани(текстомилинечимдругим).

Видео-арткаопољеизражавањанових генерација визуел-
нихуметникаушаојенавеликавратаиусферуинтересова-
њаредакцијекултуреТВБеоградкојомруководиЗораКо-
раћ.13Пет ком у 22,ТВмагазинизобластикултурекоји је
спајаотрадиционалну,авангарднуиалтернативнукултуру
упријемчивтелевизијскипрограм,обележиојерадовере-
дакцијеуосамдесетимгодинама,каоиТВ га ле ри ја14уред-
ницеДуњеБлажевићкојаћепредстављатизначајанпункт
продукцијеипромоцијевидеоуметности.ДуњаБлажевић
језапочеласарадњусТелевизијомБеоград1981.каоуред-
ницаприлогаосавременојуметностиуемисијамаПет ком у 
22 иДру га умет ност.Тасеријапрерастауредовнумесечну
емисијуподназивомТВ га ле ри ја,којасенаЈРТ-уемитује
од1984.до1991.15УтовремеZDF,другипрограмтелеви-
зијеСРНемачкеибританскиChan nel4 представљајуретке
медијске јавне сервисе уЕвропи који активноподржавају
некомерцијалну(ауторску)видеопродукцију.

13МеђусарадницимаредакцијеналазилисусеСрђанКарановић,Милан
Оклопчић,ФилипДавид,НебојшаЂукелић,ЏевадСабљаковић,Феликс
Пашић,ИсидораСекулићидругиТВпосленицикојисутелевизијупо-
сматраликаорасадникновихидеја.

14ПоузорунаFern seh ga le rie, пројекатнемачкогуметникаГеријаШума
(GerrySchum)из1968.године.

15Дојић,З.иВесић,Ј.(2009)ТВГалерија,у:По ли тич ке прак се (пост)ју
го сло вен ске умет но сти: Ре тро спек ти ва 01(каталогизложбе),Београд:
МузејисторијеЈугославије,стр.158-165.
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Београдскановоталаснамузичкасценаушлајеувидеоеру
спречишћенимвизуелнимјезиком„београдскеТВшколе”
(„апокалипсашикомпрошлеЈугославије”,речимаједногод
њених главних експонената, редитеља Борисa Миљкови-
ћа16).Њена главнаобележјаобухватају „белистудио”који
асоцира на неутралан галеријски простор, highkey осве-
тљење,минималистичкусценографију–илињенопотпуно
одсуство,поједностављенуестетику...ПоредМиљковићаи
другогчланапопуларногредитељскогдвојца„БорисиТуц-
ко” (БранимирДимитријевићТуцко), београдскуТВшко-
лу,измеђуосталих,предводередитељиСтанкоЦрнобрња,
АлександарМандић,МиланПецаНиколићиМиљенкоДе-
рета.Ро кен ро лерурежијиБорисаиТуцка,програмпосве-
ћенпопуларнојмузици,постао је јавно гласилоновотала-
снепоп-културеиупозно-социјалистичкомјугословенском
контекступромовисаојујекао„елитнууметност”.Убелом
ТВ студију, својеврсној постмодернистичкој галерији, но-
воталасни бендови (Шар ло акро ба та, Идо ли, Елек трич ни 
ор га замитд.)стваралисусвојеврсну„уметностувекусвоје
медијскерепродукције”.Склоностпремамодернојуметно-
стиБорисиТуцконајбољесуисказаликрозсвојеТВфил-
мовеРу ски умет нич ки екс пе ри мент (1982.) иШу ма но вић 
– ко ме ди ја умет ни ка (1987.)

Мимо склоности према савременој уметности и високој
култури,редитељибеоградскеТВшколеисказивалисуви-
сокстепенфлексибилностикадајетребалосарађиватиспо-
пуларнимизвођачимадокојихкултурнаелитамалодржи–
певачима но во ком по но ва не на род не му зи ке. Најпознатији
примеровесарадњесудваигранафилма (Хај де да се во
ли мо2и3)којајережираоСтанкоЦрнобрња,укојимасе
у главним улогама појављују Лепа Брена иСлат ки грех.
Упркосприлагодљивостиредитељамасовномукусуидру-
штвено-политичкимприликамауземљи,њиховеидејенису
увекнаилазиленаразумевање„вишихинстанциˮ.Узбоље
упамћене примере цензуре у социјалистичкој Југославији
(нпр.филмова„Црногталасаˮ)имузичкиспотовимоглису
дасенађу„убункеру.”Једанбољеупамћенпримеруовој
„тајнојисторији”музичкогвидеабиојепромотивниспотза
четвртиалбумЗдравкаЧолићаМа ло по ја чај ра дио (1981.)
урежијиБорисаиТуцка.„Причајеоваква:некинепозна-
ти војници у чуднимуниформамаискрцавају се на обалу,
долазе на плажуи ту закопавају радио...Прављен је спот

16ИнтервјусБорисомМиљковићему:Шентевска,И.(2014)Кон струк ци
ја иден ти те та и ме диј ски текст: ре пре зен та ци ја ур ба них тран сфор
ма ци ја Бе о гра да у му зич ком ви деу,докторскадисертација,Универзитет
уметностиуБеограду,стр.99.
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каомалифилмкојибисесигурноразликоваоодсвеганадо-
маћојтелевизији.Међутим,почелисуодговорнидапоста-
вљајупитања:чијајетовојска,чемувојници,откудцрвена
заставица, зашто слоган ’нова диверзија Здравка Чолића’
(којисмопреиначилиу’новибум’).Међутим,ништаније
помогло.СпотјепрвозабранилаТВБеоград,паондаредом:
Загреб,Љубљана,Сарајевоˮ.17

Тако су у Југославији у осамдесетим годинама музички
спотовиуглавномнастајалиурелативноригидномсистему
државних ТВ центара. Па ипак, „видео ера” (широка до-
ступноствидеоплејераирикордера)створила јетржиште
замузичкеспотовепроизведенеизвановог„званичног”си-
стема.Међутим, јединимузичкижанркоји јенаовомтр-
жиштуимаоадекватнупотражњубилајеновокомпонована
народна музика, чије звезде (упркос енормној популарно-
сти) често нису имале приступ телевизијском студију. У
овим нискобуџетним спотовима (услед недостатка скупе
студијскеопреме,паиреалнепотребезањом)овиизвођа-
чипојављујусеуприступачнимамбијентимасвог„природ-
ногокружењаˮ(кафане,ресторани,кафићи,хотелиидруги
угоститељски објекти) или се једноставношетајуen plein 
airипевају.Видеокомпилацијепомагалесутржишномпла-
сманупопуларнихизвођача(попутзвездаЈу жног ве тра),18
којејеигнорисаладржавнателевизија.Сдругестране,ви-
деокасетесулакопутовалеуземљесвеликомпопулацијом
„гастарбајтераˮ који имају ограничен приступ медијским
садржајимаиздомовине.19

Након1991,упоредосраспадомЈугославије,медијскиси-
стемуСрбијиулазиупериоддрастичнихпромена.Дерегу-
лацијамедијастворилајеситуацијуукојојПГПРТС,који
је1989.припојенРадиоТелевизијиСрбије, задржавапре-
ђашњимонополнапроизводњу„мањекомерцијалних”му-
зичкихспотова.Онајдеопродукцијекојисеквалификовао
закомерцијалнукатегоријупреузелесуновооснованепри-
ватнемедијскекомпанијепопутТВПалме(1991),ТВПинка
(1994),илиТелевизијеБра ћа Ка рић–БКТВ(1994)Умедиј-
скисистемулазеинезависнеТВпродукције.Међуњима,
МТС(МузичкаТелевизијаСрбије)сврсталасеузроксцену
којасепостепеноповлачиу„андерграундˮ,будућидагуби

17ИзјаваЗдравкаЧолићау:Луковић,П.(1989)Бо ља про шлост: при зо ри 
из му зич ког жи во та Ју го сла ви је 1940–1989,Београд:НИРО„Младост”,
стр.273.

18Синан Сакић, Шемса Суљаковић, Драгана Мирковић, Миле Китић,
КемалМаловчићидр.

19Kolar-Panov,D.(1997)Vi deo, War and the Di a spo ric Ima gi na tion,London
–NewYork:Routledge.
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економскоупориштеуследопштегосиромашењапубликеи
свемањегинтересовањамедијазатајмузичкижанр.Покре-
нутанаТрећемканалуРТС-а,срединомдеведесетихгоди-
наМТСсе„повлачилаˮсТВПинканаАртТВ.Семпроиз-
водњемузичкихспотова,МТСјеоглашавалакомерцијалне
брендове,алисувећидеоњенепродукцијечинилимузички
програми,честопоузорунаМТВ.

Реструктуирањемедијског система значајно је утицалона
стандарде производње музичких спотова: Србија је била
„затворенодруштво”подмеђународнимсанкцијаматоком
ратаубившој Југославији, алисуимузичари,ипроизво-
ђачиипотрошачимузичкогвидеагледалиМТВиразумели
концепткомпетитивногмузичкогтржишта.Овојеунапре-
дилотехничкестандардепроизводње,алииестетикумузич-
когвидеаупојединимжанровима.Осимвојних,новапост-
социјалистичкапривредазахтевала јеиновемаркетиншке
стратегије.Адвертајзингјепостаоновилукративнибизнис
запрвугенерацијутранзиционихпредузетника,абилборди
постају ново свеприсутно обележје пост-социјалистичког
урбаногпејзажа.Новамедијскапредузећапочињудакори-
стеТВрекламедабисеодњихиздржавала,амузичкеспо-
товедабибезмногонапораииздатакапопуњавалатермине
измеђублоковареклама.

ЈеднапоследицаколапсаправногсистемауСрбијиудеве-
дестим годинама била је свеприсутна и несанкционисана
пиратеријакојајеималаипозитивнеефектенамузичкусце-
ну(инесамоњу):1)помагалајеразменумузичкихиздањаи
информацијамеђуратомраздвојенимделовимабившеЈуго-
славије;2)помагалајеизолованимиекономскиугроженим
слушаоцима(алииствараоцима)дадођудоновихмузичких
издањапоприступачнимценама.Подмеђународнимсанк-
цијама одвија се „наизглед парадоксалан процес истовре-
меногспољногзатварањаиунутрашњеготварањамузичке
сцене”.20Паипак,утицајпиратеријенамањекомерцијалне
музичкежанровебиојекатастрофалан.Овепроцесепратио
јераспрострањенутисакданекадпросперитетнуроксцену
нијеуништио„режимнавластиˮнекаквомпланскомстрате-
гијом,већсесамаурушилазбогсвојенекомерцијалностии
мањкапривлачностиизамасовнупубликуизасамрежим.

ХаотичнадруштвенаситуацијауСрбијисамоседелимично
промениласодласкомСлободанаМилошевићасполитичке
сцене.РечимаЗоранаРадовића,фронтменагрупеПре синг:
The pe o ple who de ci de what is go ing to be re le a sed or played in 

20Ђурковић, М. (2002) Идеолошки и политички сукоби око популарне
музикеуСрбији,Фи ло зо фи ја и дру штво25,стр.279.
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the me dia don’t think that what we do sho uld be do mi nant – or 
even ex po sed very much in the me dia. […] When they bu ilt a 
new Ser bian cul tu re over the last de ca de – and even af ter the 
po li ti cal chan ges – they used an ar chi tec tu re to bu ild a ho u se 
that put us in the ba se ment.21Судбинаалбума600 не богрупе
Пресинг из2002.речито говорио стањуумузичкојинду-
стријиуСрбијипочетком2000-их.Албум једобиоизван-
редне критике (као „најважнији артефакт српске културе
у протеклој годиниˮ и „један од пет најбољих албума де-
ценијеуСредњојЕвропиˮ)иосвојиопрваместанаразли-
читимрадијскимлистама,алињеговтиражнијепремашио
троцифрениизнос.Sa les are not hing, di stri bu tion is not hing, 
and con certs aren’t hap pe ning22констатоваојетадагитариста
групеВладаМарковићкојијеобјасниокакотурнејакојим
биПре сингпромовисаоовајалбумпоСрбијииЦрнојГори
неможедапокријенисопственетрошкове:наиме,бензин
коштавишеодприходаодулазница, јерсуценеувећини
градовавеоманискезбогкатастрофалногстањаулокалној
привреди.

Почетком 2000-их извођачи из Србије (углавном не соп-
ственомзаслугом)јошувекнаилазенамедијскублокадуу
суседним земљама (Словенија,Хрватска), отежане услове
заорганизацијуконцерата(визе,раднедозволеидругаад-
министративнаограничења)инемогућностдалегалноди-
стрибуирајусвојаиздања.Овакванаметнутаизолација (уз
већ поменуте непогодности) оставила је музичку сцену у
Србијинамилостинемилостспонзорима–најчешћепро-
извођачима„штетнихсупстанциˮ(алкохол,дуван)којимасе
ограничавајумогућностиоглашавања.23

Након2000.новаполитичкаконстелацијау земљиукину-
лајепостојећемедијскемонополе(иуспоставиланове),уз
даљуфрагментацијумедијскогтржишта.Нарочитосуспо-
стављањеминтернетакаомоћногмедијазапромоцијуму-
зичкихиздања,(углавноммеђумлађимпотрошачима)зна-
чајтелевизијеирадијаопадаукористразличитихдеривата

21Byrne, R. Running on empty, The Boston Phoenix, 14 November 2002,
http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multi-
page/documents/02537819.htm.

22Исто(наставак),21November2002,(приступ:20.09.2012.);http://www.
bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multipage/docu-
ments/02537823.htm.

23Утомсмислусеиуспонди-џејкултуреуСрбијивезујезаекономску
ситуацијуукојој јелакше(јефтиније)довестиизиностранстваједног
ди-џејауместоцелогбендаипратећетехнике.
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мобилне телефоније24 и специјализованих веб портала на
којимасеразмењујуинформацијеоактуелнојмузичкојпро-
дукцији.Појединемедијскекућекојесуранијеповезиванес
„контракултуром”(нпр.B92илиСту дио Б)преузелесунове
улогеивредностидруштвеногконформизмаипотрошачког
индивидуализма.МузичкивидеоуСрбији„враћа”сетиме
уоквиресвоје„аутентичне”намене(укултуриукојојјеи
настао): за разлику од осамдесетих година у којима спот
представљаили„креативнистејтмент”илииспомоћзапо-
пуњавањепрограманадржавнојтелевизији,идеведесетих
укојимапредстављаили„политичкистејтмент”илииспо-
моћ у попуњавањупрограма новонасталих дерегулисаних
медија, након 2000. године постаје (искључиво) средство
промоције музичког производа (односно извођача) у кон-
текстукапиталистичкеекономијеикомпетитивнемедијске
индустрије.Изхип-хопкултуресмонаучилидаизбављење
изсимболичкогилиреалног„гета”ограниченихживотних
могућностиводиилипутемкриминалаилипутемуспехау
музичкојиндустрији.Усвојимспотовима,популарнисрп-
скизабављачи(одтурбо-фолкзвездадоуспешнихрепера)
јошувекексплоатишу„блингблинг”иконографијуизобиља
илуксуза.Реперисупосебноспремнинадруштвенекомен-
тареконтрастаизмеђугламуракојисеексплоатишеу(спон-
зорисаним)музичким спотовима и реалности непостојеће
продајемузичкихиздањаи свакодневнеживотнеборбе за
опстанак„музичкихуметника.”РечимачлановагрупеBad 
Copy: „Уђеш у тролу и немаш да седнеш, а на споту ба-
цашпарекоконфете.”АјсНигрутиниСкајВиклернадаље
поручујуколегама:

Мислилистедаћетедаузметепаре

радећиглупавекомерцијале,

мислилистедаћетепаредаузмете

аковамнаспотубудурибегузате...

Мислилистедаћетеал’евовамкара,

Бајагаспустиоценуна120динара...

Мислилистедаћетеал’кобасицаврућа

24На конвергенцију мобилне телефоније и музичке индустрије указу-
јеипесма„Мобилнителефон”ЛасераТопаловићаБрке (андерграунд
естрадногуметникапознатогипопесми„Урадијумалихљудинема”):

Мо бил ни те ле фон
Кад зо ра за ру ди,
Мо бил ни те ле фон
Он ме пе смом бу ди…
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ПДВнаЕППиодесвеукурац...

Непомажувамобрадепесамаштосустране

Нитионедомаће,нарочитоЗане...25

АнализапродукцијемузичкогвидеауСрбијипоказујеви-
сок степен присуства алкохолних и безалкохолних пића и
флашираневодеусамимспотовима.Основнеживотнепо-
трепштинекаоштосупрехрамбенипроизводи,моднидета-
љи,козметичкипроизводииелектронскиуређаји(нарочито
мобилнителефони)појављујусеуњимасрастућомучеста-
лошћу.Ускладусасимболичкимстатусомкојисеприписује
аутомобилима(несамо)улокалномдруштвеномконтексту,
музичкиспотовисвихкомерцијалнихжанроваобилујуау-
томобилскомиконографијом.Путовањаигодишњиодмори
представљајујошједнообележједруштвенедистинкцијеу
друштвуобесправљеневећине.Стогаимузичкиуметнициу
Србијидајузначајандоприноспромоцијинационалнетури-
стичке инфраструктуре. Распрострањена пракса заједнич-
ког спонзорства музичких спотова „спаја” јогурте ишам-
поне,кондомеибатерије,ХИВтестовеимоднеаксесоаре,
алкохолидетерџенте,колаимобилнетелефоне...Честосе
догађадасеоглашивачикојисуспремнидаинвестирајуу
музичкеспотовеубрзонађууфинансијскимтешкоћамаили
нестајустржишта(изразлогакојиимајумаловезесеко-
номијом).Стога јетешкоуспоставитиекономскиоправда-
нувезуизмеђукорпоративногидентитетаоглашивача, тр-
жишног учинка производа који се оглашавају имузичких
извођачакојиихпромовишукрозспотове.

За кљу чак

У последњој деценији социјалистичке Југославије музич-
кивидеоуСрбијинајвећимделомјенастајаоурелативно
крутомсистемудржавнетелевизије,којинијекористиому-
зичке спотове у стриктно комерцијалне (рекламне) сврхе.
Оваситуацијавидносемењапочеткомдеведесетихгодина
схаотичномдерегулацијоммедијскогсистемаиокретањем
пост-југословенскихрепублика тржишнојпривреди.Међу
новооснованимприватнимтелевизијскимстаницама(каои
наРТС-у)музички спотовипостали супопуларан (ипро-
дукцијскималозахтеван)сегментпрограма.Истовремено,
музичкиспотовиприведенисусвојој„првобитној”намени–
дапромовишуновамузичкаиздањаиновеизвођаче.

25АјсНигрутинiСкајВиклер,„Остругалепете”,албумШтро ка ви па зух,
2005.
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Па ипак, у хаотичним околностима уСрбији – ратног за-
леђа,санкцијаУН,рекорднеинфлације,масовногосирома-
шења, незапослености и других симптома акутне економ-
скекризе–рекламирање (адвертајзинг) самопо себиима
упитнекомерцијалнеефекте.Овосеунајвећојмогућојмери
односиинакомерцијалнеефектемузичкихспотова.Захва-
љујућиглобалнимпроцесимауразвојумедијскихсистема
(појаваинтернетакаопримарногмедијазациркулацијуму-
зичкогвидеа)музичкиспотовисеповлачестелевизиједок
стандардињиховетехничкепродукцијевртоглаворасту.Уз
њихиочекивањапублике.Томузичкеспотовечиниисто-
времено скупљом и мање исплативом медијском формом
оглашавања. Као одговор на ову ситуацију, логика фузије
музичких спотова и „традиционалних” реклама у Србији
рефлектујехаотичнеоколностиумузичкојиндустрији,али
ицелокупнојекономији.
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Abstract

This paper outlines the historical origins and contextual specificities
of the development of music videos as a specific media form
accompanying the ups and downs of the popular music industry in
the socialist Yugoslavia and Serbia as one of its successor states –
from the socialist system ofworkers’ self-management to the (post-
war) neo-liberal capitalist economy. The focus of this paper is on
the strategies for promotionofmusic products (andperformers) and
the fusionbetweenmusic and advertising industries in theperiodof
transitionalrestructuringofeconomyingeneralandthemusicindustry
in particular. In the socialist 1980s, music videos in Serbia were
predominantlyproducedby the relatively inflexible systemofpublic
televisionbroadcasters,whoonlyexceptionallyusedmusicvideosfor
promoting commercial products. This situation notably changed in
theearly1990swith the rapidderegulationof themedia systemand
Serbia’sentryintothe“full-fledged”marketeconomy.Forthenewly-
launchedTVbroadcastersmusicvideossoonbecameapopular (and
inexpensive) segment of airplay. At the same time, they began to
serve their “original” purpose – advertising newmusic releases and
talents.Nevertheless,inthechaoticcircumstancesofSerbia’swar-time
economy,UNsanctions,spiralingof inflation,mass impoverishment,
unemployment and other symptoms of economic crisis, advertising
per sehadquestionablecommercialefects.Thislargelyholdstruefor
commercialefectsofmusicvideos.Due to theglobaldevelopments
in themedia systems (emergenceof the Internet as aprimemedium
for broadcastingmusic videos), their TV airplay is diminishing and
standards of their technical production are rapidly rising, alongwith
audiences’expectations.Thismakesmusicvideos(at thesametime)
more expensive and less economically viable. The logic behind the
fusionofmusicvideosand“traditional”TVcommercialsreflects the
chaotic circumstances in the music industry, as well as the Serbian

economyingeneral.
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