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Увод

Јед но од нај у пе ча тљи ви јих ди стинк тив них оби љеж ја по пу-
лар не кул ту ре је сте ње на кон тра дик тор ност: са јед не стра-
не она је кре а тив на, ино ва тив на и ин ди ви ду а ли стич ка; а са 
дру ге кон фор ми стич ка и па си ви зи ра ју ћа: ну ди са др жа је ви-
со ког и ни ског ква ли те та, умјет нич ка оства ре ња и вул гар не, 
кли ше и зи ра не тек сто ве. Ње на уло га је исто вре ме но па сив на 
и ве за на за ин ду стри ју за ба ве,  и ак тив на, што зна чи да она 
у бар не ким од сво јих об ли ка има по тен ци јал дру штве ног 
дје ло ва ња и про мје на, ка да по ста је кри тич на и со ци јал но 
осви је ште на.

Ка ко твр ди те о ре ти чар по пу лар не кул ту ре Алек сан дар Јан-
ко вић, по пу лар на кул ту ра има раз ли чи те исто ри је, па та ко 
„сва ки њен кон зу мент има пра во на соп стве ну пер цеп ци-
ју, кла си фи ка ци ју, пе ри о ди за ци ју”.1 Ипак, че сто се ис ти че, 
с об зи ром на то да по пу лар на кул ту ра уви јек ко му ни ци ра 
по сред ством не ког ме ди ја, спе ци фич ност ње ног функ ци о-
ни са ња у пост-ма сме диј ско ври је ме, од но сно од по ја ве ин-
тер не та.2 Оно до но си но ви је зик ко му ни ка ци је, за ко ји не ки 
ис тра жи ва чи сма тра ју да бри ше раз ли ку из ме ђу про из во ђа-
ча и при ма о ца са др жа ја, ко га осна жу је и чи ни ак тив ни јим: 
„обич ном чо вје ку да та је при ли ка да по кре не вла сти ту ци-
вил ну ак ци ју, пи ше о вла сти том ви ђе њу сви је та око се бе, за-
сту па особ не ври јед но сти и ин те ре се, на ла зи исто ми шље ни-
ке (...) те из ра жа ва от пор пре ма дру штве ним при ти сци ма”.3 
Дру ги пак сма тра ју да су плат фор ме као што су со ци јал не 
мре же, бло го ви и фо ру ми ква зи-ин ди ви ду а ли стич ке, те да 
је у кон тек сту пост-ма сме диј ског вре ме на го то во немо гу ће 
го во ри ти о суб вер зи ји уну тар по пу лар не кул ту ре.4 

На при мје ру пар ти ци па тив но кре и ра ног вир ту е лог идо ла – 
пје ва чи це Ха цу не Ми ку (Hat su ne Mi ku) по ку ша ће мо са гле-
да ти уло гу фа но ва у ства ра њу ар те фа ка та сај бер поп-кул ту-
ре. Као при мјер на ко ме ће мо ана ли зи ра ти уло гу фа но ва у 
кре и ра њу и одр жа ва њу брен да Ха цу не Ми ку, узе ће мо хо ло-
грам ске кон цер те „ужи во”, с об зи ром на то да су упра во ти 
кон цер ти и њи хо ви сним ци нај ви ше до при ни је ли ин тер на-
ци о нал ној сла ви вир ту ел не зви је зде. По се бан циљ ра да је 

1 Jan ko vić, A. (2009) Dugikrivudavput–Bitlsikaokulturniartefakt, Be o-
grad: Red Box, str. 7.

2 Br kić, A. (2011) Mo guć nost druš tve ne pro me ne i po pu lar na mu zi ka u Sr bi ji: 
Stu di ja slu ča ja – Šo ba ja i „Tri po ljup ca”, Et no an tro po loš ki pro ble mi god. 6 
sv. 2, Be o grad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 444.

3 La baš, D. i Mi ho vi lo vić, M. (2011) Ma sov ni me di ji i se mi o ti ka po pu lar ne 
kul tu re, Kroatologija:časopiszahrvatskukulturu, Vol. 2 (No. 1), str. 98.

4 Br kić, A. нав. дје ло, стр. 444.
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да ис пи та да ли овај про дукт по пу лар не кул ту ре, ко ји је у 
пот пу но сти кре и ран од фа но ва и од њих за ви си, по сје ду је 
по тен ци јал за суб вер зи ју, на ро чи то има ју ћи у ви ду тен зи је 
ко је се ја вља ју у од но су из ме ђу за јед ни це фа но ва и ком па-
ни је Crypton Fu tu re Me dia, ко ја је но си лац ау тор ских пра ва 
за Ха цу не Ми ку.

Популарнакултурауконтекстудигитализма

Про блем од но са тех но ло ги је и дру штва, од но сно ути ца ја 
но вих ме ди ја на гло бал не дру штве не струк ту ре је по ље ди-
ску си је ко је је вр ло сло же но и напето; а ка да је у пи та њу 
упли та ње тех но ло ги је у дру штве ни жи вот, те о риј ски при-
сту пи ва ри ра ју од крај ње пе си ми стич них ста во ва, до еу-
фо рич ног при хва та ња но вих ме ди ја.5 Оно што је из вје сно 
је сте да на гла екс пан зи ја ме ди ја и но вих ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја убр за но и ра ди кал но вр ши све ве ћи ути цај на 
ми шље ње, емо ци је, дје ло ва ње, сва ко дне ви цу и иден ти тет 
са вре ме ног чо вје ка.6 Те о ре ти чар ка но вих ме ди ја Је ле на Гу га 
сма тра да пре ла зак на ин тер феј се, ко ји по ста ју ћи не ви дљи-
ви омо гу ћа ва ју ди рект ну тје ле сну ин тер ак ци ју са вир ту ел-
ним објек ти ма, озна ча ва и но ву фа зу кон стру и са ња иден ти-
те та. Овај но ви иден ти тет, ко ји је као ди ги тал ни кон структ 
и фи зич ки утје ло вљен, она озна ча ва нео ло ги змом „хи пер-
тер ми нал ни иден ти тет”, као мар ки ра ње „но во на ста лих кон-
фи гу ра ци ја иден ти те та у сим би о зи ре ал них и вир ту ел них 
ин тер ак ци ја”.7 

Ка ко на во ди Гу га, тер мин „хи пер тер ми нал но” је из ве ден по 
ана ло ги ји са Бо дри ја ро вим (Jean Ba u dril lard) хи пер ре ал ним: 
„ако је хи пер ре ал но ре ал ни је од ре ал ног, он да је хи пер тер-
ми нал но тер ми нал ни је од тер ми нал ног (...) [и] под ра зу ме ва 
уте ло вље ни до жи вљај ин тер ак ци је са вир ту ел ним”.8 Хи пер-
тер ми нал ност иден ти те та се у сво јој крај но сти ма ни фе сту је 
у ап со лут ним вир ту ел ним кон струк ти ма (ко је тре ба раз ли-
ко ва ти од хо ло грам ских про јек ци ја ствар них слав них пје-
ва ча), по пут вир ту ел них идо ла као што је во ка ло ид (ри јеч 
вокалоид при мар но озна ча ва софт вер за син те зу људ ског 
гла са) Ха цу не Ми ку. Ови вир ту ел ни кон струк ти не са мо да 
на ста њу ју фи зич ки про стор, већ им ре ал ни љу ди у ре ал ном 
сви је ту, ко ји уче ству ју у кон стру и са њу њи хо ве по јав но сти и 

5 Ta sić, A. (2009) Po zo riš te u me dij skom kon tek stu, Kul tu ra br. 124, Be o grad: 
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 116.

6 Vuk sa no vić, D. (2017) Filozofija medija 3: Ontologija, estetika, kritika,  
Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti i Či go ja štam pa, str. 19.

7 Gu ga, J. (2012) Te lo i iden ti tet u di gi tal nom pro sto ru, dok tor ska di ser ta ci ja, 
Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du, Be o grad, str. 181.

8 Исто.
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иден ти те та, до дје љу ју ста тус по зна тих лич но сти и по на ша-
ју се пре ма њи ма у скла ду са тим.9 У том сми слу, вир ту ел ни 
идо ли су „и ре ал ни и фик тив ни: ре ал ни у сми слу да има ју 
ма те ри јал не ефек те на жи вот љу ди и да игра ју уло гу у фор-
ми ра њу ди ги тал них жи вот них сти ло ва, а фик тив ни су уто-
ли ко што функ ци о ни шу у спре зи са па жљи во раз ра ђе ним 
на ра ти ви ма фан та зи је.”10

Огро ман ути цај ме ди ја на жи вот са вре ме ног чо вје ка не ми-
нов но се ре флек ту је и на по зи ци ју, функ ци ју и струк ту ру 
кул ту ре и умјет но сти. У кон тек сту по пу лар не кул ту ре, но-
ви ме ди ји мо гу се по сма тра ти и ана ли зи ра ти као сред ство 
бр же и ефи ка сни је про из вод ње и ди се ми на ци је са др жа ја, 
као сред ство про из во ђе ња спек та кла и као те ма раз ли чи-
тих об ли ка из ра жа ва ња уну тар по пу лар не кул ту ре. Ако се 
но ви ме ди ји по сма тра ју као сред ства ин тер ак тив не и рас-
пр ше не ко му ни ка ци је, њи хо ва ин тер ак тив ност отје ло тво ру-
је Фи ско ву (John Fi ske) тврд њу да по тро шња исто вре ме но 
по ста је и про из вод ња зна че ња.11 Да кле, ко ри сни ци но вих 
ме ди ја го то ве про из во де не при хва та ју као да те, не го их, уз 
плу ра ли тет при сту па, ко ри сте као си ро ву гра ђу за ства ра ње 
соп стве них тек сто ва. По тро шња је се лек тив на и за сно ва на 
на лич ном из бо ру, при че му „се ми о тич ко-кул тур на про дук-
ци ја или ре про дук ци ја или упи си ва ње се бе у текст као вид 
про гре сив ног и не ди сци пли но ва ног чи та ња мо же и не мо ра 
би ти суб вер зив но.”12

Осим то га, ис ти че се да на мје сто оту ђе них и изо ло ва них 
по је ди на ца ко ји са чи ња ва ју пу бли ку тра ди ци о нал них ме-
ди ја сту па по ве зи ва ње ко ри сни ка но вих ме ди ја пре ма соп-
стве ним афи ни те ти ма. Они сту па ју у ме ђу соб ну ин тер ак ци-
ју (пу тем дру штве них мре жа, фо ру ма и сл.), у ко јој ши ре 
и осна жу ју по је ди нач не фе но ме не по пу лар не кул ту ре, али 
и кон стру и шу сво је иден ти те те, што под ра зу ми је ва и пре-
но ше ње и угра ђи ва ње фи зич ке ре ал но сти у ци љу учвр шћи-
ва ња и по твр ђи ва ња соп стве ног по сто ја ња у ди ги тал ном 
сви је ту.13 Упра во вир ту ел ни сви је то ви и он лајн ин тер ак ци је 
осно ва су сај бер-поп  кул ту ре. У та квом окру же њу пу бли-
ка, са ста вље на од по је ди на ца ко ји се бе ви де као сре ди шње 
фи гу ре у ра зним ме ди ја ти зо ва ним на ра ти ви ма у ко ји ма 
мо же да ин тер ве ни ше, мо гућ ност пар ти ци па ци је, од но сно 

9 Исто, стр. 184.
10 Ma trix, S. E. (2006) Cyber pop: Di gi tal Li festyle s and Com mo dity Cul tu re, 

Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 106.
11 Fisk, Dž. (2001) Po pu lar na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 44.
12 Gu ga, J. нав дје ло, стр. 66, 67.
13 Исто, стр. 67.
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ин тер вен ци је све ви ше ви ди као не што под ра зу ми је ва ју ће. 
Имајући то у ви ду:

„Из вје сно је да се да на шње ис ку ство пу бли ке ви ше не од-
ви ја (са мо) у ка те го ри ја ма гле да ња, слу ша ња и чи та ња, 
већ све ви ше у окви ри ма ко је де фи ни ра ју пој мо ви ко ла-
бо ра тив ност, пар ти ци па тив ност, ин тер ак тив ност, имер-
зивност, по ди је ље на па жња.”14 

Тра ди ци о нал на од ре ђе ња умјет нич ког дје ла, пу бли ке и 
умјет ни ка до ве де на су у пи та ње од стра не ди ги тал не тех-
но ло ги је и ин тер ак тив них ме ди ја. Вал тер Бе ња мин (Wal-
ter Be nja min) де фи ни сао је ау ру тра ди ци о нал ног дје ла као 
„је дин стве ну по ја ву да љи не, ма ко ли ко би ла бли ска”15 или 
„фор му ла ци ју култ не вред но сти умет нич ког де ла у ка те го-
ри ја ма про стор но-вре мен ског опа жа ња”.16 Ау ра умјет нич-
ког дје ла по Бе ња ми ну не ста је са тех нич ко-тех но ло шком 
ре про дук ци јом, јер ни је мо гу ће ре про ду ко ва ти ау тен тич-
ност је дин стве ног ори ги на ла.17 Ове ње го ве тврд ње из 1936. 
го ди не, које су се од но си ле на штам пу, фо то гра фи ју и филм 
као тех ни ке ре про дук ци је, мо гу се при мје ни ти и на но во ме-
диј ске тех но ло ги је, а на ро чи то на дје ла вир ту ел не ре ал но-
сти ко ји ма је кон цепт ори ги на ла не по знат, од но сно ко ја су 
тво ре ви на си му ла кру ма (ко пи је без ори ги на ла)18. Ме ђу тим, 
Гу га сма тра да тврд ња да су но во ме диј ска дје ла ли ше на ау ре 
не мо ра би ти тач на, иа ко не по сје ду ју ка рак те ри сти ке тра-
ди ци о нал ног умјет нич ког дје ла. Она за сту па те зу да и та ква 
дје ла има ју осо би ту, дру га чи ју ау ру ко ја је „не стал на, про-
мен љи ва као и де ло ко ме при па да и ко је оба ви ја”,19 не ви ше 
вјеч ни не го тран зи ци о ни фе но мен. Дру гим ри је чи ма, док је 
тра ди ци о нал на ау ра „про јек то ва ла ин тен зи тет дру гог у на-
ша соп стве на те ла, но ва ау ра про јек ту је ин тен зи тет на ших 
соп стве них те ла у но ве хо ло грам ске ху ма но ид не фор ме”.20

14 Mar ti no li, A. (2016) Di gi tal na me dij ska pu bli ka – no va oče ki va nja, no ve 
na vi ke, In Me di as Res vol. 5 (br. 8), Za greb: Cen tar za fi lo zo fi ju me di ja i  
me di o loš ka is tra ži va nja, str. 1273.

15 Be nja min, W. Umet nič ko de lo u ve ku svo je teh nič ke re pro duk ci je, u: Ese ji, 
Be nja min, W. (1974), Be o grad: No lit, str. 123.

16 Исто.
17 Исто, стр. 120.
18 Bo dri jar, Ž. (1991) Si mu la kru mi i si mu la ci ja, No vi Sad: Sve to vi, str. 10.
19 Gu ga, J. нав дје ло, стр. 60.
20 Gu ga, J. Vir tual Idol Hat su ne Mi ku: New Au ra tic Ex pe ri en ce of the Per-

for mer as a Col la bo ra ti ve Plat form, in: Arts and Tec hno logy, eds. Bro oks, 
L., Ayiter, A. E. and Yazi ci gil, O. (2014), Cham, He i del berg, New York, 
Dordrecht and Lon don: Sprin ger, p. 43.
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ШтајеХацунеМику21

Ха цу не Ми ку је нај по пу лар ни ја од вир ту ел них во кал них 
из во ђа ча, ко ји се у по след њој де це ни ји у Ја па ну све ви ше 
по ја вљу ју за хва љу ју ћи раз во ју софт ве ра за син те зу људ ског 
гла са. Овај софт вер, на зван Во ка ло ид, ко ри сни ку омо гу ћа ва 
да уне се ри је чи и ме ло ди ју и та ко про ду ку је пје сме у из вед-
би син те тич ког људ ског гла са чи ји се тем по, сна га и ви си на 
мо гу по де ша ва ти.22 Узи ма ју ћи би ло ко ји је зик и ра ста вља-
ју ћи га на фо не ме, за ко је људ ски глас обез би је ђу је гла сов-
не узор ке ко ји ће би ти са чу ва ни у тзв. „гла сов ној бан ци”, 
Во ка ло ид омо гу ћа ва же ље ну ре ком би на ци ју и син те зу гла са 
пу тем ком пју те ра.

Пр ви Во ка ло ид раз ви ла је ја пан ска фир ма Yama ha 2000. го-
ди не и до са да је пу штен у про да ју у три вер зи је. 2004. го ди-
не ком па ни ја Ze roG Li mi ted кре и ра ла је пр ва два во ка ло и да 
на ен гле ском, Ле о на и Ло лу, ко ји су пр вен стве но би ли на ми-
је ње ни као по за дин ски пра те ћи во ка ли за људ ске пје ва че. 
Исте го ди не је и ја пан ска ком па ни ја Crypton Fu ture Me dia 
ре а ли зо ва ла пр ве во ка ло и де за ја пан ско тр жи ште, жен ску 
вер зи ју Ме и ко и му шку Ка и то. Кључ на раз ли ка у од но су на 
ен гле ску ком па ни ју би ла је ко ри ште ње ли ко ва као илу стра-
ци ја за софт вер. С об зи ром на то да је жен ска вер зи ја ја пан-
ског во ка ло и да би ла мно го по пу лар ни ја од му шке и да су се 
илу стро ва ни ли ко ви по ка за ли као вр ло ефект ни у по пу ла-
ри зо ва њу про из во да, дру га вер зи ја во ка ло и да (Во ка ло ид 2) 
исте ком па ни је, ре ли зо ва на 2007. го ди не ство ри ла је Ха цу не 
Ми ку23, чи ја је уско ро сте че на огром на по пу лар ност ши ром 
сви је та до ве ла до ра пид не екс пан зи је Во ка ло и да и до мно-
гих дру гих за овај софт вер ве за них тех нич ких ино ва ци ја.24 

Вје штач ки син те ти зо ва ном во ка лу, ко ме је глас „по зај ми ла“ 
глу ми ца Фујита Саки (Fu ji ta Sa ki), илу стра ци јом ко ју је кре-
и рао ци је ње ни ја пан ски илу стра тор Кеи (Kei), при до дат је 
ви зу ел ни иден ти тет у об лич ју ше сна е сто го ди шње ти неј џер-
ке об у че не у мо ди фи ко ва ну школ ску уни фор му, са ве ли ким 
очи ма, не ствар но вит ким ти је лом и тир ки зним ки ка ма до по-
да. Сли ка Ха цу не Ми ку, од штам па на на па ко ва њу софтвера 

21 Иа ко ни је ри јеч о ствар ној осо би, на Ха цу не Ми ку у тек сту ће мо рефери-
са ти у жен ском ро ду.

22 Mu su lin, I. Vo ka lo i di, ja pan ske me ga zve zde, 21. 5. 2012., 23. 5. 2020; http://
www.rts.rs/pa ge/ma ga zi ne/sr /story/511/za ni mlji vo sti/1105890/vo ka lo i di-ja-
pan ske-me ga zve zde.html

23 Ово име се при бли жно мо же пре ве сти као „пр ви звук из бу дућ но сти”.
24 Le, L. K. (2013) Exa mi ning the Ri se of Hat su ne Mi ku: The First In ter na ti o-

nal Vir tual Idol, The UCI Un der gra du a te Re se arch Jo ur nal, Vol. XVI, Ir vi ne: 
Uni ver sity of Ca li for nia, p. 2, 3.
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као ма ско та за син те ти зи ра ни глас, вре ме ном је по ста ла сво-
је вр сни идол, и упра во та сли ка – ви ше не го софт вер по се-
би, да нас нај ви ше асо ци ра на Ми ку.25 Ком па ни ја је ин тен ци-
о нал но оста ви ла ње не ка рак тер не цр те не спе ци фи ко ва ним26 
да би фа но ви у њу мо гли про јек то ва ти оно што сва ко од њих 
по је ди нач но же ли. Ми ки на огром на по пу лар ност уве ли ко 
по чи ва на том ње ном „по ста ју ћем” ста ту су, од но сно отво ре-
но сти за све врсте учи та ва ња фа но ва и при ла го ђа ва ња  ње не 
„лич но сти“, што зна чи да по ста је иде а лан ме ди јум кроз ко ји 
се фа но ви мо гу кре а тив но из ра зи ти.

Пре по зна ју ћи мар ке тин шки по тен ци јал Ха цу не Ми ку, 
Crypton Fu tu re Me dia је кре и рао му зич ку из да вач ку ку ћу са 
ци љем да ода би ре, са ку пља и про мо ви ше ну ме ре кре и ра-
не од стра не фа но ва, а из да ти му зич ки ал бу ми са пје сма ма 
ко је из во ди Ми ку од мах су се на шли на вр ху ја пан ских топ 
ли сти. Осим то га, лик Ха цу не Ми ку ко ри штен је у број ним 
ре кла ма ма; она је би ла ју на ки ња дви је ви део игре ко је је 
кре и ра ла ко мап ни ја SE GA; ја пан ски пред сјед нич ки кан ди-
дат Yos hi ka zu Ta rui же лио је њен лик ко ри сти ти у пред сјед-
нич кој кам па њи 2013. го ди не; хо ло грам ска про јек ци ја Ми ку 
по ја ви ла се као пред гру па на кон цер ту пје ва чи це Леј ди Га-
ге (Lady Ga ga) 2014. го ди не. Огле да ло ње не по пу лар но сти 
ипак су при је све га со ли стич ки кон цер ти „ужи во” хо ло грам-
ске Ха цу не Ми ку са жи вим му зи ча ри ма у Ја па ну, Ин до не зи-
ји и САД, од ко јих су не ке по сје ти ли де се ти не хи ља да љу ди. 
Упра во ови кон цер ти и њи хо ви сним ци ди стри бу и ра ни пу-
тем ин тер не та нај ви ше су до при није ли ње ној ин те р на ци о-
нал ној сла ви и иза зва ли нај ви ше па жње за пад них ме ди ја. 

Партиципацијафанова–ХацунеМику 
каоплатформазапартиципативнокреирање

Сла ва Ха цу не Ми ку као пје ва чи це ни је са мо ре зул тат до-
бро ди зај ни ра ног про из во да по ну ђе ног кон зу мен ти ма, не го 
у нај ве ћој мје ри за хва љу је чи ње ни ци да су ње ни кон зу мен-
ти у исто ври је ме ње ни про ду цен ти (енг. pro du sers). Дру гим 
ри је чи ма, она је са вр ше на „пра зна по су да”27 ко ја са др жи и 

25 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. Pro du cing Hat su ne Mi ku: Con certs, 
Com mer ci a li za tion, and Po li tics of Pe er Pro duc tion, in: Me dia Con ver gen ce 
in Ja pan, eds. Gal bra ith, P. W. and Kar lin, J. G. (2016), New Ha ven: Ki ne ma 
Club, p. 206.

26 Опре ма софт ве ра ко ри сни ке ин фор ми ше да Ха цу не Ми ку има 16 го ди-
на, да је ви со ка 158 цен ти ме тра и те шка 42 ки ло гра ма, те о ње ном му-
зич ком уку су (JPops, Dan cePops) и гла сов ним мо гућ но сти ма.

27 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. (2017) Hat su ne Mi ku: 
An Un cer tain Ima ge, Di gi tal Cre a ti vity vol. 28 is sue 4, Lon don: Taylor and 
Fran cis, p. 3.
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ре флек ту је иде је, же ље и кре а тив не сна ге сва ког од сво јих 
фа но ва кре а то ра, од но сно сто ти на хи ља да љу ди ко ји су на 
раз ли чи те на чи не уче ство ва ли у ње ном кре и ра њу. У том 
сми слу, она се мо же схва ти ти и као отво ре на софт вер ска 
плат фор ма флек си бил на за да ља по бољ ша ња и при ла го ђа-
ва ња у скла ду са соп стве ним и за јед нич ким по тре ба ма и 
же ља ма, на че му се и за сни ва њен огро ман успјех. На тај 
на чин, ко ри сни ци Ха цу не Ми ку не са мо да мо гу ужи ва ти у 
му зи ци и из вед ба ма сво је оми ље не умјет ни це не го и, с об-
зи ром на њи хов кре а тив ни до при нос28 ње ној сла ви, мо гу и 
са ми да осје те дио тог „звје зда ног” осје ћа ња. Ово је у скла-
ду са јед ним од уо би ча је них об ја шње ња по пу лар но сти ар-
те фак та по пу лар не кул ту ре емо ци о нал ном ве зом са тим ар-
те фак том, ко ју иза зи ва по ве за ност са жи вот ним ис ку ством 
осо бе ко ја га ис ку ша ва.29

Раз ли чи ти ис тра жи ва чи кон цеп та пар ти ци па тив ног кре и-
ра ња об ја шња ва ју га ко ри сте ћи раз ли чи те на зи ве. Та ко те-
о ре ти чар ме ди ја и кул ту ре Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins) 
го во ри о кон вер ген ци ји као кул ту рал ном пре о кре ту ко ји се 
де ша ва ка да су ве зе из ме ђу кон зу ме на та кон стру и са не пре ко 
раз ли чи тих ме диј ских плат фор ми.30 Тај пре о крет ре зул ту је 
у по ве ћа ној пар ти ци па ци ји кул тур них кон зу ме на та, при че-
му чла но ви пу бли ке мо гу по ста ти уче сни ци у про це су кре-
а тив ног ра да и про дук ци је ме ди ја. У осно ви кон вер ген ци је 
на ла зи се про цес отво ре не са рад нич ке (енг. pe er) про из вод-
ње ко лек ти ва љу ди ко ји ра де за јед но на ма лим ди је ло ви ма 
не че га, кре и ра ју ћи не што ве ће. Дру ги кон цепт, ко ји из јед на-
ча ва про из вод њу и кон зу ми ра ње (енг. pro du sa ge), иде ју пеер 
про дук ци је ши ри на исто вре ме но про ду цен те и кон зу мен те, 
и на гла ша ва раз вој ну ве зу из ме ђу ме диј ских про из во ђа ча 
(про ду це на та/кре а то ра) и ме диј ских кон зу ме на та (ко ри сни-
ка/пу бли ке), ко ја до зво ља ва свим уче сни ци ма да до при не су 
кре а ци ји и ди стри бу ци ји ме диј ских са др жа ја.31 

Ис тра жи ва чи тех но ло ги је и тр жи шта Чар лен Ли (Char le ne 
Li) и Џош Бер ноф (Josh Ber nof) ка те го ри зо ва ли су на чи не 

28 Ко ри сни ци софт ве ра не са мо да кре и ра ју и ди стри бу и ра ју пје сме (на 
дру штве ним мре жа ма, сај ту You tu be и ја пан ском екви ва лен ту Ni co ni co 
и сл.) ко је из во ди Ми ку, не го и пра те ће му зич ке ви дее (по мо ћу бес плат-
ног софт ве ра MikuMikuDance), што је чи ни са рад нич ком плат фор мом 
ко ја оку пља мно ге про фе си о нал не и ама тер ске му зи ча ре, ви зу ел не 
умјетнике и сл.

29 La baš, D. i Mi ho vi lo vić, M. (2011) Ma sov ni me di ji i se mi o ti ka po pu lar ne 
kul tu re, Kroatologija:časopiszahrvatskukulturu, Vol. 2 (No.1), str. 114.

30 Jen kins, H. (2006a) Con ver gen ce Cul tu re: Whe re Old and New Me dia Co li
de, New York and Lon don: New York Uni ver sity Press, p. 3.

31 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 205.
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на ко је ко ри сни ци дру штве них мре жа мо гу уче ство ва ти у 
пар ти ци па ци ји фа но ва у раз ли чи тим уло га ма: као кре а то ри, 
они ко ји уче ству ју у кон вер за ци ји, кри ти ча ри, са ку пља чи, 
они ко ји се при дру жу ју и по сма тра чи. Ови раз ли чи ти ни-
вои пар ти ци па ци је кре и ра ју ме ђу соб но по ве за но „мре жно 
хра ње ње”, од но сно фа но ви не пре ста но под сти чу јед ни дру-
ге на још ин тен зив ни ју пар ти ци па ци ју: ре ци мо, ве ли ки број 
по сма тра ча ко ји свој „траг” оста вља ју кли ко ви ма под сти че 
ста ре и но ве кре а то ре да би ра ју баш Ха цу не Ми ку као сво ју 
плат фор му за из ра жа ва ње, јер је из вје сни је да ће та ко за до-
би ти па жњу не го ка да би ко ри сти ли не ки дру ги во ка ло ид са 
ма њом за јед ни цом фа но ва. Ово стал но по ве ћа ва ње за јед ни-
це фа но ва по сре до ва но бес крај ном цир ку ла ци јом раз ли чи-
тих на чи на мре жне пар ти ци па ци је и ко му ни ка ци је за слу жно 
је за одр жа ва ње овог во ка ло и да гло бал но про ши ре ним поп-
кул тур ним фе но ме ном.32 

И у ври је ме при је по ја ве ин тер не та, а на ро чи то на кон ње го ве 
по ја ве, за јед ни це фа но ва ко ји са ра ђу ју ћи кре и ра ју и ди је ле 
но ве вер зи је по пу лар них са др жа ја би ле су уо би ча је не, па је 
та ко и Џен кинс кул ту ру фа но ва де фи ни сао као „ди ја ло гич-
ну при је не го ре ме те ћу, афек тив ну ви ше не го иде о ло шку, 
са рад нич ку ра ди је не го су ко бља ва ју ћу”.33 Шта ви ше, и по пу-
лар ност не ких ствар них поп-зви је зда у цје ли ни је за сно ва на 
на то ме да је њи хо ва му зи ка ин тен зив но у он лајн окру же њу, 
ди је ље њем и лај ко ва њем, про мо ви са на од стра не фа но ва. 
Али у слу ча ју Ха цу не Ми ку, ве за са фа но ви ма је зна чај но 
дру га чи ја: она је ство ре на и уви јек из но ва ства ра на пар ти-
ци па тив ним ра дом фа но ва на мно го ра ди кал ни ји на чин. Ха-
цу не Ми ку, ка ко је већ об ја шње но, не ма ни ка кав иден ти тет 
по се би, јер је њен иден ти тет ре зул тат за јед нич ких ви зи ја и 
ре пре зен та ци ја ко лек ти ва. Ка ко об ја шња ва Гу га: 

„Упр кос то ме што је ви ђе на као јед на, она мо же би ти 
иден ти фи ко ва на као ава тар за сва ког чла на до тич ног ко-
лек ти ва по је ди нач но, и обр ну то, сва ки члан тог ко лек ти ва 
мо же се иден ти фи ко ва ти са том кон сен зуал ном ха лу ци-
наци јом.”34

То зна чи да се уче сни ци ма у пар ти ци па тив ном кре и ра њу 
Ха цу не Ми ку као на гра да за афек тив ни рад ко ји ула жу нуди 

32 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 6.
33 Jen kins, H. (2006b) Fans, Blog gers and Ga mers: Ex plo ring Par ti ci pa tory 

Cul tu re, New York and Lon don: New York Uni ver sity Press, p. 150.
34 Gu ga, J. Vir tual Idol Hat su ne Mi ku: New Au ra tic Ex pe ri en ce of the Per for-

mer as a Col la bo ra ti ve Plat form, in: Arts and Tec hno logy, eds. Le wis Bro-
oks, A., Ayiter, E. and Yazi ci gil, O. (2014), Cham, He i del berg, New York,  
Dor drecht and Lon don: Sprin ger, p. 41.
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ду бо ко пер со на ли зо ва но, за до во ља ва ју ће ис ку ство ши ре ња 
ди је ло ва се бе кроз ар те фа кте у чи јем ства ра њу уче ству ју. 
Са јед не стра не, фа но ви на ла зе за до вољ ство у то ме што ра-
де, а са дру ге, исто вре ме но мо гу за до би ти пре по зна ва ње и 
па жњу, а по не кад и фи нан сиј ску ко рист. Сту ди је ко је про-
у ча ва ју за јед ни це фа но ва на гла ша ва ју и зна чај дру штве ног 
по ве зи ва ња љу ди ко ји ди је ле исте ин те ре се. Ме ђу тим, кре-
а тив не из ри ча је фа но ва не пре кид но пре у зи ма, ка на ли ше и 
ко мер ци ја ли зу је ком па ни ја ко ја по сје ду је ау тор ска пра ва 
над Ха цу не Ми ку, Crypton Fu tu re Me dia, а ово упли та ње фа-
но ви исто вре ме но ци је не и од у пи ру му се, што до во ди до 
раз ли чи тих тен зи ја.35

Моделпословањакомпаније 
„CryptonFutureMedia”

Тра ди ци о нал на те о ри ја и прак са брен ди ра ња те жи ла је кон-
тро ли са њу зна че ња, што је ути ца ло и на пар ти ци па ци ју фа-
но ва. Због стро гих за ко на о ау тор ским пра ви ма на за пад ном 
тр жи шту, та пар ти ци па ци ја, од но сно про дук ци ја и ди је ље-
ње са др жа ја че сто се кре та ла у за тво ре ним кру го ви ма за-
јед ни ца фа но ва и ком па ни је ко је су ста ја ле иза про из во да 
ри јет ко су је ко мер ци јал но ис ко ри шта ва ле. Од ком па ни ја се 
оче ки ва ло да кре и ра ју и про да ју про из во де, а од фа но ва да 
их ку пу ју и кон зу ми ра ју, што зна чи да не про фит ни ко мер-
ци јал ни рад фа но ва ни је ути цао на зва нич не вер зи је про из-
во да, ни ти су ком па ни је тај рад охра бри ва ле и по др жа ва ле. 
Ме ђу тим, у пост-ма сме диј ском дру штву, гу би так кон тро ле 
ком па ни ја, у сми слу да про ду цен ти „не мо гу ви ше кон тро-
ли са ти шта пу бли ка ра ди са њи хо вим са др жа ји ма”,36 ком-
пен зо ван је ти ме што су ме диј ски про ду цен ти раз ви ли но ве 
би знис мо де ле да би про фи ти ра ли ба рем од не ких фор ми те 
gras sro ots про из вод ње и цир ку ла ци је са др жа ја. Дру гим ри-
је чи ма, „еко но ми ја па жње” омо гу ћи ла је ком па ни ја ма да ка-
на ли шу и тран сфор ми шу он лајн пар ти ци па ци ју ко ри сника у 
не што што мо же ге не ри са ти про фит за њих.37

У скла ду са тим, у слу ча ју Ха цу не Ми ку уло ге ком па ни је 
Crypton Fu tu re Me dia као про ду цен та и фа но ва као кон зу-
ме на та-про из во ђа ча испре пле те не су и не ста би лне. Фа нов-
ска кул ту ра ко ја под ра зу ми је ва афек ти ван са рад нич ки рад 
ра ди соп стве ног за до вољ ства кон ти ну и ра но се пре во ди у 

35 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 202.
36 Jen kins, H., Ford, S. and Green, J. (2013) Spre a da ble Me dia: Cre a ting Va

lue and Me a ning in a Net wor ked Cul tu re, New York and Lon don: New York 
Uni ver sity Press, p. 298.

37 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 5.
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тр жишни мо дел: „Кад је ком па ни ја Crypton Fu tu re Me dia уо-
чи ла кре а тив ност око Ха цу не Ми ку, ра ди је не го да тра жи 
дру ге на чи не по сло ва ња и угу ши ту фа нов ску про дук ци ју 
’од о здо’, из гра ди ла је ци је ли мо дел по сло ва ња на те ме љу 
га је ња пар ти ци па ци је и кре а тив но сти”.38 Ма сов но ин ве сти-
ра ње вре ме на, па жње и тру да фа но ва у Ха цу не Ми ку по ста-
ло је срж би знис мо де ла Crypton Fu tu re Me dia, и ком па ни ја 
не пре ста но по ку ша ва да ба лан си ра из ме ђу од стра не фа но ва 
ство ре ног са др жа ја и ко мер ци јал ног брен ди ра ња. Ове дви је 
стра не кре а тив не про дук ци је су у слу ча ју Ха цу не Ми ку не-
рас ки ди во по ве за не: без кор по ра тив не мо ћи ком па ни је, њи-
хо ве кре а ци је не би мо гле за до би ти ин тер на ци о нал но пре-
по зна ва ње; а без бес плат ног до при но са за јед ни це фа но ва 
софт вер ко ји је ком па ни ја кре и ра ла не би био по пу ла ран.39

Због ути ца ја do u jin40 кул ту ре ја пан ске ком па ни је ге не рал но 
има ју опу ште ни ји при ступ ау тор ским пра ви ма не го за пад-
не, а Crypton Fu tu re Me dia је им пле мен ти ра ла и је дин стве ну 
ли цен цу ау тор ских пра ва над Ха цу не Ми ку – Cre a ti ve Com
mons Li cen se CC BYNC, ко ја до зво ља ва низ бес плат них и 
отво ре них на чи на ко ри ште ња Ми ки ног ли ка. Њен лик до-
зво ље но је ко ри сти ти у го то во све не ко мер ци јал не свр хе, 
док је за ко мер ци јал не нео п ход но тра жи ти са гла сност ком-
па ни је. Ли цен ца до зво ља ва фа но ви ма да ко ри сте, ре мик су ју, 
ани ми ра ју глас во ка ло и да и ви зу ел ни ка рак тер у сво јим про-
јек ци ја ма сход но сво јим же ља ма, све док се то сма тра не ко-
мер ци јал ним и не на ру ша ва основ ни иден ти тет во калои да 
ка ко га је де фи ни са ла ком па ни ја.41

Да кле, за хва љу ју ћи ли цен ци под ко јом је Ха цу не Ми ку про-
из ве де на, Crypton Fu tu re Me dia има моћ да од лу чу је шта је 
она, а да при то ме не мо ра да са ма кре и ра ва ри ја ци је про-
из во да. Иа ко је ин те рес ком па ни је да иден ти тет во ка ло и да 
оста не отво рен и пар ти ци па ти ван, а не кор по ра тив но фик-
си ран, ку ри ра ње и ка но ни зо ва ње од стра не фа но ва про из ве-
де них вер зи ја је је дан од на чи на на ко ји за др жа ва ју ко мер-
ци јал ну кон тро лу „од о зго”. На тај на чин ком па ни ја ефект но 
оса вре ме њу је Ха цу не Ми ку бренд, при то ме ште де ћи знатна 

38 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 223.
39 Исто, стр. 222, 223.
40 Do u jin кул ту ра од но си се на од стра не фа но ва са мо пу бли ко ва не ра до-

ве ко ји мо гу би ти ориг нал ни или из ве де ни из већ по сто је ћих ра до ва на 
под руч ји ма књи жев но сти, стри па, софт ве ра, му зи ке и сл., а ка рак те ри-
стич ни су на ро чи то за стри пов ску ман га и ани ме ин ду стри ју. За ви ше 
ин фор ма ци ја ви дје ти: Le, L. K. (2013) Exa mi ning the Ri se of Hat su ne Mi-
ku: The First In ter na ti o nal Vir tual Idol, The UCI Un der gra du a te Re se arch 
Jo ur nal, Vol. XVI, Ir vi ne: Uni ver sity of Ca li for nia, p. 6.

41 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 8.
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сред ства с об зи ром на то да фа но ве ко ри сти као кре а тив не 
рад ни ке.

У исто ври је ме, ком па ни ја се тру ди да обез би је ди и одр жи 
по вољ не усло ве, од но сно да олак ша и под стак не кон ти ну-
и ра но пар ти ци па тив но кре и ра ње Ха цу не Ми ку од стра не 
фа но ва. Има ју ћи као нај бит ни ју бри гу соп стве ни про фит, 
Crypton Fu tu re Me dia га оси гу ра ва по др жа ва ју ћи фа нов ски 
во лон тер ски, бес пла тан кре а тив ни и мар ке тин шки до при-
нос фран ши зи. У ту свр ху су, из ме ђу оста лог, из да ли број не 
оса вре ме ње не и по бољ ша не вер зи је во ка ло ид софт вер ске 
плат фор ме, кон стру и са ли соп стве не дру штве не мре же по-
ве за не са Ми ку, фи нан сиј ски по др жа ва ли умјет ни ке ко ји су 
да ли нај ве ћи до при нос. Та ко ђе, пре ма ри је чи ма јед ног од 
пред став ни ка ком па ни је, при од лу чи ва њу са ко јим дру гим 
ве ли ким ком па ни ја ма ће са ра ђи ва ти, Crypton Fu tu re Me dia 
пр вен стве но би ра оне про јек те гдје Ха цу не Ми ку и да ље мо-
же би ти плат фор ма за из ра жа ва ње фа нов ске кре а тив но сти 
(ре ци мо, ви део-игра Pro ject Di va ком па ни је SE GA).42

Не ки од од го во ра на пи та ње за што се за јед ни ца фа но ва вољ-
но и во лон тер ски ан га жу је у пре тва ра њу свог ра да у ко мер-
ци јал ну до бит за ком па ни ју мо гли би би ти да их ис пу ња ва 
мо гућ ност да про мје њи ви, кон ти ну и ра но ино ви ра ни идол у 
фор ми Ха цу не Ми ку не пре ста но иде у су срет же ља ма сва-
ко га од њих; а за тим и за ба ва и мо гућ ност он лајн пре по-
зна тљи во сти у окви ру за јед ни це. До дат но, не ки од фа но ва 
из нај ак тив ни је ка те го ри је ства ра ла ца мо гу би ти и фи нан-
сиј ски на гра ђе ни за сво је на по ре од стра не ком па ни је, те 
за тим би ти ан га жо ва ни и од стра не дру гих ко мер ци јал них 
му зич ких про ду це на та. Ипак, фа но ви ве ћи ном не же ле да 
по сма тра ју се бе као не ко га ко ра ди за не ког дру гог, и сма-
тра ју да сло бод но кре и ра ју пје сме ко је из во ди Ми ку ра ди 
соп стве ног за до вољ ства и по ве зи ва ња  са слич ним љу ди ма, 
а не за то што Crypton Fu tu re Me dia же ли да они то ра де.43

Не ки од фа но ва, на ро чи то они ко ји не спа да ју у гру пу кре а-
то ра, сма тра ју да ко мер ци ја ли за ци ја Ха цу не Ми ку но си по-
зи ти ван аспект по ве ћа ња ње не ви дљи во сти, што је ви ђе но 
као за јед нич ки успјех. Ме ђу тим, дру ги – на ро чи то они ко ји 
су чи ни ли осно ву ја пан ске ба зе фа но ва у ра ним го ди на ма 
фран ши зе – ми шље ња су да је Ми ку пре ви ше ко мер ци ја-
ли зо ва на (ро ба са ње ним ли ком на ми је ње на нај ши рој пу-
бли ци све при сут на је у Ја па ну, ре ци мо на ау то бу си ма, бил-
бор ди ма, хра ни, ба те ри ја ма итд.) и ти ме ви ше кон ро ли са на 
од Crypton Fu tu re Me dia и кор по ра тив них парт не ра не го од 

42 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 208, 209.
43 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 11.
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њих, фа нова. До дат но, кор по ра тив не од лу ке и уго во ри ни-
су тран спа рент ни фа но ви ма, чак ни ка да се ти чу на док на де 
са мим фа но ви ма за кре а тив ни до при нос.44 Све ово ути че да 
не ки од нај по све ће ни јих фа но ва пре о крет од ан дер гра унд 
му зич ке про дук ци је до мејнстрим ко мер ци јал не ро бе ви де, 
у нај бо љем слу ча ју, као мач са дви је оштри це. На тај на чин, 
Ха цу не Ми ку за ма гљу је гра ни це из ме ђу ра да, вла сни штва 
и про фи та – отје ло вљу је кре а тив не из ра зе фа но ва ко ји су 
дво сми сле но „ухва ће ни” из ме ђу афек тив не, ди ја ло гич не са-
рад ње и на пор ног ра да у функ ци ји слу же ња ка пи та лу. 

Концерти„уживо”ХацунеМику

Два де сет и три45 со ли стич ка кон цер та хо ло грам ске Ха цу-
не Ми ку иза зва ли су ве ли ку па жњу ши ром сви је та и мно-
го број не ме диј ске об ја ве, јер иа ко су тек ма ли дио брен да, 
пред ста вља ју ње гов нај спек та ку лар ни ји и нај ви дљи ви ји 
аспект. Упра во на при мје ру кон це ра та нај у пе ча тљи ви је се 
мо гу уо чи ти број не кри тич ке тен зи је у про це су рав но прав не 
са рад нич ке про дук ци је из ко јег на ста је Ми ку. У про дук ци-
ји ових кон це ра та Crypton Fu tu re Me dia са ра ђу је са ком па-
ни јом SE GA и на њи ма се Ха цу не Ми ку на сце ни, уз жи ве 
му зи ча ре, по ја вљу је као 3Д хо ло грам ска про јек ци ја. Упр-
кос ре а ли стич но сти про јек ци је, ком па ни ја на кон цер ти ма 
не при кри ва, не го ви зу ел но по тен ци ра ди ги тал ну при ро ду 
Ха цу не Ми ку (ре ци мо пу тем бр зих про мје на ко сти ма или 
рас пр ши ва ња вир ту ел не ди ве у низ свје тло сних звје зди ца).

Осим што за Crypton Fu tu re Me dia има ју функ ци ју ин тер на-
ци о нал ног про мо ви са ња Ми ку, кон цер ти за фа но ве тог во-
ка ло и да пред ста вља ју пр вен стве но дру штве ни ри ту ал ко ји 
је не мо гу ће ис ку си ти он лајн, од но сно ко ји им пру жа ри јет-
ку при ли ку да са сво јим идо лом и јед ни са дру ги ма бу ду у 
исто ври је ме на истом мје сту. Као и у слу ча ју сва ког дру гог 
кон цер та, фа но ви ма Ха цу не Ми ку је при влач но да ис ку се 
при су ство из во ђа ча ужи во, иа ко је у пи та њу вир ту ел ни из-
во ђач. Ово се укла па у тврд ње ис тра жи ва ча ме диј ски по сре-
до ва не из вед бе Фи ли па Ау слан де ра (Phi lip Au slan der) да су 
ври јед но сти ко је прет по ста вља мо као је дин стве не еле мен те 
из вед бе ужи во – енер гет ско по ве зи ва ње пу бли ке и из во ђа ча 
и пу бли ке ме ђу соб но, што ре зул ту је гра ђе њем при вре ме не 
за јед ни це – исто та ко при сут не у ме ди ја ти зо ва ним из вед ба-
ма.46 Из вје сно је да мно ги фа но ви Ха цу не Ми ку „осје ћа ју” 

44 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дјело, стр. 210.
45 Mi ku Ex po Hi story, 20. 5. 2020; https://mi ku ex po.co m/hi story
46 Au slan der, P. (1990) Li ve ness (Per for man ce in a Me di a ti zed Cul tu re),  

Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 39, 40.
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ње но при су ство на кон цер ти ма. На и ме, пре ма ис тра жи ва њу 
Ли ви та (Le a vitt) и са рад ни ка, ко ја су укљу чи ва ла и ин тер-
вјуе са фа но ви ма, је дан од њих је из ја вио да Ха цу не Ми ку 
ни је пра ва осо ба, али да је сте пра ви из во ђач.47 Хо ло грам-
ски кон цер ти „ужи во” ко је из во ди Ха цу не Ми ку та ко до во-
де у пи та ње цен трал ну прет по став ку сва ке жи ве из вед бе – 
тјелесно ко при су ство из во ђа ча и пу бли ке.

Кон цер ти Ха цу не Ми ку је дин стве ни су и по то ме што умје-
сто ком по но ва ња или на ру чи ва ња пје са ма ком па ни ја ко ри-
сти кре а тив ни до при нос фа нов ске за јед ни це: сва ка пје сма 
ко ја је из ве де на на не ком од кон це ра та пр во бит но је во-
лон тер ски би ла по ста вље на на Ni co ni co или слич не сај то-
ве. Ода тле их, уз са гла сност ау то ра, ода би ра Crypton Fu tu re 
Me dia и у са рад њи са ком па ни јом SE GA адап ти ра по сто је ће 
ви део ко ре о гра фи је у 3Д мо де ле за из вед бу сва ке пје сме. Из 
ко мер ци јал них по бу да, Crypton Fu tu re Me dia има за основ ни 
циљ да на кон цер те при ву че што ве ћу и што ра зно вр сни ју 
пу бли ку. Из тог раз ло га, ком па ни ја те жи да на кон цер ти ма 
пру жи сли ку уни вер зал не вер зи је Ха цу не Ми ку, ко ју ће сва-
ко ла ко при хва ти ти као при сту па чан за јед нич ки „иден ти тет” 
пје ва чи це. То зна чи да, иа ко фа но ви у окви ру фа нов ске за-
јед ни це мо гу не ко мер ци јал но ре ин тер пре ти ра ти Ми ку ка ко 
же ле, ау тор ска пра ва да ју моћ Crypton Fu tu re Me dia да бренд 
усмје ра ва у прав цу ко ји се ком па ни ји чи ни при клад ним, од-
но сно нај и спла ти ви јим.48 Због то га Crypton Fu tu re Me dia на 
кон цер ти ма ни ка да не пред ста вља екс трем не вер зи је Ха цу-
не Ми ку (ко је ни су до ми нант не, али ипак по сто је), не го за 
њу као вир ту ел ну пје ва чи цу же ли да кре и ра „слат ко” јав но 
ли це са ко јим се сва ко мо же ла ко са од но си ти и иден ти фи-
ко ва ти, али ко је је ипак до вољ но нео д ре ђе но и флек си бил но 
да се са чу ва њен имиџ ка рак те ра ко ји се мо же „уре ђи ва ти”. 

У из бо ру пје са ма ком па ни ја ко ри сти кри те ри ју ме као што 
су по пу лар ност пје сме на сај то ви ма за ди је ље ње са др жа ја, 
ста рост пје сме, ње на ме ло дич ност и те ме. Ре зул тат из бо-
ра су обич но оп ти ми стич не са вре ме не поп пје сме са ви со-
ким ста ту сом у за јед ни ци фа но ва, док за ин тер на ци о нал не 
кон цер те из мар ке тин шких раз ло га – да би ло кал но по пу-
ла ри зо ва ли во ка ло ид, на ре пер то ар ста вља ју и не ке пје сме 
свој стве не од ре ђе ној кул ту ри. Ре зул тат из бо ра ко је вр ши 
Crypton Future Me dia је да се од сто ти на хи ља да по сто је-
ћих од стра не фа но ва кре и ра них пје са ма ко је из во ди Ха цу-
не Ми ку на кон цер ти ма по ја ви ло са мо 129 (од че га 24 са мо 
јед ном), док оста ле ком па ни ја не сма тра ре пре зен та тив ним 

47 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 219.
48 Исто, стр. 211-213.
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за „иде ал ну” јав ну лич ност вир ту ел не пје ва чи це ко ју пре-
зен ту је на кон цер ти ма. Та ко „чи ста” јав на кон церт на вер зи ја 
Ми ку нај че шће пје ва о мла до сти, за ба ви, ро ман са ма и сл., а 
из бје га ва со ци јал но-ду бо ке или та бу те ме, као што су на си-
ље, сек су ал ност, смрт ност и слич но.49 Ово до но си по ве ћа ну 
јав ну па жњу са мо ма лој гру пи пје са ма и њи хо вих кре а то ра.

Пре ма то ме, иа ко су кон цер ти нај по пу лар ни ји на чин да пу-
бли ка пр ви пут до ђе у до дир са Ха цу не Ми ку, на ро чи то из-
ван Ја па на, они по се би не од ра жа ва ју про цес пар ти ци па тив-
ног кре и ра ња ко ји сто ји иза њих и брен да уоп ште. Дру гим 
ри је чи ма, па ра док сал но је што кон цер ти као вр ху нац кре-
а тив не фран ши зе Ха цу не Ми ку не са мо да не про мо ви шу, 
не го и не по ка зу ју рав но прав ну пар ти ци па тив ну про из вод-
њу фа но ва, иа ко је она са ма срж фран ши зе. На су прот то ме, 
кон цер ти ја ча ју ко мер ци јал не ин те ре се ком па ни је и ре про-
ду ку ју традици о нал но хи је рар хиј ско упра вља ње „од о зго”.

Закључак

Ка ко при мје ћу је Див на Вук са но вић, ин тер ак тив ност по се-
би не под ра зу ми је ва не по сред ну раз мје ну ис ку ста ва, емо-
ци ја и ми шље ња, као си ту а ци ја ди ја ло га. Ди ја лог као, још 
од ан ти ке, ме тод по тра ге за исти ном и сми слом, чу ва у се би 
по тен ци ју исти не, сми сла и раз ли ке. Ње га тво ре „раз ли ке“ 
и „кул ту ра до ка зи ва ња” – ди ја ло шка ар гу мен та ци ја, те мо-
гућ ност је дин стве ног и не по сред ног кон так та ме ђу са го вор-
ни ци ма/са го вор ни ца ма ко ји уче ству ју у раз го во ру. Пост мо-
дер но ста ње до во ди у пи та ње сми сао и ври јед ност ди ја ло га 
у ње го вом тра ди ци о нал ном об ли ку, а за уз врат ну ди спе ци-
фич но ин тер ак тив но окру же ње, ко је пре у зи ма уло гу не ка да-
шњих су бје ка та ди ја ло га, и тво ри са свим но ве струк ту ре и 
мо де ле раз мје не ин фор ма ци ја. Са деј ство раз ли чи тих ме ди-
ја, њи хо ва уза јам на тех но ло шка ком па ти бил ност и све бр же 
тех нич ко уса вр ша ва ње ко је во ди ка мул ти ме ди јал ном и ин-
тер ме ди јал ном дје ло ва њу уна пре ђу је „ко му ни ка ци ју са мо у 
кван ти та тив ном, али не и у ква ли та тив ном по гле ду, по го-
то во узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је за ди ја лог основ на 
сре ди на (тј. ме ди јум) она кул тур на па ра диг ма ко ја је за сно-
ва на на мо гућ но сти ма не по сред не раз ме не из ме ђу су бје ка та 
ко му ни ци ра ња, и то без би ло ка квог тех но ло шко-тех нич ког 
по сред ни ка овог од но са”.50

Иа ко по сто ја ње вир ту ел ног идо ла Ха цу не Ми ку на 
радикалан на чин ми је ња ве зу из ме ђу фа но ва и слав них 

49 Исто, стр. 124-128.
50 Vuk sa no vić, D. (2007) Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika,  

Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti i Či go ja štam pa, str. 49-55.
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особа и за ма гљу је гра ни це из ме ђу ре ал ног и вир ту ел ног, 
чи не ћи мо гу ћим да фа но ви по ста ну дио сво јих идо ла, ми-
шље ња смо да ње но по сто ја ње не слу жи иде ји дру штве не 
про мје не, не го одр жа ва њу дру штве ног sta tu sa quo. Ха цу не 
Ми ку спа да у ар те фак те сај бер по пу лар не кул ту ре ко ји ма-
пи ра ју и од ра жа ва ју ври јед но сти ди ги тал ног ка пи та ли зма и 
ста вља ју на гла сак на ак тив ност (пар ти ци па ци ју) по се би, а 
не активизам.
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HATSUNE MIKU – THE SUBVERSIVE POTENTIAL  
OF A PARTICIPATORY-CREATED CYBERPOP IDOL

Abstract

Virtual worlds and online interactions are the base of cyberpop culture, 
in which consumption also causes production of meaning. It possibly 
can, but does not have to bring out subversive and/or activist potential. 
The overflow of the virtual into the spaces of physical reality, by use 
of technologies as gestural interfaces, holographic projections and the 
like, allows direct bodily interactions with virtual objects. Some of 
these objects are so-called virtual idols. Their appearance, identity and 
celebrity status are constructed and assigned by real people in the real 
world. This paper analyses the role of fans in the creation of the most 
famous virtual idol,  the vocaloid Hatsune Miku. Based on this analysis, 
the paper puts forward a thesis that existence of Hatsune Miku puts 
emphasis on the activity (participation) per se, instead of activism. It 
does not serve the idea of social change, but the maintaining of the 

social status quo.

Keywords: cyberpop culture, Hatsune Miku, virtual idols, participa
tory creation, fan participation




