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Увод

По јам ’сва ко днев ног’ мо же се по сма тра ти са ви ше аспе ка
та. Јед на од нај те мељ ни јих по де ла за сно ва на је на фор мал но 
и суп стан тив но зна че ње пој ма сва ко днев ног жи во та. „Фор
мал но схва та ње ве зу је сми сао сва ко днев ног жи во та пре све
га за об ли ке све сти свој стве не сва ко дне ви ци: ру ти ни зо вано, 
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за прак су ве за но, не ре флек сив но ми шље ње – та ко зва ни 
природ ни став. То се схва та ње за тим ра чва на две мо гућ
но сти, у за ви сно сти од опреч них на чи на вред но ва ња сва ко
днев ног ми шље ња (ве ли ча ње или кри ти ка).”1 Уз та два зна
че ња пој ма ’сва ко днев ног’ мо же се до да ти и не у трал но са
гле да ва ње ’при род ног ста ва’ у слу ча ју „ка да до мен прак тич
не све сти по ста је јед на нео п ход на пер спек ти ва  у ана ли зи 
дру штва ко ја отва ра по глед”2 на ’на лич је’ свих дру штве них 
ак тив но сти. По јам сва ко двев ног жи во та мо же се су штин ски 
по сма тра ти са гле да ва ју ћи сва ко дне ви цу пред мет но, као сег
мент дру штве не ствар но сти. То са гле да ва ње у про стор ном 
сми слу зна чи ве зи ва ње сва ко дне ви це за сфе ру при ват но сти, 
а у вре мен ском сми слу са гле да ва ста но ви ште по ве зи ва ња 
сва ко днев ног жи во та са до ко ли цом, са сло бод ним вре ме
ном; дру ги на чин су штин ског са гле да ва ња пој ма сва ко дне
ви це под ра зу ме ва из два ја ње, на при мер, ка те го ри је на ро да 
као осо бе не кла се уче сни ка сва ко днев ног жи во та; тре ћи на
чин не ис кљу чу је уна пред ни јед ну вр сту ак те ра ни ти област 
дру штве не ствар но сти што при па да под руч ју со ци јал не ин
те гра ци је3. Да кле, „по је ди нач на со ци о ло шка ста но ви шта о 
сва ко дне ви ци углав ном опе ри шу ви ше но јед ним зна че њем, 
с тим што обич но јед но од њих до ми ни ра’’4. С об зи ром на 
мно го број не тра ди ци је и њи ма при па да ју ће ’по у ке’ те шко је 
на је дин ствен на чин при сту пи ти пој му сва ко дне ви це. 

Ако се у сре ди ште пре и спи ти ва ња ути ца ја ме диј ске сфе ре 
на про ме не у сва ко днев ном жи во ту љу ди, по ста ви по ве за
ност раз во ја ме ди ја и ко му ни ка ци је у спор ту у до ба ци ви
ли за ци је сли ке, он да тре ба по ћи од са гле да ва ња по вољ но
сти ко је пу бли ка до би ја по сма тра ју ћи спорт ске спек та кле. 
Спорт је као са став ни део сва ко днев них ак тив но сти љу ди, 
одав но по стао за ви стан од ме ди ја (али и обр ну то) и тре ба га 
по сма тра ти као њи хов про из вод све при су тан у ма сме диј ској 
ко му ни ка ци ји. Ме ђу соб на ин тер ак ци ја ме ди ја и спор та мо
же се пра ти ти од пр вих из ве шта ја об ја вље них у но ви на ма, 
од спе ци ја ли зо ва них бри тан ских спорт ских ма га зи на по
след ње де це ни је XVI II ве ка, сва ко днев них спорт ских ру бри
ка у днев ним но ви на ма, пре ко ра диј ских из ве шта ја и ин тер
вјуа, до те ле ви зиј ских пре но са (XX век) ко ји, с јед не стра не, 
зах те ва ју упо тре бу аде кват ног сли ков ног је зи ка (уз нео п хо
дан ко му ни ка ци о ни при ступ), а са дру ге, до ла зи до из ра жа ја 
ди на ми ка и ак ци ја спорт ског до га ђа ја. Дру штве ни ме ди ји 

1 Spa sić, I. (2004) Sociologijesvakodnevnogživota, Be o grad: Za vod za udž be
ni ke i na stav na sred stva, str. 336.

2 Исто.
3 Исто, стр. 336, 337.
4 Исто, стр. 337.



109

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ и ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ

XXI ве ка (дру штве не мре же, про фе си о нал но и ре дак циј ски 
ор га ни зо ва не ме диј ске по ну де, спорт ски ин тер нет ски пор
та ли, бло го ви) сво јом ком пле мен тар но шћу, ин тер ак тив но
шћу, кон ку рент но шћу, пар ти ци па ци јом ин тер нет ко ри сни ка 
у дис кур су о спорт ским са др жа ји ма пу тем ко мен та ра, ви део 
при ло га, тон ских за пи са и фо то гра фи ја, пру жа ју пу бли ци уз 
ком плет ну сли ку спорт ског спек та кла осе ћај укљу че но сти, 
а не са мо па сив ног по сма тра ња. 

Док је пу бли ка не ка да ужи ва ла у цр нобе лим, а за тим и ко
лор те ле ви зо ри ма, ко ри сти ла маг не то ско пе, од но сно ви де о
ре кор де ре, мла ди да нас ин тер ак тив но ко му ни ци ра ју пу тем 
Ин тер не та, гле да ју те ле ви зи ју ко ја све ви ше ли чи на ком пју
тер и за хва љу ју ћи ди ги та ли за ци ји пру жа мо гућ ност гле да
ња ве ли ког бро ја ка на ла. Про гра ми се мо гу пра ти ти у сва ко 
до ба да на и но ћи, по сто ји мо гућ ност вра ћа ња и по зај ми це 
про гра ма ко ја је до ступ на у окви ру раз ли чи тих па ке та опе
ра те ра ди ги тал не ка блов ске те ле ви зи је и ши ро ко по ја сног 
ин тер не та. Мо бил ни те ле фо ни ну де исто вре ме но услу ге ко
му ни ци ра ња, мо гућ ност гле да ња те ле ви зиј ског про гра ма, 
упо тре бу Ин тер не та, сни ма ње фо то гра фи ја и ви де о кли по
ва. Све ове тех но ло шке ино ва ци је ме ња ле су сва ко дне ви цу 
и убр за но ути ца ле на про ме ну сти ло ва жи во та. За то се по
пу лар ност спор та не ве зу је са мо за иден ти фи ка ци ју пу бли
ке са по бед ни ци ма, за по тре бу пре о вла да ва ња не га тив них 
емо ци ја, за фе но мен су пар ни штва у по тро шач ком дру штву, 
већ се ба зи ра и на естет ској при влач но сти спор та ко ји је у 
ме диј ском сми слу про мо ви сан као су пер спек такл. Уз то, 
сва ко днев но свет спор та по тре са ју скан да ли о ко ри шће њу 
не до зво ље них сред ста ва, о дис ква ли фи ка ци ји, а на ро чи то 
о на си љу на спорт ским те ре ни ма. У за ви сно сти од ин те ре
со ва ња јав но сти, у ме ди ји ма су нај за сту пље ни ји спорт ски 
до га ђа ји са нај ве ћом гле да но шћу (Свет ска пр вен ства у фуд
ба лу, Олим пиј ске игре, те ни ски ме че ви). Као нај про дук тив
ни ји и нај по пу лар ни ји ме диј ски до га ђај, ме диј ски спорт је 
та ко по стао спек такл ко ји пу бли ка сва ко днев но пра ти. „Уз 
сво је вр сне пред но сти кон фор ног пра ће ња спорт ских до га
ђа ја, по ве за ност спор та и ме ди ја са став ни је део но вог на
чи на жи во та, дру же ња ме ђу љу ди ма и про во ђе ња сло бод ног 
вре ме на’’.5 

На ме ра овог ра да је сте да дâ до при нос ожи вља ва њу ин
те ре со ва ња за те о риј ско про ми шља ње и ис ку стве но 

5 Mi len ko vić, D. and Mi len ko vić, V. (2017) Re cog ni zing of sport and spor
ting events in so cial cir cum stan ces and re la ti ons of mo dern ti mes, Physical
educationandsportthroughthecenturies, Vol. 4, No 1, Niš: As so ci a tion of 
Pe da go gu es of Physi cal Edu ca tion and Sport FI EP, Nis, Ser bia – FI EP Eu ro
pe – Hi story of Physi cal Edu ca tion and Sport Sec tion, p. 106.
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истраживање под руч ја сва ко днев ног жи во та у обла сти дру
штве ног ис ку ства ко је је за по че ло 70тих го ди на про шлог 
ве ка; да ука же на по ве за ност све та ме диј ског спек та кла 
са сва ко дне ви цом ма сов не пу бли ке; да на при ме ру спор та 
као нај про дук тив ни јег ме диј ског до га ђа ја по ка же ка ко пу
бли ка у сво јим сва ко днев ним ин тер ак ци ја ма са ма сов ним 
ме ди ји ма при хва та мо дер не сти ло ве жи во та, ко ри сти но ве 
тех но ло ги је и иден ти фи ку је се са спорт ским идо ли ма. Из 
пер спек ти ве тех но ло ги је еми то ва ња спорт ског спек та кла у 
ра ду се ана ли зи ра те ле ви зиј ски пре нос Свет ског пр вен ства 
у фуд ба лу 2018. го ди не.

Естетикасвакодневице
посредованамедијима

По ла зе ћи са ста но ви шта под руч ја сва ко днев ног жи во та, је
дан од по ма ка у окви ру про це са кон вер ги ра ња раз ли чи тих 
со ци о ло шких тра ди ци ја пост мо дер ног дру штва на ла зи се 
и у окви ру „сту ди ја кул ту ре и ме ди ја, про у ча ва ња сим бо
лич ког по сре до ва ња ствар но сти пре ко ме диј ских сли ка и 
са др жа ја, ко ја по ве зу ју ни во струк тур не мо ћи и ни во ин ди
ви ду ал не ин тим но сти’’.6 Ако ин фор ма ци ју де фи ни ше мо у 
нај ши рем сми слу као све оно што се пре но си ме ђу љу ди ма, 
при ма и де ко ди ра, он да се ме ди ји мо гу са гле да ва ти од вре
ме на нај при ми тив ни јих тех ни ка уре зи ва ња, цр та ња, ва ја ња, 
пре ко го во ра, штам пе, фо то гра фи је, фил ма, елек трон ских 
ме ди ја до нај  мо дер ни јих тех ни ка об ра де по да та ка и њи хо
вог еми то ва ња у ре ал ном вре ме ну.7 Сви ти ме ди ји ре зул тат 
су ду го роч ног тех но ло шког раз во ја и на ла зе се да нас у осно
ви свих са вре ме них ме ди ја. Но ве тех но ло ги је еми то ва ња 
ме диј ских са др жа ја са мо уве ћа ва ју по ну ду по крет них сли ка 
и омо гу ћа ва ју но ве кре а ци је ко ри сни ка дру штве них ме ди ја, 
па се с пра вом мо же ре ћи „да смо сту пи ли у но ву ци ви ли
заци ју – ци ви ли за ци ју сли ке’’8. 

Од мах по на ста ја њу есте ти ке као на у ке о чул ном са зна њу, о 
њој су те о ре ти ча ри го во ри ли као о на у ци ко ја раз ма тра по јам 
’ле пог’ и по јам ’умет но сти’, фа во ри зу ју ћи чул ни при ступ 
у естет ском са зна њу на ра чун ана ли тич ких спо соб но сти. 
Раз ма тра ју ћи три основ на при сту па де фи ни са њу есте ти ке, 
те о ри ју чул ног са зна ња, те о ри ју ле пог и те о ри ју умет но
сти у окви ру пој ма фи ло зоф ске есте ти ке на и ла зи се на три 
ка рак те ри стич не кон цеп ци је. Пот стак нут Ба ум гар те но вим 

6 Spa sić, I. nav. de lo, str. 348.
7 To do ro vić, A. L. (2009) Umetnostitehnologijekomunikacija, Be o grad: Сlio, 

str. 21.
8 To do ro vić, A. L. nav. de lo, str. 345.
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(Alexan der Got tli eb Ba um gar ten) уче њем о есте тици као на у
ци ко ја умет ност са гле да ва као „ак тив ни на чин са зна ња ко ји 
пред хо ди на уч ном са зна њу и раз ли ку је се од ње га”9, тво рац 
фи ло зоф ске есте ти ке, Кант (Im ma nuel Kant) у де лу „Кри ти
ка мо ћи су ђе ња” у ана ли ти ци ле пог, о до но ше њу су да о уку
су ка же да укус „ко ји су ди да ли је не ко де ло ле по или ни је, 
пре тен ду је да је ње гов суд уни вер за лан, иа ко ни је у ста њу 
да пру жи ра ци о нал ни до каз о сво јој тач но сти”10. Не по сто ји 
објек тив но пра ви ло ко је би од ре ди ло по јам ’ле пог’; естет
ски суд про из и ла зи из уку са и ве зан је за осе ћа ње су бјек та, а 
не за по јам о објек ту. Хе гел (Ge org Wil helm Fri e drich He gel) 
је уте ме љио есте ти ку као уче ње о иде ји ле пог и од ре дио је 
као фи ло зо фи ју умет но сти. Ис кљу чив ши при род но ле по из 
под руч ја есте тич ких ис тра жи ва ња, Хе гел је па жњу усме рио 
на умет нич ки ле по сма тра ју ћи да је оно на ви шем ни воу од 
ле по те при ро де чи ме се су прот ста вио пред став ни ци ма тра
ди ци о нал не есте ти ке. Умет ност као око сни ца кул ту ре та
ко до би ја сво ју са вим но ву уло гу у мо дер ном све ту.11 Иа ко 
за свој пред мет, есте ти ка као фи ло зоф ска ди сци пли на има 
умет ност и умет нич ку де лат ност, у сва ко днев ном жи во ту 
по ми ње се че сто ка да се го во ри о есте ти ци оде ће, есте ти ци 
мар ке тин га, есте ти ци те ле ви зи је и но вих ме ди ја, а у по след
ње вре ме и есте ти ци спор та.

У гло бал ном по тро шач ком дру штву сли ка за си па сва ко дне
ви цу у ко јој се ма ни фе ста ци ја ле по те стал но ме ња с об зи ром 
на не до ста так ду би не и сми сла ме диј ских са др жа ја ко ји нас 
не на во де на раз ми шља ње не го на гле да ње. Кон цепт уро
ње но сти ме ди ја у кул ту ру сли ке за го ва ра про у ча ва ње сли ка 
уну тар ме диј ског окру же ња, јер је сва ка сли ка део не ког ме
ди ја. Ако под ути ца јем Бо дри ја ра (J. Ba u dril lard)ме диј ску 
си му ла ци ју ствар но сти по сма тра мо као пер цеп ци ју ре ал но
сти на шег сва ко днев ног жи во та у ко ме се из гу би ла раз ли ка 
из ме ђу ствар ног и си му ла ци је, он да ’ствар но’ у да на шњем 
све ту по ста је оно што је већ уна пред ре про ду ко ва но.12 У 
скла ду са Де бо ро вим (Guy De bord)схва та њем, спек такл се 
мо же са гле да ти као ви зу ел на пред ста ва све та и иде о ло ги
ја ко јом се об ли ку ју те пред ста ве, а кул ту ра спек та кла као 
до ми на ци ја иде о ло ги је по тро шње и за ба ве ко ја пру жа тре
нут ну уте ху и за до вољ ство и пу тем ко је се мо же са гле да ти 

9 Ba um gar ten pre ma: Cr no br nja, S. (2010) Estetikatelevizijeinovihmedija, 
Be o grad: Сlio, str. 66.

10 Kant pre ma: Cr no br nja, S. nav. de lo, str. 66. 
11 Gru bor, N. He ge lo vo ute me lje nje este ti ke pu tem od re đe nja kul tur nopo ve sne 

funk ci je umet no sti, u: Filozofijaidruštvo  XXIV (I), 199, pri re dio Jo va nov, 
R. (2013), str. 203.

12 Bo dri jar, Ž. (1991) Simulakrumiisimulacija, No vi Sad: Sve to vi, str. 23.
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кри за мо дер ног дру штва. „Аку му ли ран до сте пе на у ко јем 
по ста је сли ка’’,13 спек такл да ље над ви су је сли ке, при зо ре, 
пред ста ве и пре ра ста у по се бан фе но мен раз ли чи тих ин тер
ак ци ја из ме ђу љу ди – „дру штве ни од нос ме ђу љу ди ма по
сре до ван сли ка ма’’.14 

Фе но ме ни сли ке и ме ди ја у мо дер ној кул ту ри јед на ко се од
но се на по чет ну и за вр шну тач ку ко му ни ка ци о ног ка на ла, 
ко му ни ка то ра и ре ци пи јен та. У до ба елек трон ских и дру
штве них ме ди ја, ка да су они исто вре ме но по ста ли ме ди ји 
ко му ни ка ци је и ме ди ји  умет но сти тре ба ис та ћи да иа ко 
има ју функ ци ју бе ле же ња до га ђа ја ко ји од сли ка ва ју ствар
ност, ме ди ји су и фе но ме ни естет ске при ро де ко ји мо гу 
умет нич ки да тран сфор ми шу те му у но ви, је дин стве ни са
др жај. Пре но се ћи и умно жа ва ју ћи по ру ке, те ле ви зи ја као 
ме диј но вог до ба, стал но тра га за сво јим ау тен тич ним је
зи ком из ра жа ва ња и та ко по ста је про стор за но ву умет ност. 
За хва љу ју ћи тех нич кој ре про дук ци ји ко ја је омо гу ћи ла пре
нос кул тур ног са др жа ја у ме диј ску сфе ру што је до ве ло до 
гу бље ња ау ре, 15 умет ност је из гу би ла је дин стве ни и не по
но вљи ви из раз, а свој ри ту ал ни и естет ски об лик за ме ни ла 
је еко ном ском и по ли тич ком су шти ном. 

Медијииспортскиспектакл

У ан тич ко до ба, у вре ме на ста ја ња Олим пиј ских ига ра, пу
бли ка у аре ни по сма тра ла је так ми че ње нај бо љих у атле ти
ци про на ла зе ћи ле по ту у склад но раз ви је ним те ли ма так
ми ча ра тра же ћи еле ган ци ју у по кре ти ма при над ме та њу16. 
По се ти о ци Ига ра во ле ли су по бед ни ке, али се ни су оп те ре
ћи ва ли ре кор ди ма већ су ужи ва ли у том спорт ском спек та
клу. У мо дер но до ба естет ску стра ну фе но ме на игре мо же мо 
са гле да ти кроз са вр шен ство спорт ских до га ђа ја, кроз ме
диј ску ди мен зи ју про из вод ње спорт ског спек та кла с об зи
ром да се љу би те љи спор та све че шће од лу чу ју за пра ће ње 
прено са пу тем ме ди ја и удоб ност сво је днев не со бе. 

Уз reality про гра ме, спорт ски спек та кли нај гле да ни је су ме
диј ске фор ме, па те ле ви зи је че сто ко ри сте при ви ле ги ју ку по
ви не пра ва на пре нос ве ли ких спорт ских так ми че ња да баш 
та да ’укљу че’ пиплме тре и та ко до ка жу да су нај гле да ни ји. 

13 De bor, G. (1992) Društvo spektakla, (elek tron sko iz da nje), http://ge ru si ja.
co m/dow nlo ads/Dru stvo_spek ta kla.pdf, 20. 3. 2019, str. 15.

14 Исто, стр. 9.
15 Бењамин, В. (1974) Есеји – Уметничко дело у веку своје техничке
репродукције, Бе о град: Но лит.

16 Uze lac, M. (2016) Metafizikaigre.Prilogzasnivanjufenomenologijeigrei
sportakaopraktičnedelatnosti (elek tron sko iz da nje), No vi Sad, str. 152156.
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Спорт ско/ме диј ски спек та кли пру жа ју реципијенти ма мо
гућ ност да се пот пу но ужи ве у ат мос фе ру и да се осе те при
ви ле го ва ним због свог ’не по сред ног при су ства’ на спорт
ском до га ђа ју. То им омо гу ћа ва пре нос из ви ше пер спек ти
ва, за тим, круп ни ка дро ви, ви ше по на вља ња и успо ре них 
сни ма ка. Ако се то ме до да и мо гућ ност пра ће ња ак тив но сти 
од ре ђе ног игра ча на те ре ну, ин фор ма ци је о ре зул та ти ма као 
и ста ти сти ка на екра ну уз ко мен та ре спорт ског из ве шта ча, 
он да се ла ко мо же схва ти ти за што је те ле ви зиј ски пре нос 
пре ра стао у по се бан спорт ски до га ђај, ва жни ји од са мог 
спорт ског спек та кла. Пу бли ка, при том, не раз ми шља о то
ме да по се ти о ци на ста ди о ну, бу ду ћи да се де на раз ли чи тим 
ме сти ма, ви де до га ђај из дру га чи је пер спек ти ве, док пу бли
ка по ред ’ма лих’ екра на, ма где се де ла, пра ти ак ци је она ко 
ка ко их ви ди око ка ме ре, па за то Бејл /Ba le/сма тра да „те ле
ви зиј ски спорт пру жа јед но лич ну сли ку’’.17 С дру ге стра не, 
пу бли ци на три би на ма чи ни се да уме сто ви ше знач не пред
ста ве, до би ја јед но ди мен зи о нал ну сли ку до га ђа ја због то га 
што том при ли ком из о ста ју ме диј скотехнич ке по вољ но сти 
на ко је су, ина че, као те ле ви зиј ски гле да о ци на ви кли. 

Мно го ино ва ци ја уве де но је у сни ма ње баш за по тре бе ве
ли ких спорт ских так ми че ња. Та ко су за Олим пи ја ду у Бар
се ло ни 1992. го ди не при ме ње ни са свим но ви по ло жа ји ка
ме ре за сни ма ње спор то ва у во ди као и по ло жај екс трем ног 
гор њег ра кур са што је у мно го ме до при не ло бо љој сли ци 
са атлет ских ста за и те ре на за груп не спор то ве као и пли
вач ких ба зе на.18 До ча ра ва њу ат мос фе ре на спорт ским бо ри
ли шти ма и упот пу ња ва њу ком плет не сли ке, до при не ле су 
бо ље по зи ци је ми кро фо на ко ји су и са ми по ста ли осе тљи
ви ји на зву ко ве у окру же њу. Ре пре зен та ци ја спор та пу тем 
ме ди ја ко ји пре но се спорт ска над ме та ња кроз сни мљен, ди
рек тан или ди ги тал ни са др жај „до во ди свет у је дан град’’19 
и омо гу ћа ва да се том ме ди ја ци јом до ђе до са свим но вих 
мо гућности пра ће ња спорт ских до га ђа ја.

Но ве тех но ло ги је омо гу ћи ле су њи хо вим ко ри сни ци ма да 
оду и ко рак да ље, до вир ту ел ног спор та за ко ји се мо же ре ћи 
да је ’спорт без спор та’. Он се одо ма ћио код мла ђе по пу
ла ци је за хва љу ју ћи по пу лар но сти ком пју тер ских игра ко је 
оби лу ју гра фи ком, тро ди мен зи онал ним зву ком што у пот пу
но сти до ча ра ва до жи вљај пра вог спор та. Вир ту ел ни спорт 
са гле дан у кон тек сту пре зен та ци је сли ке ме ди ја ма сов них 

17 Bejl pre ma: Skem bler, G. (2007) Sport i društvo: istorija, moć i kultura,  
Be o grad: Сlio, str. 215.

18 Brigs, A. i Ko bli, P. (2005) Uvodustudijumedija, Be o grad: Сlio, str. 625. 
19 Đu li ja no ti, R. (2008) Sport–kritičkasociologija, Be o grad: Сlio, str 267.
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ко му ни ка ци ја и но вих ме ди ја, омо гу ћа ва пу бли ци раз ли чи
те по вољ но сти – да спорт ско над ме та ње пра ти пу тем те ле
ви зиј ских екра на, ком пју тер ских мо ни то ра, за тим улич них 
екра на у ка фа на ма, ка фи ћи ма на тр го ви ма у ат мос фе ри ко ја 
је по из гле ду и по на ша њу пу бли ке иден тич на са оном на 
ста ди о ну где по сма тра чи и са ми по ста ју део спек та кла20, све 
до вир ту ел ног ста ди о на. Тај ни во вир ту ел но сти при ка зи ва
ња спор та пр ви пут је за жи вео у Фран цу ској у бли зи ни ста
ди о на на ко ме се 1998. го ди не од и гра ва ло Свет ско фуд бал
ско пр вен ство. Мон та жни им про ви зо ва ни „ста ди он био је 
са ста вљен од че ти ри џи нов ска екра на по три ста ква драт них 
ме та ра. Три би не су би ле рас по ре ђе не та ко’’ да је овај ста ди
он по „на во ди ма ре клам ног про спек та … ну дио по се ти о ци
ма ути сак као да су на пра вој утак ми ци”21. На екра ни ма вир
ту ел ног ста ди о на мо гле су се ви де ти ве ли ке фи гу ре фуд ба
ле ра, што је омо гу ћа ва ло гле да о ци ма да се иден ти фи ку ју са 
игра чи ма као да су и са ми ак те ри на те ре ну.22 Без об зи ра пу
тем ко је екран ске сли ке пу бли ка пра ти ме диј ски спорт ко ји 
по ве зу је раз не те ме из обла сти кул ту ре, по ли ти ке, пси хо ло
ги је, еви дент но је да спорт ски ме диј ски са др жа ји ни су са мо 
из ве шта ји са спорт ских ме че ва, не го све сно или не све сно 
на во ђе ње пу бли ке на од ре ђе не ста во ве у окви ру тренутног 
си сте ма вред но сти.

Сво ју огром ну по пу лар ност, Но вак Ђо ко вић пр ви те ни сер 
АТП ли сте и нај бо љи спор ти ста на пла не ти 2012, 2015, 
2016. и 2019. го ди не по ред до брих ига ра ду гу је ме ди ји ма 
пу тем ко јих ње го ве ме че ве пра те ми ли о ни гле да ла ца, иден
ти фи ку ју ћи се са њим, ко мен та ри шу ћи и уче ству ју ћи у ње
го вим по бе да ма и по ра зи ма до жи вља ва ју ћи их као сво је 
успо не и не у спе хе у сва ко днев ном жи во ту. Спор ти сти као 
идо ли гло бал не пу бли ке сва ко днев но ула зе у до мо ве љу ди 
ши ром све та без об зи ра на те ри то ри јал не, на ци о нал не, је
зич ке раз ли ке. По ве зу ју ћи се са пу бли ком пу тем дру штве
них мре жа оба ве шта ва ју ћи пра ти о це о но ви на ма у сво јој 
ка ри је ри, али и у при ват ном жи во ту, Ђо ко вић је, као и ве ћи
на по зна тих спо рит ста по ве ћао број сво јих на ви ја ча ши ром 
све та оства рив ши ко му ни ка ци о ну бли скост са њи ма, али и 
по пу ла ри шу ћи спорт ко јим се ба ви. 

’Зве зде’ ме диј ског не ба до би ја ју роб ни ка рак тер што их 
да ље по ста вља на тр жи ште чи јим за ко ни ма у пот пу но сти 

20 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. Me di ji i raz voj ko mu ni ka ci je u spor tu, u: I
međunarodnanaučnakonferencija„Sport,zdravlje,životnasredina” (2014), 
Be o grad: Fa kul tet za sport, Uni ver zi tet „Union – Ni ko la Te sla”, str. 3036.

21 Ano nim, Me di ji i vir tu el ni sport, 6. 6. 2014, 20. 3. 2019. http://sa vre me ni
sport.co m/te o ri jaspor ta/sportime di ji/17/447/me di jiivir tu el nisport.

22 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. nav. de lo, str. 35.
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подле жу. Успех сва ке ро бе за ви си од ње не ви зу ел не пред
ставе, за то слав не лич но сти мо ра ју да „кон стру и шу соп стве
ну лич ност око сли ке ка ко би при ву кле па жњу тр жи шта, од
но сно до не ле про фит од ре ђе ној ин ду стри ји… и од го во ри ле 
на укус и же љу пу бли ке’’23. Да кле, ко му ни ка ци ја пу тем ме
ди ја ин фор ма тич ког до ба не ко ри сти се са мо: ра ди „пра ће
ња спорт ских ве сти, пре но са и ре зул та та утак ми ца ужи во, 
за на кнад ни пре глед од и гра них ме че ва, за раз ме ну по да та ка 
и ко мен та ри са ње на бло го ви ма и ра зним офи ци јел ним сај
то ви ма, за ин тер ак ци ју са спорт ским ор га ни за ци ја ма, по је
ди ним ана ли ти ча ри ма и дру гим љу би те љи ма спор та’’,24 за 
„вир ту ел ни при ступ спор ту у ре ал ном вре ме ну’’, већ и за 
пру жа ње ин фор ма ци ја о свим ’тај на ма’ при ват ног жи во та 
њи хо вих спорт ских идо ла.

У сва ко днев ном жи во ту, љу ди се су о ча ва ју са сво јим сно ви
ма и же ља ма, есте ти зу ју ћи ствар ност, ко ри сте ћи ро бу „као 
да су умет нич ка де ла, сли ке или зна ци ко ји ма се ба ви мо кроз 
про це се фан та зи је, игре, са ња ре ња и ства ра ња сли ка’’.25 Ис
пи ти ва ње су шти не спорт ске игре укљу чу је про ми шља ње 
о над мо ћи, о над и гра ном про тив ни ку, о спрем но сти да се 
ис пи ту ју крај ње мо гућ но сти људ ског те ла. За до сти за ње и 
оба ра ње ре кор да, за по бе де ко је од њих оче ку ју на ви ја чи, 
спор ти сти су спрем ни на све. 

Спортскиспектакл–Светскопрвенствоу
фудбалу2018.године

Ако у сре ди ште овог раз ма тра ња по ста ви мо као при мер те
ле ви зиј ски пре нос Свет ског пр вен ства у фуд ба лу ко ји се 
одр жао у Ру си ји од 14. ју на до 15. ју ла 2018. го ди не уо ча ва
мо да је овај Мун ди јал у ино ва тив ном сми слу био пра ви иза
зов за еми то ва ње на ред них ве ли ких спорт ских до га ђа ја. По
ста вље ни су но ви стан дар ди нај пре у ко ри шће њу са вре ме не 
тех но ло ги је при ли ком ор га ни за ци је и ре а ли за ци је утак ми ца 
на Мун ди ја лу, а за тим и на пла ну тех но ло ги је те ле ви зиј ског 
еми то ва ња. 

У пре но се свих утак ми ца Свет ског пр вен ства у Ру си ји би ло 
је укљу че но три де сет се дам ка ме ра ко је су ра ди ле ко ри сте
ћи нај но ви ју те ле ви зиј ску тех но ло ги ју, а ди рект не пре но се 
чи ја је про дук ци ја би ла ком пакт на и уни фор ми са на ре а ли
зо ва ли су нај бо љи ре ди те љи из те обла сти. Ту те ле ви зиј
ску сли ку пре у зи ма ло је че тр де сет еми те ра. На ста ди о ни ма 
то ком Мун ди ја ла ко ри сти ла се пр ви пут VAR тех но ло ги ја 

23 Vu ka di no vić, M. (2013) Zvezdesupermarketkulture, Be o grad: Сlio, str. 80.
24 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. nav. de lo, str. 32.
25 Li ri pre ma: Vu ka di no vić, M. nav. de lo, str. 74.
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(Video As si stant Re fe re e ing) ко ју је FI FA одо бри ла те го ди не 
да би по мо гла су ди ја ма у до но ше њу ис пра вих од лу ка. Три
де сет три ка ме ре на те ре ну и две на кро ву ста ди о на сни ма ле 
су ак ци је, по гот ке, фа у ло ве, мо гу ће пе на ле и пер со на ли зо
ва ле све игра че. У спор ним си ту а ци ја ма утак ми ца се за у
ста вља ла, су ди ја би пре гле дао сни мак ко ји је при пре ми ла 
еки па FI FE ко ја се са сто ја ла од че тво ри це су ди ја и исто 
то ли ко опе ра то ра. За то вре ме гле да о ци ма су еми то ва ни и 
анализира ни спор ни тре ну ци. 

Око три де се так утак ми ца на овом Свет ском пр вен ству би
ло је пре но ше но у 4K тех но ло ги ји, што зна чи да је 4К HDR 
сли ка нај бо ља икад еми то ва на у ТВ пре но си ма спорт ских 
де ша ва ња. Овај HDR пре нос пре Мун ди ја ла ис про бан је у 
пре но си ма утак ми ца ко је је BBC ре а ли зо вао у фи на лу FA 
ку па из ме ђу Чел зи ја и Ман че стер Ју нај те да. Да би се гле дао 
овај пре нос би ла је по треб на ин тер нет ко нек ци ја бр зи не 40 
Mbit/s, па је они ма са сла би јом ко нек ци јом сти за ла сли ка у 
ни жој ре зо лу ци ји.  

За хва љу ју ћи но вим те ле ви зо ри ма и но вој вр сти HDRа 
HLG (hybridlog gam ma) тех но ло ги ји, 4К сли ка је из у зет но 
ја сна и оштра са ве ли ким ра спо ном бо ја, ви дљи ви јим де та
љи ма и фо то ре а ли стич ним сен ка ма. Кре та ње спор ти ста је 
из у зет но ре ал но, за то што сли ка има ду пло ви ше фреј мо ва 
у се кун ди не го ра ни је, па се гле да о ци ма чи ни као да су део 
спорт ског до га ђа ја.

Као и оста ли ме диј ски јав ни сер ви си у Евро пи и Ра дио те
ле ви зи ја Ср би је је Свет ско пр вен ство ди рект но пре но си ла у 
HD тех но ло ги ји, јер ово тех нич котех но ло шко уна пре ђе ње 
пра ти мо дер не зах те ве те ле ви зиј ске про дук ци је и пре зен та
ци је. Овај спорт ски спек такл обо ри ло је све ре кор де гле да
но сти; у јед ном тре нут ку ви ше од три и по ми ли јар де љу ди 
пра ти ло је Мун ди јал пу тем елек трон ских или но вих ме ди ја. 

Закључнаразматрања

По след њих де це ни ја XX ве ка, ме ди ји су се тран сфор ми са ли 
од ана лог не до ди ги тал не тех но ло ги је уз по др шку тех но ло
шких ре ше ња ме ди ја XXI ве ка, што је до ве ло до на стан ка 
но ве ма сме диј ске, као и есте ти ке веб апли ка ци ја. „По ја ви ла 
су се не из бе жна пи та ња о естет ском у про гра ми ма ста рих 
и но вих ме ди ја, о те ле ви зи ји као по себ ној сфе ри умет нич
ког из ра жа ва ња, о естет ском у те ле ви зиј ским про гра ми ма 
и пре ра ста њу но вих ме ди ја у умет нич ка по ља де ло ва ња’’.26 

26 Ми лен ко вић, В. Умет ност/ме ди ји/по ли ти ка – за јед но или одво је но/
уз лет или кри за, у: Криза уметности и нове уметничке праксе, при
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Раз у ме ва ње есте ти ке у окви ру но вих ме ди ја по ве за но је са 
на чи ном на ко ји се мо ра ју по сма тра ти ме ди ји са вре ме ног 
ин фор ма тич ког до ба. Ин фор ма тив ни са др жа ји ко ји се ре
пре зен ту ју сли ка ма у ма сов ној кул ту ри, пре но се се пу тем 
мре же ко му ни ка ци о них ка на ла ко ји су по ста ли део сва ко
дне ви це. Тен ден ци ју што ма њих те ле фо на, за ме ни ла је по
тре ба да им се до да екран и фо то а па рат да би мо гућ ност 
гле да ња и по ста вља ња фо то гра фи ја на дру штве ним мре
жа ма би ла што бр жа и ефект ни ја. По ла зе ћи од то га да се 
умет нич ки об ли ци ко ри сте за пре о бли ко ва ње пред ме та из 
сва ко днев ног жи во та27, ла ко се мо же за кљу чи ти да се умет
ност ин те гри са ла у ин ду стриј ски ди зајн под ути ца јем ди ги
тал них ко му ни ка ци ја ко је су по ста ле са свим но ви естет ски 
по тен ци ја ли ко ји ути че на раз вој ци ви ли за ци је сли ке. 

По јам ’сва ко днев ног’ у пост мо дер ном мул ти ме ди јал ном 
дру штву не мо же се за ми сли ти без ме диј ске про дук ци је, 
тач ни је без ме диј ског спек та кла ко ји са со бом но си од ре
ђе на стро го утвр ђе на пра ви ла. Екс пан зи јом те ле ви зи је, а 
за тим и Ин тер не та, са др жа ји ме диј ске кул ту ре по ста ли су 
нео дво ји ви део сва ко днев ног жи во та љу ди. За вре ме од и
гра ва ња Свет ског пр вен ства у фуд ба лу у Ру си ји 2018. го ди
не ко ри сни ци дру штве них мре жа стал но су се пи та ли шта 
ће би ти с њи хо вим жи во ти ма по сле за вр шет ка Мун ди ја ла? 
У кон тек сту са гле да ва ња ме диј ског ре пре зен то ва ња спорт
ских ак тив но сти, раз вој на ди на ми ка од но са спор та и ме ди ја 
за хва љу ју ћи њи хо вим по себ ним ка рак те ри сти ка ма, на чи
ни ма при пре ме и об ра де по да та ка, ме диј ским огра ни че њи
ма или пред но сти ма обе ле же на је про из вод њом дру га чи је 
ствар ности спорт ских до га ђа ја и раз ли чи те пер цеп ци је код 
пу бли ке.

Ко ри сте ћи но ве ме ди је ко ји сво јом мул ти ме ди јал но шћу, 
ком пле мен тар но шћу, кон ку рент но шћу омо гу ћа ва ју још ве
ћу ак ту ел ност и по пу лар ност спорт ских са др жа ја ко ри сни
ци но вих тех но ло ги ја пу тем бес плат них онлајн сер ви са ко
му ни ци ра ју са по је дин ци ма и гру па ма, за хва љу ју ћи ин тер
ак тив ним плат фор ма ма до би ја ју ин фор ма ци је о спор ту, гле
да ју ди рект не пре но се спорт ских до га ђа ја (live streaming), 
ужи ва ју у раз ли чи тим ви део и ау дио ма те ри ја ли ма. По след
њих го ди на по ве ћа ло се ко ри шће ње дру штве них мре жа за 
до би ја ње ин фор ма ци ја о спор ту, а на ро чи то је на пре до ва
ло њи хо во ко ри шће ње пу тем мо бил них те ле фо на за вре
ме пра ће ња те ле ви зиј ских пре но са, јер пу бли ци обогаћује 

редили Дра шкић Ви ћа но вић, И., Гру бор, Н., По по вић, У. и Но ва ко вић, 
М. (2014), Бе о град: Есте тич ко дру штво Ср би је, стр. 217235.

27 To do ro vić, A. L. nav. de lo, str. 346.
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доживљај при гле да њу спорт ског спек та кла. За то су, схва
тив ши зна чај дру штве них ме ди ја у до ба ци ви ли за ци је сли
ке, спорт ски клу бо ви вр ло бр зо при хва ти ли овај ин тер ак ти
ван ка нал ко му ни ка ци је са сво јом пу бли ком.

Спорт ски  спек такл у Ру си ји ко ји је у овом ра ду ана ли зи ран са 
ста но ви шта тех но ло ги је еми то ва ња по ка зао је да ТВ про дук
ци ја кон ти ну и ра но по бољ ша ва пре но се спорт ских до га ђа ја 
ко ри сте ћи нај но ви ју тех но ло ги ју у обла сти ин фор ма ци о но 
ко му ни ка ци о них си сте ма. Бу дућ ност еми то ва ња ве ли ких 
спорт ских до га ђа ја већ је на ја ви ла ме диј ска ку ћа ВВС ко
ја пла ни ра да уз по моћ VR хар две ра сво јим гле да о ци ма 
омогући при ви ле ги ју вир ту ел ног при су ство ва ња утак ми ци.  
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Abstract

As a criticism of certain forms of life, the standpoint of everyday life 
in the context of a postmodern society points to the relationship of an 
individual with the mechanisms of the global market, the state and new 
informationcommunication technologies. It is the time of the Internet 
and social networks in which the terms  of ‘convergence’, ‘interactivity’, 
‘global connectivity’ are encountered. If the connection between the 
development of the media and communication in sports in the age of 
civilization is placed at the center of the reconsideration of the influence 
of media sphere on changes in daily life of people and their creativity as 
well as changes in the aesthetic being, then one should start from seeing 
the benefits that the audience receive by watching sports spectacles.  
Since sport is an integral part of people’s everyday activities, it has 
long become addicted to the media (and vice versa) and should be 
seen as their product omnipresent in mass media communication. The 
purpose of this paper is to contribute to the revitalization of interest in 
theoretical thinking and practical research of everyday life in the field 
of social experience that began in the 1970s; to point out the connection 
between the world of the media spectacle and the everyday life of mass 
audience; to indicate, in the case of sports as the most popular and most 
productive media event, how the audience, in their everyday interaction 
with mass media, accepts modern lifestyles, uses new technologies and 
identifies itself with sports idols. From the perspective of technology of 
sport spectacle broadcasting, the television transmission of 2018 FIFA 

World Cup was analyzed.
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