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Simulakrá v kontexte 

hyperkonzumu: 

zvádzanie k zážitku 

a konzumu ako 

inovovaná funkcia 

nových médií  

a fotografie

Abstrakt 
V ére masovej produkcie je čoraz 
problematickejšie rozlíšiť percepciu 
od konzumu. Konzum je procesom, 
na ktorom často – dobrovoľne aj 
z donútenia - participujeme. Rituály 
konzumu  nadobúdajú nové funkcie:  
slúžia ako značkovače sociálneho 
statusu, môžu byť využité v procesoch 
vyjednávania identity či upevňovania 
prestíže jednotlivcov aj subkultúrnych 
kolektívov. Vo všetkých procesoch sa 
nezastupiteľným nositeľom informácií 
stala fotografia. Štúdia sa sústreďuje 
na vybrané väzby medzi fotografiou 
a konzumom, prítomné v každoden-
nom správaní života človeka v období 
hypermoderny/supermoderny. 

Kľúčové slová 
nové médiá, fotografia, konzum, 
vzorce spôsobu života,  každodenná 
kultúra

Abstract 
In an age of mass production, it has 
become increasingly difficult to 
distinguish the consumption from 
perception, especially in realm of 
culture. As this paper demonstrates, 
consumption can no longer be consi-
dered simply as an object of analysis, 
because, in contemporary world,  
it is process in which we participate. 
Selected ceremonies of consumption 
are chosen as representative.  
As representation they become 
identity markers to both individual 
(person) and particular social groups.  
In all processes, the bearer of infor-
mation has become an irreplaceable 
photograph. The study focuses on 
selected links between photography 
and consumes daily behavior present 
in a person‘s life during the hyper-mo-
dernity / hypermodern.

Key worlds 
new media, photography,  
consumption, lifestyle patterning,  
everyday culture

 Kultúrne aktivity, výtvory, tovary, 
ale aj samotné materiálne schrán-
ky používateľov a tvorcov kultúry 
podliehajú v ére hyperkonzumu a vo 
„veku obrazu“, kultúrnemu imperatívu 
vizuálnej príťažlivosti a dokonalosti. 
Estetizácia a nátlak obrazu je v súčas-
nosti intenzívnejší ako v postmoderne. 
Náš každodenný - reálny aj virtuálny 
- priestor  je preplnený vizuálnymi 
reprezentáciami vynucujúcimi si našu 
pozornosť a donucujúcimi k špecific-
kým aktivitám alebo vzorcom správa-
nia: „spotrebe bez potreby“ – konzu-
mu.  Rosalind Williamsová upozorňuje, 
že nástup éry konzumu je spojený 
s legitimáciou a demokratizáciou 
rozkoše a ustanovením „etiky túženia“.  

Spotreba mimo potreby:  

hyperkonzum

V súčasnej spoločnosti je čoraz väčšie 
množstvo nie len artefaktov, ale aj 
výtvorov duchovnej kultúry transfor-
movaná do novej podoby:  používaním 
alebo produkovaním vo forme komo-
dity získali (okrem inovovaných  hod-
nôt) aj mnohé nové funkcie. Komodity 
sú zviditeľnením logiky pop-hedoniz-
mu (D. Bell) a zhmotnením predstáv,  
a túžob a očakávaní konzumentov. 
Človek konzumný je špecifický tým, 
že chce stále viac a viac: vlastniť, 
užívať si, zažiť a byť „pri tom“. Erich 
Fromm vo svojom citovanom bonmote 
konštatuje, že je manipulovaný, aby 
si kupoval veci, ktoré nepotrebuje, 
za peniaze, ktoré nemá. V dnešnej 
spoločnosti je človek konzumný nielen 
rozšírený, ale integruje sa do záujmo-
vých skupín, značkuje a privlastňuje si 
konkrétne sociokultúrne zóny a súťaží 
s inými v okázalosti. V hyperkonzum-
nej spoločnosti môže jednotlivec 
získať uznanie a prestíž a signalizovať 
svoju sociálnu pozíciu aj tým, AKO 
hrá a predvádza konzumné rituály: 
ostantatívne či decentne, s ohľadom 
na trendy a cool vzorce, pod drobno-
hľadom médií alebo mimo akejkoľvek 
pozornosti. Konzum hypermodernej 
spoločnosti sa od konzumu predchá-
dzajúcich typov spoločností (moder-
nej a postmodernej) líši hodnotami 
a funkciami, ktoré prisudzujeme 
konzumnému rituálu (a s ním spo-
jenému súboru praktik a prejavov). 
Ako špecificky štruktúrovaný spôsob 
správania sa konzum objavuje až 
v kontexte modernej spoločnosti. Kým 
v tradičnej spoločnosti bola spotre-
ba limitovaná motívom biologického 
prežitia, konzum vyžaduje oddele-
nie túžob od funkčnej viazanosti na 
potreby, hyperkonzum je spojený 
s oslobodením „chtivých“ fantázií. 
Túžby sú spojené s hedonistickými 
a narcistickými tendenciami súčasnej 

spoločnosti. Ďalším špecifikom túžby 
je neuchopiteľnosť,  prchavosť a pro-
cesuálnosť: túžba nadobúda svoju 
formu len na krátky časový okamih, 
k jej definitívnemu naplneniu nikdy 
nesmie dôjsť, lebo - ako zdôrazňuje 
Z. Bauman – podstatou konzumujúca 
túžba konzumovať.  Je sama sebe ob-
jektom a tajomstvom jej bytia spočíva 
v nenásytnosti (Bauman, 2007).  
 Reálny aj virtuálny priestor je pre-
plnený obrazmi, ktoré túžbu vzbudzu-
jú, generujú, recyklujú a kultivujú.
Súčasťou rituálu túženia je krát-
kodobé uspokojenie, momentálny 
prchavý pôžitok prežitý v momente 
získania vytúženého prvku kultúry. 
Konzumenti túžia po „čomsi“: štruktú-
ra túženého objektu sa je ostrá a ne-
uchopiteľná zároveň, pretože túžené 
nesmie byť definitívne jednoznačné. 
Hyperkonzumná spoločnosť pre svoje 
prežitie potrebuje, aby konzumenti 
boli pripravení byť presvedčení, zve-
dení a očarení a aby neustali v hľadaní 
možností a zážitkov, kde budú môcť 
byť presvedčení, zvedení a očarení. 
Neskrývaný a netabuizovný hedoniz-
mus z prežívaného, estetizovaný nar-
cizmus, adorácia mladosti a vylučova-
nie „starého“, snaha byť „cool“ alebo 
„sexy“, potreba byť „in“ a zaujať – to 
sú len niektoré z výrazových princípov 
kultúry hyperkonzumnej spoločnosti. 
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„Fun must be!“: obrazy a simulakrá 

ako súčasť trhu so zážitkami 

Hra na zážitok je pevnou súčasťou 
našich životov. Čím viac nás pracovný 
proces a „bezútešná šedivosť“ každo-
dennosti  racionalizujú a stresujú, tým 
viac sa ako jediná zmysluplná alter-
natíva javí dobrodružstvo a zážitok 
(Schulze, 1993). Dobrodružstvo a zá-
žitok dávajú voľnému času význam, 
poskytujú mu štruktúru (pretože ho 
organizujú), vytvárajú priestor pre 
stretávanie sa a komunikáciu. Všetky 
dimenzie sociálneho a kultúrneho 
života nadobúdajú formálne aspekty 
dobrodružstva, podujatia a udalosti. 
Postmoderna usadila zábavu a uží-
vanie si aj v kontexte každodenných 
funkčných aktivít človeka: vo vzdeláva-
ní, zamestnaní, domácnosti a najmä vo 
voľnom čase. Príslušníci tzv. generácie 
Y vyžadujú navyše zábavu a zážitok 
považujú za natoľko relevantné (osob-
né) hodnoty, že odmietajú nechať si 
ukrajovať z voľného času platenými 
nadčasmi.
 Súčasťou „kultu zážitkov“ je 
transformácia rytmov každodennos-
ti. Dynamiku všedného pracovného 
týždňa završuje potreba „vypadnúť“, 
ísť von a zostať tam dlho do noci, 
striedať scény a osoby. Domov už nie 
je miestom pokoja a odpočinku (ani po 
emocionálnej stránke): ticho je patolo-
gickým javom, „čosi“ ho musí prehlušiť 
a narušiť. Nevyhnutnou je dynamická 
zvuková alebo obrazová kulisa: rádio, 
televízia, walkmen, prehrávač. Zvuk 
a obraz musia byť akčné, nálada 
dramaticky emocionálna, dianie „živé“: 
spomedzi žánrov majú prednosť de-
tektívky, sci-fi, anime, ktorých kombi-
náciu reprezentuje mediálna produk-
cia stanice MTV a jej klonov. Kulisou 

„dynamického nepokoja“ je mobilný 
telefón, ktorý je dôvodom, príčinou aj 
prostriedkom toho, že sa niečo deje, 
že MOŽNO niečo zažijeme. Zážitky 
a vzrušenie sú fyzikálne merateľné, 
a tak je intenzita zážitku umocňovaná 
a sprevádzaná hlukom, rýchlosťou, 
svetelnými kontrastami a farebnými 
efektami, ktoré pomáhajú vynútiť si 
pozornosť prijímateľov. Telo už nie je 
len prostriedkom recepcie, ale čoraz 
intezívnejšie aj expresie, je kapitálom 
a  investičným vkladom. Narcistic-
ky orientovaný všežravý hedonista 
ostatných posudzuje aj na základe 
toho, koľko sú na vlastnú dokonalosť 
schopní a ochotní investova. (Schulze, 
1993, s. 154).
 Prežívané zážitky a udalosti 
štruktúrujú život jednotlivca podobne, 
ako epizódy v sériách obľúbených 
seriálov. Každodenné dobrodružstvo 
je rovnako akčné a prirodzene umelé, 
ako dobrodružsvo na dobrodružnej 
dovolenke, organizovanej cestov-
nou kanceláriou. Chceme, aby nás 
dovolenkové dobrodružstvo vytrhlo 
z pút každodennosti, a sme pripravení 
a ochotní tento zážitok si kúpiť. Záro-
veň vyžadujeme, aby kupovaná komo-
dita bola únikom z chaosu a stresov 
našej každodennosti. Dovolenkové 
dobrodružstvo má byť predvídateľné, 
kalkulovateľné, efektívne a kontro-
lova(teľ)né. Má vzbudzovať istotu 
bezpečného prístavu, aký predstavuje 
pre konzumného turistu uprostred 
kultúrne cudzieho sveta vývesný 
štít McDonaldu. Má sa odohrávať 
uprostred nikdy-kde, teda v krajine „za 
siedmymi horami a siedmymi dolami“, 
v ktorej sú samozrejmosťou čisté 
splachujúce toalety a horúca voda, 
odkiaľ nie je taxíkom (alebo autom) 

ďaleko do nákupného centra a reštau-
rácií, a okolitá divočina je dostupná 
značenými komunikáciami a dobre 
zmapovaná na GPSkách. Prípadné 
hrozby v podobe živých zvierat musia 
byť viditeľné a citlivo aranžované, 
aby umožnili ostrý a páčivý záver, ale 
zamknuté a upevnené, aby neohrozili 
konečný cieľ dobrodružstva: happy-
end a následné prezentovanie dob-
rodružstva ostatným. 
 Konzumovaný zážitok-dobrodruž-
stvo je pevne ukotvené v kultúrnej 
pavučine sveta, z ktorého odvodzuje 
svoje konotácie a opodstatnenie. 
Jeho čaro spočíva v pocite, zážitku 
a pôžitku z okamihu slasti a nastupu-
júcej túžby po nahradení vyprchanej 
slasti. Dobrodružstvo a zážitok z aktu 
konzumu dávajú šedivému každoden-
nému TU a TERAZ význam, poskytujú 
mu štruktúru (pretože ho organizujú 
do vnímateľných a zapamätateľných 
epizód), vytvárajú priestor pre stretá-
vanie sa a komunikáciu o bytí, ktoré sa 
zdá byť v prchavej chvíli konzumu rov-
nako reálne, ako epizóda obľúbeného 
seriálu. Formálne stvárnenie obsahov 
a informácií ako konzumovateľného 
zážitku, dobrodružstva, podujatia 
a udalosti poznamenalo všetky dimen-
zie sociálneho a kultúrneho života, 
v mnohých prípadoch je informačný 
účinok oslabovaný optikou zábavnosti 
(Pravdová, 2009, s. 61, 116). 

 Súčasný človek sa v mene ideálu 
slobody a vyzbrojený dekonštrukč-
nými stratégiami relativizácie zbavil 
mnohých obmedzujúcich kritérií, ktoré 
sa nad sociálnym a kultúrym rozpre-
stierali ako neviditeľná webrovská 
kultúrna pavučina. V hyperkonzumnej 
spoločnosti, ktorá čerpá z kultúrneho 
prevratu postmaterializmu, je jedným 
z najdôležitejších kritérií subjektívne 
prežívanie. Zábava, dobrodružstvo 
a konzum sú súčasťou aktivít, na 
ktorých jedinec participuje vedome. 
Ako ironizuje ďalší z kritikov konzu-
mizmu, Grant McCraken: vyhnúť sa 
tlaku konzumnej spoločnosti môže iba 
pustovník. Konzum zvádza, aby mohol 
očariť, pohltiť a utopiť v chvíľkovej 
slasti. Z jeho lepkavých osídiel je ťažké 
vymaniť sa, pretože strácame (alebo 
sme už stratili) schopnosť vnímať 
z diaľky.  Bez kritického odstupu, 
dištancie, sa toho, čo bolo pôvodne 
znakmi, zmocňujeme podobne ako 
idolov pop-kultúry: cez akty fetišizá-
cie. Rozkoš, nastupujúca po postmo-
dernej relativizácii hodnôt, noriem 
a tabu, je výlučná relativizáciou 
zákazov, detabuizovaním, či dokonca 
netabuizovateľnosťou a upevnením 
kultu obrazu. 

Konzum ako sociokultúrna praktika 

Konzum predstavuje sociálne aj 
kultúrne konštruovanú a ritualizovanú  
praktiku. Jej aktívne a kreatívne kona-
nie už nadobudlo formu sociálno-kul-
túrnej kompetencie. Je aktivitou 
indivídua, ale svoj funkčný význam 
nadobúda, ak je predvádzaná verejne. 
Konečné komunikačné naplnenie 
nachádza až v aktoch oceňovania 
a uznávania. Prvky „jazyka konzumu“ 
môžeme analyzovať a interpretovať 
na rovine morfologickej, syntaktic-
kej, lexikologickej aj performatívnej. 
Jazyk konzumných aktov je síce silne 
emocionálny, ale zároveň utilizova-
ný:  systémy kódov a významov nie 
sú arbitrárne, ale aby mohli naplniť 
svoje základné funkcie, musia byť 
kultúrne ukotvené. Konzum teda svoj 
úplný význam nadobúda v  ritualizova-
nom a kultúrne ukotvenom „obrade“/
ceremónii konzumného aktu.  
V prípade konzumu je nositeľom 
významu komplexný, informačne 
bohatý a nasýtený, performatívny akt. 
Catherine Bellová (1997) upozorňuje, 
že konzum sa stáva výpoveďou cez 
spôsob, akým je ritualizované konanie 
konané.  Konzumný akt sa ustanovuje 
tromi základnými predpokladmi:  
1. musí byť vykonaný; 2. musí mať 
následný performačný efekt  
a 3. aktér/participant očakáva nielen 
svoje individuálne uspokojenie, ale 
aj spätnú väzbu od sociálneho okolia 
cez priznanie „pozitívneho rozdielu“ 
(Baudrillard, 1998, s. 62). 

 Vo svojej ritualizovanej a kultúrne 
ukotvenej forme konzumného aktu 
pozostáva zo súboru prehovorov, 
ktoré majú ambíciu byť opakovateľ-
né (iterabilité) a zároveň jedinečné, 
zakladajúce différence. Ten, kto 
konzum praktizuje, je na jednej strane 
členom spoločenstva, zároveň si tým-
to aktom buduje/vytvára/upevňuje 
identitu a status. Konzum je kolektív-
ne realizovateľnou aktivitou, ktorú 
Michel Maffesoli nazýva orgiastickými 
hypermodernými dionýziami (Maffe-
soli, 1996, s. 97). V hypermodernej 
spoločnosti konzum, napriek orgias-
tickej podstate, nadobudol ideálom 
civilité poznačenú formu (Maffesolli, 
1993). Hoci jeho podstatou je tabui-
zovaná forma súvisiaca s primárne 
telesnou túžbou (orgiastický rituál), 
v procesoch demokratizácie a scivil-
nenia  sa transformoval do kolektívnej 
ceremoniálnej verejne  a kolektívne 
predvádzanej formy.  Aby mohol byť 
vnímaný a oceňovaný ako komunikač-
ný a performačný akt, musí byť  
štruktúrovaný ako funkčný, logický 
a koherentný systém aktivít, praktík 
a symbolov, pričom mnohé z nich 
patria do roviny normatívnej a regula-
tívnej. 
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 Konzum sa sám sebou stáva v tom 
okamihu, keď je predvedený v legi-
tímnej situácii a následne kvalitatívne 
ocenený. Je stratégiou individu-
alizačnou – je „sebapopisovaním“ 
(Luhmann), pričom je komunikované 
posolstvo (message) predvádzané for-
mou rituálu. Ako každý rituál, „obrad 
konzumu“ musí byť konaný s dôrazom 
na svoju predpokladanú opakova-
teľnosť príležitostí, obsahov, prvkov, 
situácií aj symbolov. Jeho základom 
je verejná performance: aktivity, 
symboly a obsahy, intepretovateľné 
a „čitateľné“, ako vedomé, nenáho-
dilé a nespontánne. Hoci konzum 
môže vzbudzovať zdanie náhodilosti 
a spontánnosti, ako forma posolstva 
(message): 1. musí byť predvídateľný 
(správanie subjektov, akcie, symboly, 
štylizácia); 2. musí mať svoje ordo, 
pretože práve štruktúra mení  náho-
dilé na organizované: ako rituál má 
konzum svoj začiatok, vnútornú logiku 
a koniec; 3. je kontextový, inštituciona-
lizovaný a normovaný – vykazuje znaky 
civilité. Konzum je konkretizovateľnou 
a historizovanou praktikou: nadobúda 
význam v konkrétnom kultúrno-his-
torickom milieu. Je ritualizovaným, 
„čitateľným“ a vizuálne príťažlivo 
prezentovaným systémom umožňujú-
cim manifestovať nadradenosť, moc 
a prestíž. Umožňuje čitateľnú lokalizá-
ciu vzťahov moci v rámci sociálneho 
celku, plní funkciu garanta sociálnej 
dištancie – ako kedysi vysoké umenie 
a etiketa. Podieľa sa na produkcii 
a vizualizácii odlišností. 

 Konzum sa stal rituálom, v kto-
rom komodity slúžia ako prostriedky, 
umožňujúce začlenenie jednotlivca 
do špecifických hypermoderných 
spoločenstiev. Konzumovať komoditu 
znamená privlastňovať si ju: kupo-
vať, platiť a urobiť z konzumovaného 
exkluzívne vlastníctvo konkrétneho 
jedinca, a tak zabrániť komukoľvek 
inému používať mnou privlastnené 
bez dovolenia. Zygmunt Bauman 
upozorňuje, že akt privlastnenia je zá-
roveň aktom zničenia podstaty konzu-
movaného. V akte konzumácie, keď sa 
konzumované stane vlastníctvom a je 
použité/požité, prestáva byť lákadlom, 
stráca auru, nevzbudzuje ďalej túžbu, 
nepriťahuje pozornosť a v kontexte 
hyperkonzumnej spoločnosti prestáva 
spĺňať svoju základnú funkciu: zvádzať 
ku konzumu. Konzum, jeden z domi-
nantných trendov, princípov a vzorcov 
súčasnej spoločnosti, je podľa Baud-
rillarda špecifickým donucovacím 
mechanizmom, ktorého moc spočíva  
v  zvádzaní. Súčasný človek si nevy-
pestoval dostatočnú odolnosť voči 
jeho zvodom, alebo mu dokonca pod-
lieha rád. Podstata zvádzania spočíva 
v hre, v napätí medzi mať – nemať.  
Ak ju niekto nechce hrať a nechce 
zvádzať a byť zvedený, je to preto,  
že už je mŕtvy (Baudrillard, 1996).  
Aj preto Zygmunt Bauman konštatuje, 
že komodity, ktoré prestanú byť ob-
jektom túžby, sa pre súčasnú kultúru 
stanú mŕtvymi.

Kult simulakier: kultivácia konzu-

menta ako zvádzanie ku konzumu

 Teoretici konzumizmu konštatovali, 
že konzum nie je len jedným z kľú-
čových rituálov súčasnosti, ale stal 
sa médiom, cez ktoré komunikujeme 
zložité komplexy významov. Konzum 
je nielen predvádzaním (performan-
ce), ale aj rozprávaním (naráciou). 
Každý jeden participant si môže svoje 
momentálne praktikovanie zafixovať 
do formy „posolstva“ a ponúknuť ho 
na ďalšiu recepciu, zdieľanie, napo-
dovanie (alebo verejné odsúdenie) za 
výdatnej pomoci a prostredníctvom 
nových médií. 

 Konzum vyžaduje kultúrne 
odovzdávateľný symbolický jazyk: es-
tetizovaný, štylizovaný, opakovateľný, 
dramatický, autoritatívny a hodnotiteľ-
ný. Jeho súčasťou sú obsahy a prvky 
roviny langue: abstraktné konvencio-
nalizované súbory pravidiel, ktoré sú 
všeobecne známe, uznávané a akcep-
tované, odovzdávané v procesoch so-
ciálneho a kultúrneho učenia sa a se-
lektívne tradované v mechanizmoch 
translácie a tramsmisie. V každoden-
nom „reálnom“ živote sa stretávame 
s kultúrou roviny parole: s jedinečným 
sebavedomým prezentovaním ovláda-
nia roviny langue v komunikačných a 
performačných aktoch. Jednou z najo-
ceňovanejších kompetencií dnešného 
sveta je individuálne manifestovanie 
jedinečnosti, individuality a výlučnosti: 
dokazovanie ovládania roviny langue 
na rovine parole. Jednou z najoce-
ňovanejších kompetencií dnešného 
sveta je dokazovanie ovládania roviny 
langue na rovine parole: individuálne 
manifestovanie jedinečnosti, individu-
ality, výlučnosti, kreativity a získaného 
symbolického kapitálu nielen v kaž-
dodenných, dokonale kostýmovaných 
a štýlovo vytuningovaných performá-
ciách, ale aj cez zdieľanie momentál-
nej prezentácie vo virtuálnom svete: 
od sociálnych sietí po blogy. Konzum 
nachádza svoje komunikačné a symbo-
lizačné naplnenie v tom okamihu, keď 
je predvedený v legitímnej situácii 
a v aktoch zdieľania následne kvalita-
tívne ocenený. 

 V hyperkonzumnej spoločnosti 
mnohí prijímatelia očakávajú a oceňujú 
páčivé, prvoplánovo konzumovateľné, 
ale zároveň neustále obmieňateľné 
(teda aj rýchlo vyprchávajúce) zážitky. 
Mnohí recipienti rezignovali na hĺbko-
vejšie porozumenie, alebo snahu pre-
niknúť „pod povrch“ (M. M. Bachtin, 
J. Kulka). K „zmocňovaniu sa“ obsahov 
dochádza v kontexte eticko-hodno-
tového obratu: orientácie na túžby, 
potešenia, pôžitky a zážitky. Teoretici 
ako R. Sennett, Z. Bauman a G. Lipo-
vetsky uvedenú kultúrnu zmenu spá-
sajú s odmietnutím funkčných potrieb 
a ich nahradením efemérnymi túžbami 
a chtivými fantáziami. Komodity medzi 
sebou súperia a často v snahe pri-
tiahnuť záujem prijímateľov využívajú 
nielen okázalosť či spektakulárnosť, 
ale aj „dráždivosť konfliktu“ spojeného 
s prekročením tabuizovaného. Komo-
dizované artefakty súčasnej popkul-
túry našli živnú pôdu v hyperrealizme, 
kde – ako zdôraznil J. Baudrillard – sa 
navzájom previazali dimenzie reálne-
ho a simulovaného, pričom samotné 
simulákrum je prijímateľmi dokonca 
vnímané ako „reálnejšie od reálne-
ho“. Okrem simulákrovej formy je 
ďalším dôležitým aspektom „nových“ 
kultúrnych foriem brikoláž, ktorá je 
v súčasnej kultúre prítomná nielen 
ako princíp zobrazovania, ale aj ako 
umelecký žáner. „Brikolážovitosť“ je 
príznačná pre mnohé popkultúrne 
komodity, v ktorých sa navzájom  
vrstvia a prekrývajú obsahy a symboly 
z rozmanitých, niekedy akoby navzá-
jom nekompatibilných prostredí. 

 Ako vo svojich kritických po-
strehoch upozorňuje G. Lipovetsky, 
ďalšou výstižnou charakteristikou 
hypermodernej situácie je posad-
nutosť rozkošou.  Minulé storočie 
prinieslo okrem demokratizácie 
rozkoše a slasti aj ich začlenenie do 
hodnotových (a vkusových) súdov. 
V súčasnosti sú potešenie, túžba, 
uspokojenie, šťastie aj slasť hnacími 
motormi hyperkonzumizmu. Na pulte 
kultúrneho hypermarketu sa ocitli už 
ako fenomény odtabuizované, plura-
lizované, demokratizované, prístupné 
pre všetkých (nielen pre elitné, alebo 
inými kritériami striktne limitované 
skupiny). A hoci ich prežívanie zostalo 
individualizované a subjektívne, rituály 
recepcie sa z privátnych mikrosvetov 
posunuli nielen pod svetlá reflektorov, 
ale aj do „tu a teraz“ virtuálnej reality.  
 Navodenie príjemných pocitov je 
v prípade pôžitkov a potešení možné 
preto, že sa vždy vzťahujú k nejakému 
objektu: pôžitky sú intencionálne.  
Sú jedným z aspektov „zážitkovosti  
výrazu“. Dôležitou črtou uspokojo-
vania túžob a súvisiacej rozkoše ako 
spôsobu prežívania každodennosti 
(a zároveň vzorca vnímania sveta a kul-
túrnej aktivity) je erotizácia. V hyper-
modernej spoločnosti uplatňujú 
komodity voči prijímateľom mocenskú 
stratégiu, ktorú T. Adorno a J. Baudril-
lard prirovnali k erotickému zvádza-
niu. Zvádzanie konzumenta komoditou 
je špecifickou mocenskou stratégiou, 
uplatňovanou voči prijímateľom.  
G. Lipovetsky aj J. Baudrillard odhaľo-
vali nielen estetizáciuzvádzania, ale aj 
samotných konzumných aktov, ktorým 
hypermoderná spoločnosť prisu-
dzuje špecifický význam a hodnotu. 
V súčasnej kultúre recepcii samotnej 
predchádza boj komodity o recipienta, 
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súčasťou marketingu je zvádzanie 
a očarenie potenciálneho recipienta 
navodzovaním túžby, prisľubovaním 
zážitkov a potešení, skúsenosť pocitu 
uspokojenia zo získania komodity, 
slasť z prchavého okamihu jej vlast-
nenia a vyprchanie očarenia, ktoré 
je hneď nahradené iným očarením 
a prísľubom ďalšej slasti. 
 Demokratizáciu rozkoše spre-
vádza ďalší inovatívny sociokultúry 
vzorec: erotizácia, ktorú vo forme 
špecifickej mocenskej stratégie 
rozohrávajú produkované artefakty 
voči svojim tvorcom a adresátom. 
Uvedené aspekty demaskujú Ador-
nove postrehy o fetišizácii kultúrnych 
komodít a konzumentoch produktov 
kultúrneho priemyslu, ktorých výstiž-
ne označil ako podvedených submi-
sívnych pôžitkárov. Medzi „zdrojmi“ 
inšpirácií sa osobitne vynímajú (okrem 
iných) popkultúra a móda. Spoločnosť 
zážitkov k svoju prežitiu potrebu-
je nepretržite generovať neustále 
nové podnety a ponuky, aby nielen 
uspokojila potreby, ale zároveň ich aj 
kontinuálne obnovovala. Kumulácia 
zážitkov prijímateľov neobohacuje, 
ale práve naopak – preťažuje, pretože 
nie sú schopní spracovávať obrovské 
množstvo podnetov.  Súčasný človek 
preferuje aktívnu zážitkovú participá-
ciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy 
už často nie je schopný definovať. 
Ak predchádzajúce civilizačné etapy 
vnímali trvanlivosť a účelnosť ako 
dôležité hodnoty, súčasná spoloč-
nosť (ktorej fetišizovanou obsesiou je 
chvíľková a pominuteľná móda – ako 
upozorňuje Gilles Lipovetsky) stavia 
na momentálnosti a chvíľkovosti zážit-
ku, ktorý má význam a funkciu len tým, 
že je. Užitočnosť a funkčnosť sú len 
doplnkovou „nadhodnotou“ k dizajnu 
a imidžu („značke“) ponúkaného tova-
ru či služby.

 Konzum v sekularizovanej a silne 
fragmentarizovanej spoločnosti pred-
stavuje praktiku nielen historizovanú 
a situačnú, ale aj strategickú. Podobne 
ako v iných typoch performancií, aj 
v konzumnom rituále je nositeľom 
významu ritualizované telo (C. Bell,  
M. Maffesoli). Catherine Bellová 
konštatuje, že špecifikom ritualizácie 
tela je zložitý symbolizačný akt, v kto-
rom je do tela investovaný kľúčový 
„kapitál“ rituálu: význam, zmysel 
a symbol prostredníctvom interakcií 
tela s okolitým semiotickým univerzom 
a okolitým prostredím. Táto manipulá-
cia s významom môže byť vnímaná ako 
alternatívna interpretácia sociálnej 
dynamiky aj ako špecifická forma 
sociálnej kontroly. 
 Konzum je kompaktný a mnoho-
dimenzionálny komunikatívny akt. 
Aktivity, ktoré kolektívnu participáciu 
na zážitku a (v mnohých prípadoch) aj 
samotné PERFORMANCE umožňujú 
– najmä v podobe špecifických vizu-
álnych kódov – sú súčasťou kultúrne 
odovzdávaného symbolický jazyka.  
Je štylizovaný, opakovateľný, drama-
tický, autoritatívny a hodnotiteľný. 
„Jazyk“ konzumu samotný akt nielen 
zviditeľňuje, ale umožňuje nám ho-
voriť o konzume. Konzumný akt teda 
musí byť vykonaný, akcia musí mať 
následný peformančný efekt a aktér/
participant očakáva nielen svoje in-
dividuálne uspokojenie, ale aj spätnú 
väzbu od sociálneho okolia cez pri-
znanie „pozitívneho rozdielu“ (Baud-
rillard, 1998, s. 62). Jazyk konzumných 
aktov je síce silne emocionálny, ale 
zároveň utilizovaný:  jeho kódy nesmú 
byť úplne arbitrárne, ale symbolicky 
a kultúrne ukotvené. Kľúčom k pozna-
niu signifikantných procesov súdobej 
kultúry teda nie je len interrpetácia 
izolovaných konzumných aktov, ale aj 
poznanie stratégií a spôsobov enkul-

turácie jednotlivca do kultúry konzu-
mu a následných stratégií, v ktorých 
si jednotlivec osvojené kompetencie 
a schopnosti upevňuje a „kultivuje“. 
Dôležitými kultivačnými nástrojmi 
nie sú len „staré“ médiá – lifestylové 
časopisy s príťažlivým vizuálom, ktoré 
cez prehovory ako „módna biblia“ 
zdôrazňujú nevyhnutnosť ponúka-
ných posolstiev, ale v poslednom 
desaťročí najmä médiá nové: sociálne 
siete, blogy, inziny a pod. (Rankov, 
2009, s. 2). A keďže samotný konzum 
je javom štruktúrovaným a zároveň 
dynamickým a premenlivým, ovládanie 
adekvátnej podoby jazyka konzumu 
je spojené s novými formami socia-
bility (virtuálne komunity, fandom), 
novou vizualitou (nové médiá), novou 
kultúrou. 

Záver

 Konzum sa ritualizovaným aktom 
stáva v tom okamihu, keď je predve-
dený v legitímnej situácii. Vyžaduje, 
aby konzument a participant na sociál-
nom a kultúrnom dianí vedel identifi-
kovať okamih legitimizácie konzum-
ného aktu. Hypermoderný narcis je 
jedným zo súčasných aktérov konzu-
mu ako kultúrneho predstavenia. Jeho 
momentálna podoba je zrozumiteľná 
len v kontexte súdobej spoločnosti. 
Hyperkonzum je „zrkadlom“ dynami-
ky sociokultúrnej reality: je aktívnym 
procesom v takej miere, že významy 
praktikovaných aktivít musia byť fixné 
a flexibilné zároveň. Ich fixácia je 
predpokladom kategorizácie a klasifi-
kácie, a teda podmienku interpretácie 
a porozumenia, ich flexibilita je prie-
pustkou do sveta, hnaného diktátom 
módnosti. Konzum ako zložitý systém 
kódov a symbolov je historizovanou 
praktikou a kultúrnou performaciou.  
Ako forma sociálnej praktiky komuni-
kuje najmä cez spôsob, akým je rituali-

zované konanie konané. Korešponduje 
s konkrétnou situáciou a zo skúsenos-
ťou sociálneho kolektívu so sociálnym 
poriadkom. Druhá revolúcia individua-
lizmu, ktorá sa podľa G. Lipovetského 
odohrala v postmoderne, je príčinou 
súčasného narcizmu. Hypermoderna 
je teda vekom narcistického Ja, ktoré 
samo seba obdivuje nie vo svojej 
esenciálnej podstate, ale ako hyperre-
álne simulákrum. A tak sa človek v pa-
vučine karnevalizovaných významov 
túla, túžobne nakúka a civí na udalosti, 
zážitky a komodity vystavené vo vý-
kladoch kultúrneho supermarketu  
v forme lákavých simulákier a na 
krátky okamih si ich privlastňuje moti-
vovaný logikou prestíže, pod tlakom, 
aby mu nič z ponúkaných udalostí 
neuniklo.  
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