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Lietuvos kultūros politikoje bandoma nagrinėti kūrybinių industrijų klausimus: kaip panaudoti kultūros ir 
kūrybinių industrijų priemones, kad vietos kultūra ir menas išliktų, būtų atgaivintas ir sustiprėtų. Atsakymus į 
šiuos klausimus lydi diskusijos, kurių dalyviai skirtingai vertina pačias kūrybines industrijas ir jų priemonėmis 
kuriamą medijų bei vartojimo kultūrą. Straipsnyje, remiantis medijų ir vartojimo kultūros poveikio tyrimais 
komunikacijos moksluose, kultūros studijose, kultūros gamybos sociologijoje ir kultūros politikoje, siekiama 
išryškinti medijų kultūros transformacijas kūrybinių industrijų plėtros kontekste ir medijų kultūros poveikį 
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Įvadas

Populiarėjant kūrybinių industrijų idėjoms, 
jau tapusioms daugelio valstybių ekonomine-
socialine strategija, palaipsniui įsitvirtina 
nuostatos, kad ekonomika ir kultūra glaudžiai 
tarpusavyje susiję dalykai. Verslui kultūra 
naudinga tikintis didesnės produktų pridėtinės 
vertės, o kultūros sferoje įsigali ekonominis 
mąstymas. Vykstanti informacinių technologijų 
plėtra prisideda ne tik prie informacijos sklai-
dos, bet ir prie kultūros demokratizacijos bei jos 
virsmo preke – tokiu būdu dar labiau stiprėja 
globalizacijos procesai. 

Kūrybinių industrijų susiformavimas ir 
raida glaudžiai susiję ne tik su informacinių 
technologijų pažanga, bet ir su kultūros simbolių 
pritaikymu ir panaudojimu vis tobulėjančioms 
skaitmeninėms technologijoms. Tai savo 
ruožtu formuoja įtakingą medijų kultūrą, o 

kultūros komunikaciją leidžia priskirti prie 
vyraujančių socialinių reiškinių. Niekada 
anksčiau kultūrinė simbolika nebuvo taip arti-
mai susijusi su ekonominiais ir socialiniais pro-
cesais bei nebuvo tokia svarbi kaip šiuolaikinė 
kūrybinių industrijų priemonėmis kuriama 
medijų kultūra. Komunikacinis kultūros 
vaidmuo pripažįstamas vienu iš svarbiausių. 
Pirminis kuriamų kultūros simbolių tikslas yra 
komunikacija su auditorija arba teksto kūrimas 
(Hesmondalgh 2003: 11–12). Pripažįstant 
medijų kultūros išplitimo ir skverbimosi į 
kasdienį gyvenimą faktą, jos įtakos pasekmės 
vertinamos prieštaringai: medijų kultūra 
(marksizmo autorių vadinta kultūros industri-
jomis) kritikuojama kaip neigiamas „prekinio 
fetišizmo“, kultūros bei medijų imperializmo 
reiškinys, kuris niveliuoja ir užvaldo vietinę 
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kultūrą periferijose; arba medijų kultūra patei-
sinama kaip lengvai prieinamas, demokratiškai, 
savo nuožiūra naudojamų ir kūrybiškumą 
skatinančių kultūros išteklių repertuaras bei 
galimybė vietinės kultūros atstovams prisistatyti 
globalioje rinkoje, o sėkmės atveju – išgarsėti 
ir tapti populiaraus medijų (televizijos, kino, 
radijo ir pan.) produkto kūrėjais. 

Medijų kultūros poveikio kritika ir  
tyrimai

Medijų kultūros, kaip darančios neigiamą 
įtaką, idėja siejama su diskusija, prasidėjusia 
Theodoro Adorno ir Frankfurto mokyklos 
kultūros industrijos kritikos laikais. T. Adorno 
manymu, medijų galia gyventojams milžiniška 
ir kenksminga. 

Nemarksistinė Frankfurto mokyklos 
kultūros industrijos kritika rėmėsi požiūriu, kad 
naujų masinės komunikacijos priemonių plėtra 
vis labiau integruoja kultūrą ir prekių gamybą, 
pramogų industriją ir intensyvėjantį komercinį 
laisvalaikį.  Anot Frankfurto mokyklos 
teoretikų, Šiaurės Amerikos kultūros industrija 
paverčia kultūrą socialinės kontrolės priemone, 
manipuliuojančia jėga, kuri blokuoja masių 
sąmoningumą, deformuoja individualumą ir 
asimiliuoja pasyvius jos gavėjus, paversdama 
juos homogeninėmis masėmis. Šios trans-
formacijos pasekmė – racionalizuotas prekių 
gamybos procesas, kurį Frankfurto teoretikai 
apibūdino iš dviejų perspektyvų. Masiškai gami- 
nami kultūros produktai yra priešinami iki-
industrinei, komercinei populiariajai kultūrai, 
kurioje, manoma, vartotojai dalyvauja tiesiogiai 
ir aktyviau (Adorno 2001). 

Frankfurto mokyklos atstovai buvo įsitikinę, 
kad kultūros industrijose platinama kultūra 
iškraipyta ir manipuliuojanti, persmelkta rinkos 
dominavimo ir prekinio fetišizmo. Kultūros 
industrijos įtaka tokia, kad prisitaikėliškumas 
gali pakeisti sąžiningumą. Kultūros industrija 
meluoja ir rūpinasi dirbtiniais, o ne realiais 
poreikiais ir sprendimais. Ji sprendžia prob-
lemas „tik regimybėje“ – ne taip, kaip jos 

sprendžiamos realiame pasaulyje. Taip veik-
dama ji valdo masių protus. Tos masės, anot 
T. Adorno, tampa visiškai bejėgės. Galią turi 
kultūros industrija, nes jos produktai stiprina 
paklusnumą autoritetui ir kapitalistinės sis-
temos stabilumui. Pasak T. Adorno, kultūros 
industrija veikia skatindama ir išnaudodama 
šiuolaikinės visuomenės narių ego silpnybes. 
Jos įtaka pasireiškia jos sugebėjimu formuoti 
„regresyvią“ auditoriją: priklausomą, pasyvią, 
paklusniai vartojančią publiką. Tokiu būdu 
stengiamasi apsaugoti kapitalizmo dominavimą 
(Adorno 2001).

Tokia kultūros poveikio samprata (taip 
vadinama „hipoderminės adatos“ hipoteze) 
buvo remtasi ir ankstyvuosiuose medijų au-
ditorijos tyrimuose. Šios sampratos pagrin-
das – įsitikinimas, kad medijų kultūra stipriai 
veikia auditorijas (jos „gauna injekciją“). 
Toks įsitikinimas atitinka marksistinę ir 
neomarksistinę kultūros simbolių įtakingumo 
sampratą. Daugelyje medijų poveikio tyrimų, 
atliktų nuo 1900 m. iki 1940 m., medijos 
buvo suprantamos kaip įtakinga nuomonės ir 
elgesio formavimo priemonė. Žinomiausias 
tokio požiūrio atstovas – Haroldas Lasswellas 
(Lasswell 1938). Šis požiūris toks pat teorinis, 
kaip ir Frankfurto mokyklos teoretikų darbai, o 
jo pagrindas – ne tyrimai, bet didžiulio medijų 
populiarumo stebėjimai. 

Kultūra, suprantama kaip kūrybiškas 
jos simbolių panaudojimas, formavosi britų 
kultūros studijų akademinėje tradicijoje. 
Medijų kultūros poveikio tyrimuose ši samprata 
apibūdinama kaip suvokimo studijos. Suvokimo 
teorijoje, nagrinėjusioje santykius tarp medijų 
kultūros ir jos auditorijos, buvo atkreiptas 
dėmesys į tai, kaip vyksta sąveika tarp medijų 
kultūros ir auditorijos. Daugelis akademinės 
tradicijos kultūros studijų atstovų vykdė et-
nografinius tyrimus, kurie išryškino auditorijos 
reikšmę ir atskleidė būdus, kaip skirtingai jos 
interpretuoja medijų kultūros tekstus. Dažnai 
minimas tokio tyrimo pavyzdys yra Ieno Ango 
atliktas serialo „Dallas“ tyrimas, kuris atskleidė 
didžiulę filmo interpretacijų įvairovę. Ją lėmė 
ne tik skirtingas kultūrinis kontekstas (tyrimas 
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buvo vykdomas skirtingos kultūros šalyse), bet 
ir žiūrovų socialinės patirties įvairovė (Ang 
1985).

Suvokimo teorijoje remiamasi hipoteze, kad 
auditorijos į medijų kultūros poveikį reaguoja 
labiau aktyviai, o ne pasyviai: pavyzdžiui, 
tarptautinių medijų konglomeratų platinamą 
komercinę homogenizuotą kultūrą (muziką, 
kino filmus, prekių ženklus ir pan.) skirtingos 
nacionalinės, etninės ir rasinės grupės interpre-
tuoja skirtingai. Šios hipotezės atstovai mano, 
kad globaliai platinama medijų kultūra taip 
paprastai neužtikrina komercinės kapitalistinės 
kultūros dominavimo ir neskatina vietinės 
(nacionalinės) kultūros atstovų niveliacijos, 
kuri keltų grėsmę nacionaliniam tapatu-
mui. Hipotezės šalininkai teigia, kad medijų 
kultūra skatina auditoriją aktyviai įsikišti, 
taip pat ir daugiakultūriškumo tendencijas. 
Suvokimo studijas plėtojantys tyrėjai daugiausia 
vykdė kokybinius auditorijų tyrimus: studijavo 
kasdienį tiriamosios grupės gyvenimą ir su 
juo siejo naudojimąsi medijų kultūros tekstais. 
Tyrėjus domino medijų vaidmuo kasdieniame 
žmonių gyvenime, o ne gyvenimo poveikis 
(arba reikšmė) programos suvokimui.

Suvokimo studijų atsiradimas masinės 
komunikacijos tyrimuose paprastai sieja-
mas su Stuarto Hallo darbo Encoding and 
Decoding in the Television Discourse (1974) 
tyrinėjimais, o medijų kultūros suvokimo 
tyrimai – su kultūros studijų Birmingemo 
Centre Jungtinėje Karalystėje tyrimais. S. Hallo 
užkodavimo ir iškodavimo hipotezė padėjo 
pamatus ir suformulavo problemą „suvokimo 
paradigmai“, kuri savo ruožtu paskatino posūkį 
komunikacijos moksluose nuo techninio link 
semiotinio požiūrio į žinutes. Žinutė daugiau 
nebuvo suprantama kaip paketas ar kamuolys, 
kurį siuntėjas „meta“ suvokėjui. Idėja, užuot 
reiškusi, kad žinutė yra užkoduojama progra-
mos kūrėjo, o vėliau iškoduojama suvokėjo, 
reiškė, kad išsiųsta ir gauta žinutė – nebūtinai 
yra identiškos, o skirtingos auditorijos gali 
iškoduoti programą nevienodai. Semiotinės ri-
bos reiškė, kad medijų studijos traukiasi nuo bi-
hevioristinio stimulo-atsako link interpretacinio 

modelio, kuriame medijų poveikis traktuojamas 
kaip priklausomas nuo medijų žinučių interpre-
tacijos. Šiuo požiūriu kultūra suprantama kaip 
socialinės veiklos išteklius, kuris gali būti nau- 
dingas įgyvendinant įvairius tikslus. Simboliai 
laikomi polisemiškais ir pasiduodančiais 
įvairioms interpretacijoms: žmonės perskaito 
žinutėse tai, kas jiems patinka, t. y. reikšmė 
priklauso nuo individo interesų. Simboliai 
vertinami kaip lankstūs: šiuo požiūriu medijų 
kultūra prilyginama neapibrėžtam simbolių 
rinkiniui, naudojamam individų ištekliui, sie- 
kiant savų interesų. 

Vykstant medijų studijų evoliucijai, buvo 
apmąstomi nauji reiškiniai, tokie kaip masinė 
komunikacija ir masinė kultūra. Svarbiausia 
tema medijų kultūros tyrinėjimuose – 
pasipriešinimo galimybės paieška masinėje 
kultūroje ir kasdieniame gyvenime. Janice 
Radway rado pasipriešinimo ir kompen-
sacijos elementų moterų populiarių romanų 
skaitymo procese (Radway 1984). Jos atlikti 
meilės romanų skaitytojų tyrimai atskleidė, kad 
skaitymas namų šeimininkėms yra vengimo 
veiksmas: skaitytojos tarytum „nusiperka“ 
nuosavą kultūrinę teritoriją, pasineria į knygą 
ir tokiu būdu atsiplėšia nuo socialinio namų 
šeimininkių vaidmens. 

Susijusi tema medijų studijose – aktyvaus 
suvokėjo vaidmens akcentavimas. J. Fiske 
atkreipė dėmesį į televizijos žiūrovų galimybę 
aktyviai kurti savo skaitymus ir interpretacijas. 
Šią galimybę jis vadina televizijos „semiotine 
demokratija“ – t. y. reiškinys, kuris nurodo, 
kad reikšmė priklauso nuo žiūrovų. Autorius 
tyrinėjo televizijos tekstų skaitymo strategijas 
ir populiariosios kultūros asmenybes (tokias 
kaip Madonna), atliko jų gerbėjų (arba žiūrovų) 
reakcijų etnografinius tyrimus (Fiske 1984). 
Anot J. Fiske, populiari dainininkė Madonna 
pardavė tiek milijonų albumų dėl savo gebėjimo 
palaikyti ryšį su auditorija, būti jai reikšminga. 
Kiekvienas parduotas albumas įrašų kompani-
joms – tik papildomas vienetas, tačiau individo 
lygmeniu – unikalus gaminys, kuriam pirkėjas 
priskirs savo individualias reikšmes. Pasak 
J. Fiske, Madonna – pavyzdinis populiarus „tek-
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stas“, nes ji kupina prieštaravimų: galima rasti 
patriarchalinių ir joms prieštaraujančių, t. y. 
pritaikomų pagal savo moterišką seksualumą 
(o ne vyrišką pritarimą), reikšmių. Madonna 
provokuoja reikšmes, kurių kultūrinis poveikis 
gali būti tyrinėjamas tik kaip daugialypis ir 
prieštaringas judėjimas (Fiske 2008: 124). J. Fiske 
manymu, bet kurio teksto reikšmė neužbaigta, 
kol ji nėra individų interpretuojama savo 
gyvenimo kontekste. Madonnos įvaizdis tampa 
semiotinių kovų lauku tarp patriarchalinės 
kontrolės ir feministinio pasipriešinimo, tarp 
kapitalizmo ir jam pavaldžių socialinių grupių, 
tarp suaugusiųjų ir jaunimo. Trumpai tariant, 
Madonna yra kasdienio gyvenimo kultūrinis 
išteklius, kuris kiekvieno individualaus ais-
truolio gali būti „naudojamas“ skirtingais 
būdais, papildant savo egzistenciją kai kuriomis 
reikšmėmis ar malonumais. Tai vyksta kaip 
visas buvimo pasaulyje būdo palaikymas per 
fantaziją, kuri sužadina aistruolių savojo aš 
sampratą ir tokiu būdu veikia jų elgesį socialinės 
situacijos metu (Fiske 2008: 108).

Tyrėjas daro išvadą,  kad skaitytojo 
pasaulėžiūra susiformuoja remiantis jo „dis-
kurso“ patyrimu, kuris padeda suteikti reikšmę 
socialiniam patyrimui. Skaitymo momentas 
įvyksta, kai medijų ir skaitytojo diskursai 
susitinka, pateikdami auditorijai diskursą, 
pajėgų kurti reikšmę. Tai vyksta kaip nuola-
tinio sutikimo su dominuojančia ideologija ir 
pasipriešinimo jai dinamiškas procesas: kultūra 
teikia priemones reikšmei iš socialinio patyrimo 
kurti. Skaitytojo sąmonė yra veikiama diskurso, 
kuris jam prieinamas konkrečios socialinės 
situacijos metu. 

J. Fiske tvirtinimu, populiariosios kultūros 
tekstai kuriami iš diskursų, kuriems būdingas 
gana aukštas atitikimo laipsnis. Tekstas tampa 
populiarus, jeigu jo diskursai atitinka būdą, 
kuriuo žmonės interpretuoja savo socialinį 
patyrimą konkrečiu laiko momentu: „populiarūs 
naratyvai savo pačių uždarame pasaulyje įrodo 
diskursų kaip aiškinamųjų, save gaminančių 
mechanizmų pakankamumą“ (Fiske 1984: 70). 
Kitais žodžiais tariant, tekstas yra populiarus, 
jei jis sukelia skaitytojų rezonansą. Teksto popu-

liarumas (ir pritaikymas) – tai jo pranešimų 
ir diskursų, kuriuos skaitytojai pritaiko savo 
patyrimui įprasminti, atitikimas. Populiarus 
tekstas dar kartą patikina skaitytojus, kad jų 
pasaulėžiūros (diskursai) yra reikšmingos. 
Pasitenkinimas, kurį teikia populiarioji kultūra, 
kyla dėl nuolatinio įtikinėjimo, kad kažkieno 
pasaulio interpretacija sutampa su kitų asmenų 
interpretacijomis. J. Fiske tvirtinimu, medijų 
auditorija sudaryta iš įvairių grupių, kurios ak-
tyviai skaito medijų kultūros tekstus, kad kurtų 
reikšmes, atitinkančias jų socialinį patyrimą 
(Fiske 1984: 71). 

Medijų ir vartojimo kultūros suartėjimas 
ir įvaizdinimas

Kultūros studijos pradėjo plėtoti ne tik medijų 
kultūros, bet ir vartojimo kultūros tyrinėjimus. 
Tyrimai, susiję su vartojimo kultūra ir kas-
dieniu gyvenimu, apėmė kultūrinį patyrimą 
ir vartojimo ekspresyvumą, susiejo juos su 
tapatumu. Vartojimo kultūros vystymuisi la-
bai svarbi medijų kultūra, ypač reklama, kuri 
skatino vartoti masiškai gaminamas gėrybes – 
masinės komunikacijos priemonės visada buvo 
pasitelkiamos rinkos plėtrai, o reklama tapo 
įtakinga masinės medijų kultūros svajonių 
kūrėja. Veiksminga priemone formuojant naują 
vartotojų patirtį ir primetant jiems vartotojiškas 
vertybes tapo televizija. Šiandien šį vaidmenį 
vis aktyviau perima naujos komunikacijos 
priemonės: internetas ir skaitmeninio formato 
produktai bei paslaugos – t. y. visas arsenalas, 
kurį siūlo kūrybinės industrijos.  

Kūrybinių industrijų raida ženkliai prisidėjo 
prie vartojimo ir medijų kultūros formavi-
mosi procesų ir suartėjimo. Dažnai „medijų 
kultūros“ ir „vartojimo kultūros“ sąvokos 
vartojamos kaip šiuolaikinės visuomenės 
etiketės. Medijų kultūros ir vartojimo kultūros 
suartėjimas bei paplitimas davė pagrindą at-
sirasti teiginiams apie kultūros mediatizaciją, 
apibūdinamą kaip medijų kultūros sustiprinimo 
ir primetimo procesą. A. Janssonas kultūros 
mediatizacijos sąvoką aiškina kaip medijų įtaką  
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patiems įvairiausiems reiškiniams: pirmiausia 
ji buvo pritaikyta apibūdinant medijų įtaką 
politinei komunikacijai, o pastaruoju metu – 
siekiant nušviesti vis didėjantį rinkodaros ir 
vartojimo kultūros vaidmenį. Savo ruožtu 
šiuolaikinės kultūros mediatizacija suprantama 
kaip procesas, kurio metu medijų kultūros sfera 
primetama ir praplečiama tiek, kad ji tampa 
dominuojančia kultūros produktų tiekėja, o 
šie produktai tampa reikšmingais kultūriniais 
referentais (Jansson 2002: 6). 

 Kultūros mediatizacijos ir vartotojiškumo 
susipynimas susijęs su kultūros įvaizdinimo 
reiškiniu, kuris apibūdinamas kaip medijų 
vaizdinių įtakos prekiniams ženklams stiprėjimas, 
taip pat kaip medijų siūlomų vaizdinių pritaiky-
mas tapatumo savikūrai. Ženklinė kultūros 
mediatizacijos ir įvaizdinimo reiškinių prigimtis 
buvo pavadinta „ženklų ir erdvės ekonomika“, 
kurios esmė nusakoma kaip ženklų, o ne daiktų 
gamyba. Scottas Laschas ir Johnas Urry gami-
namus ženklus grupuoja į du tipus: tie, kurie 
turi pažintinį turinį ir yra informacinės prekės; 
bei tie, kurie turi estetinį turinį ir priskiriami 
prie vadinamųjų postmodernių prekių (Lash, 
Urry 1994: 52). Pastarieji suvokiami ne tik kaip 
objektų, turinčių svarbių estetinių sudėtinių dalių 
(popmuzika, kinas, laisvalaikis, žurnalai, vaizdo 
įrašai ir t. t.), daugėjimas, bet ir kaip ženklo-vertės 
komponento arba įvaizdžio, įkūnyto mate-
rialiuose objektuose, sureikšminimas. Materialių 
objektų estetizacija įprastų prekių gamyboje – tai 
dizaino elementų naudojimas, kurie sudaro vis 
svarbesnę prekės vertės dalį: industrinei gamybai 
suteikiama „dizaino išraiška“. 

Medijų ir vartojimo kultūros suartėjimui 
turi įtakos refleksyvios akumuliacijos – ekono-
mikos ir kultūrinių procesų susipynimo pro-
cesai: pramonės gamybai vis labiau virstant 
simbolių cirkuliacija, t. y. kuriant semiotines, o 
ne funkcines reikmes. Savo ruožtu komercinių 
įmonių siekis gauti pelno reikalauja didesnio 
jautrumo kasdienio gyvenimo kultūros 
reikšmėms. Kita vertus, tai reiškia, kad individų 
saviraiška vis glaudžiau susipina su ekonomine 
veikla, įsitvirtinusia vartojime, o ekonomika 
tampa kultūrine (Lash, Urry 1994). 

Poindustrinis kapitalizmas, pavertęs kultūrinį 
gyvenimą preke, pabrėžia ženklą-vertę. Vartojimo 
kultūros tyrėjų teigimu, visa poindustrinė ekono-
mika vis sparčiau virsta ženklų, kuriuos sau 
pritaiko vartotojai, gamyba. Prekės ženklo sėkmė 
tampa labai svarbi produkto gyvavimui rinkoje, 
o dizainas – reikšminga vartotojiško gyvenimo 
stiliaus (informacijos, simbolių, įvaizdžių, 
troškimų ir fantazijų) reprodukcijos priemone 
(Lash, Urry 1994). Puikus tokio kapitalizmo 
pavyzdys – kompiuterių industrija, kuri ne tik 
gamina geriausias technologinių pasiekimų ver-
sijas, bet ir reaguoja į dizaino (arba simbolinių 
reikšmių) naujoves. 

Kūrybinės industrijos grindžiamos poin-
dustrine ženklų ekonomikos logika, įprasmina 
savo objektų cirkuliaciją kaip prekių ženklinimą 
ir intelektinės nuosavybės judėjimą. Tai galima 
traktuoti kaip estetikos ir socialinio gyvenimo 
susiliejimą – kultūros objektų vartojimas 
suteikia sąlygas estetiniam refleksyvumui ir 
estetiškai raiškiai individualizacijai. Vartojimo 
prekės tampa vis labiau prikrautos įvaizdžių ar 
ištisų gyvenimo stilių, kurie dažniausiai peri-
mami iš medijų kultūros, o parduodami rinkoje 
produktai tampa prisotinti medijų vaizdinių 
(Jameson 2002). Tokiame kontekste vartojimo 
prekės ir medijų tekstai tampa beveik tuo pačiu 
dalyku. Ankstesnis skirtumas tarp daikto ir 
sąvokos silpnėja ir, galiausiai, realus pasaulis 
pasuka į postmodernios simuliacijos sritį bent 
jau teorijoje (Baudrillard 1998).

Vartojimo ir medijų kultūros susiliejimo 
kontekste kasdienį gyvenimą veikia kūrybinių 
industrijų užkoduoti prekių ženklai – formuo-
jasi komercinio intertekstualumo reiškiniai, 
nurodantys, kad ženklų ir tekstų reikšmės yra 
fiksuojamos ir perkuriamos. Komercinio in-
tertekstualumo formavimosi procesai nevyksta 
socialiniame vakuume ir negali būti traktuo-
jami kaip kapitalo kontrolės priemonės – 
kultūrinės ir socialinės reikšmės visada perku- 
riamos atsižvelgiant į kontekstą. Šis posūkis į 
realaus gyvenimo kontekstą pateisina tolesnius 
tyrinėjimus, kurių tikslas – suprasti, kaip post-
modernios reprezentacijos iš tikrųjų interpretuo-
jamos ir vertinamos pačių žmonių, pripažįstant 
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kasdienį medijų kontekstą kaip neatsiejamą 
socialinių ir kultūrinių procesų dalį. 

Vaizdinių plėtojimo logika grindžiama 
kūrybinių industrijų strategija, kuria siekiama 
atgaivinti vietoves (miesto, regionų ir net šalies), 
o drauge su daugeliu rinkodaros priemonių 
siūloma vietovės įvaizdžio kūrimo, stiprinimo 
arba jo keitimo idėja. Ši idėja grindžiama plačiai 
populiarinama nuostata, kad vietovė ar regionas, 
siekiantys tapti konkurencingais pasaulinėje 
rinkoje, turi kurti savo išskirtinį įvaizdį. Žinomi 
vietovių įvaizdžių ir prekių ženklų pavyzdžiai 
pripildomi ne tik vietinio meno ar verslo, bet ir 
kasdienės kultūros, vietos gyvensenos medžiagos 
ir vaizdinių. Tokiems tikslams pasiekti siūlomas 
nemažas kūrybinių industrijų priemonių arse-
nalas. Tokiu būdu vietovės, regionai ir valstybės 
įtraukiamos į semiotines kovas, kurių tikslas – 
laimėti vietą pasaulio rinkoje. Kūrybinės indus-
trijos siūlo būdus, kaip investuoti į vaizdinių 
plėtrą, siekiant, kad tam tikri produktai išsiskirtų 
iš kitų, panašių produktų rinkoje. Tokiu būdu 
prisidedama prie visuotinio medijų kultūros 
plitimo. Medijų kultūros vyravimo pasekmės 
svarbios vartojimo kultūrai – žmonės vis daugiau 
susiduria su semiotine prekių reprezentacija, 
o ne pačiomis prekėmis. Kasdienybėje įvairūs 
medijų tekstai pateikia vartotojams prekių vaiz-
dinius ir paslaugas, kurios galėtų tapti medžiaga 
jų gyvenimo stiliui kurti. 

Tokių kūrybinių industrijų priemonių 
kaip populiarūs kino filmai ar žurnalai, taip 
pat vartojimo prekių reklaminiuose tekstuose 
kreipiamasi į individus ir jie kviečiami susita-
patinti su konkrečiais produktais, įvaizdžiais 
ir elgesiu. Reklama suteikia utopinius naujo, 
patrauklesnio, sėkmingesnio, prestižinio „aš“ 
įvaizdžius, įgyjamus perkant prekes. Reklama 
kaip burtininkė siūlo savasties transformaciją 
ir naują tapatumą, susiedama vartotojo elgse-
nos, mados ir išvaizdos pokyčius su virtimu 
nauja asmenybe. Individai mokomi tapatintis 
su vertybėmis, vaidmenų modeliais ir social-
iniu elgesiu per reklamą, kuri tokiu būdu tampa 
svarbia socializacijos priemone ir vartotojų 
troškimų vadybininke (Willis 1990). Reklama – 
vienas labiausiai paplitusių, medijomis paremtų 

vartojimo kultūros formų. Ji parduoda produktus 
ir požiūrį į pasaulį, pasitelkdama įvaizdžius, 
retoriką, šūkius ir juos gretindama reklami- 
niuose tekstuose. Šiems medijų kultūros tekstams 
kurti skiriami didžiuliai meniniai ištekliai, psicho- 
loginiai tyrinėjimai ir rinkodaros strategijos, 
todėl nenuostabu, kad reklaminiai tekstai prime-
ta dominuojančius tapatumo vaizdinius (lyties, 
amžiaus, patrauklios gyvensenos ir t. t.), o juos 
priimantys individai atsiduria labai specifinėse 
subjekto pozicijose (Kellner 1996: 164). 

Šiuolaikinės skaitmeninės medijos eina trum-
piausiu keliu – nuo „gamintojų“ link „vartotojų“, 
prasiskverbia į gyvenamą pasaulį kaip ekspertinė 
kultūrinė arba estetinė sistema (Lash, Urry 
1994). Tai nereiškia, kad kultūros produktų 
gamintojai taip paprastai valdo pasyvių vartotojų 
norus: refleksyvi akumuliacija implikuoja 
gamintojų jautrumą kultūriniams impulsams ir 
jų gebėjimą pritaikyti ir demonstruoti šias ten-
dencijas vartotojams. S. Lasho ir J. Urry teigimu, 
vaizdinių ir stilių autoriteto didėjimo bei popu-
liarumo socialinė-ekonominė logika siejama su 
kūrybinių industrijų, ypač kultūros tarpininkų, 
kultūriniais ir ekonominiais interesais, taip 
pat ir kūrybinių industrijų siekiais remti vidu-
riniosios klasės hegemoniją. Šios hegemonijos 
siekiama naikinant skirtumus tarp teisėtų ir 
neteisėtų kultūros formų ir skonių, tokiu būdu 
destabilizuojant tradicines vertybių hierarchijas 
ir simboliškai nuginkluojant kontrakultūrinius 
judėjimus (Lash, Urry 1994).

Efemeriškas medijomis paremtos kultūros 
pobūdis, viena vertus, suteikia daugiau stilistinės 
laisvės vartotojams, kita vertus – vis didesnes 
galimybes gamintojams konvertuoti naujas kon-
cepcijas į komercinę naudą. Pastaroji aplinkybė 
išryškina faktą, kad pats mediatizacijos procesas 
skatina kultūros virtimą preke: kai konkretus 
produktas ar paslauga yra vartojami, jie inter-
pretuojami pagal medijų vaizdinių (reklamos 
ir kitų medijų kultūros tekstų) sukurtus stan-
dartus. Jei kokia nors prekė nuolat pateikiama 
madingame miesto fone ar kontekste, kuris 
vaizduojamas žurnaluose, kino filmuose ar TV 
serialuose, toks primygtinai siūlomas požiūris 
gali būti palaikomas auditorijos. 
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Konkretaus vartojimo veiksmo reikšmė 
susiformuoja dalinai iš konotacijos jungčių 
tarp vartojamo objekto ir medijų kuriamų 
vaizdinių kaip tekstas, susijęs su kitais tekstais. 
Tai intertekstualumas arba įvairių tekstų, žanrų 
ir diskursų bendras vidinis egzistavimas ir 
referentiškumas (Fairclough 1995). Į daugelį 
medijų tekstų įtraukiami kiti teksto reiškinių 
aspektai ir jų pėdsakai. Kaip pastebėjo Dickas 
Hebdige’as, 1930 m. mados krypčių forma-
vimuisi įtaką darė mašinos, traukiniai ir kiti 
nesusijusių objektų paviršiai (Hebdige 1981). 

Medijomis paremtos kultūros vaizdinių 
industrija siekia įtvirtinti semiotinių tinklų 
kūrimo kontrolę. Industriškai užkoduoto inter-
tekstualumo pavyzdys – produkto išdėstymas, 
kuris išreiškia prekės ženklo pateikimo strate-
gijos esmę – poziciją pageidautiname medijų 
kontekste, siekiant įtvirtinti produkto vaizdinį. 
Cristell A. Russell produktų pozicionavimo 
procesą apibūdina kaip dualistinį judėjimą: 
intertekstualumo jungtys, kai keliaujama 
tiesiogiai iš medijų teksto į vartojimo prekės 
ženklą, apimant stilių ir teksto vertybes (kurie 
perkeliami į produktą). Kita judėjimo kryp-
tis nurodo, kaip judama nuo produkto link 
medijų teksto – kai prekės vaizdinys arba „aura“ 
papildo personažų ir kino filmo ar televizijos 
programos vietų suvokimą (Russell 1998). Toks 
dvigubas kultūrinės reikšmės perkėlimas vyksta 
šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje iliustruo-
jant ištisus gyvenimo stilius, taip pat ir vartojimo 
stilius, bet nebūtinai užsimenant apie prekinių 
ženklų produktus. Pateikiamose gyvenimo 
stiliaus prezentacijose žaidžiama su tekstinėmis 
konvencijomis ir vartojimo prekių įvaizdžiais – 
tokiu atveju komercinio intertekstualumo po- 
veikis tampa beveik nepastebimas.

Komercinio intertekstualumo veikimas sieja-
mas su trimis procesais: jis gali būti aiškinamas 
kaip sukultūrintos ekonomikos semiotinis režimas, 
kaip medijų sistemos buvimo rezultatas ir kaip 
socialinių veikėjų simuliacijos sfera (Jansson 2002: 
20). Komercinio intertekstualumo pasekmės 
atsiranda dėl daugialypės produkto koncepcijos 
įgyvendinimo. Šioje koncepcijoje kiekvienas 
kultūros produktas generuoja pridėtinę vertę ir pri-

sideda prie kitų koncepcijos produktų rinkodaros. 
Komerciniu intertekstualumu naudojasi medijų 
konglomeratai, platinantys įvaizdžių kupinas 
prekes. Walt Disney kompanija nuo 1950 m. ėmėsi 
masinio medijų tekstų „sukabinimo“, prekybos jais 
ir rėmimo, surinko į vieną nuoseklią koncepciją 
nemažai autoreferentinių produktų, kurie buvo 
medijų naratyvai. Net jei filmuota pramoga sudarė 
didžiąją dalį biudžeto, daugiau nei 50 % pajamų 
realiai į biudžetą pateko iš vartojimo produktų ir 
teminių parkų. Kaip pastebi Murdockas Grahamas, 
filmas pasmerktas žlugti netgi kino teatre, jei jis 
tik demonstruojamas. Tačiau jį lydintis viešumas 
gali paskatinti knygų, įrašų kūrimo ir pardavimo 
procesą, ir atvirkščiai – tuo pat metu vykdomas 
knygų, įrašų, marškinėlių ir žaislų platinimas gali 
sukurti atmosferą, skatinančią pažiūrėti filmą 
(Graham 1992: 202). 

Visa tai galima vadinti medijų tekstų mate- 
rializacija – rėmimo strategija, kai teminės 
prekės ir potyriai papildo bei apskritai sustipri-
na kino filmo koncepciją. Žinomiausias tokio 
reiškinio pavyzdys – teminiai parkai, kuriuose 
auditorija (klientai) gali vaikštinėti po trijų 
dimensijų erdves, apžiūrinėti gerai žinomus 
personažus, prisiminti pasakojimus ir pirkti 
įvairias temines prekes. Tokios medijų valdo-
mos erdvės (taip pat pristatomos kavinėmis, 
teminiais pasažais parduotuvėse ir t. t.) yra 
maksimaliai įgyvendinta komercinio intertek-
stualumo manifestacija, nurodanti sėkmingą 
kūrybinių industrijų panaudojimą. 

Medijų ir vartojimo kultūrą vienija tai, kad 
abi susijusios su supratimo procesais, dėl kurių 
vartojimo produktai (t. y. prekės) ir medijų 
produktai tampa kultūriniai (juos įtraukiant į 
reikšmių tinklus), ir atvirkščiai, kai šie produk-
tai patenka į reikšmių tinklus bei veikia šių 
reikšmių formavimąsi. Nei medijų kultūra, nei 
vartojimo kultūra negali būti redukuotos tik į 
produktus, praktiką ar bendruomenes, bet yra 
susijusios tarpusavio ryšiais trijose srityse. 

Teorijoje sąvokos „medijų kultūra“ ir „var-
tojimo kultūra“ persidengia, o empiriškai jos – 
neišskiriamos. Medijų kultūros apimtis plečiasi, 
keisdama vartojimo kultūrą. Medijų pateikiami 
tekstai reiškia būdus, kuriais žmonės patiria, 
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išgyvena santykius tarp savojo aš ir jį supančio 
pasaulio (taip pat ir prekių pasaulio). 

Kita šiandieninės medijų kultūros įtakos 
sfera – naujų, neturinčių konkrečios teritorijos 
bendruomenių susidarymo skatinimas. Įvairūs 
medijų produktai palaiko specializuotų audito-
rijos segmentų išsiskaidymą. Kiekvienos tokios 
specializuotos auditorijos nariai gali patirti naują 
bendruomeniškumo jausmą, pasirinkdami 
gyvenimo stilių arba konkretų kultūrinį skonį, o 
pastaruoju metu vis glaudžiau susipinant medijų 
ir vartojimo kultūrai – išbandyti prekės ženklus 
ir su jais susietus komercinius produktus ir 
paslaugas. Tokios bendruomenės paprastai yra 
tarptautinės ir kuriasi dėl populiariosios kultūros, 
taip pat reklamos ir vartojimo gėrybių įtakos. Šiuo 
atžvilgiu medijos funkcionuoja kaip „vaizdinių 
bankas“, iš kurio individai gali sau prisitaikyti 
specifinius kultūros atributus, atitinkančius jų 
gyvenimo stilių (Kellner 1995). Ypač tai patvirtina 
audiovizualinės medijos, kurių išraiškos formos 
labai svarbios bendruomenių vystymuisi. Šių 
bendruomenių pamatas – ne tik tokie nematomi 
dalykai kaip vertybės, interesai, bet ir semiotinė 
raiška, kuri veikia kaip bendros ribos interpre- 
tacijai (Featherstone 1991). 

Refleksyvus medijų kultūros išteklių panau-
dojimas skatina mados ir stilių kaitą. Socialiniame 
gyvenime tai reiškia, kad kultūrinės ir išraiškos 
bendruomenės ne tik atitrūksta nuo vietovės ir 
pliuralizuojasi, bet tampa vis nepastovesnės.

Kasdieniame gyvenime patiriamas nuolatinis 
vaizdinių srautas sudarytas iš medijų kultūros 
tekstų ir prekių – kategorijų, kurios vėliau 
susipina taip, kad tampa nebeaišku, kas yra 
vaizdinys, o kas – produktas; kas yra rėmimas, o 
kas – rėmimo objektas. Pasinaudodami komer-
cinio intertekstualumo veikimo mechanizmu, 
medijų kultūros vaizdiniai vienokiu ar kitokiu 
būdu nuolat skverbiasi į pasaulį.

Išvados

Medijų kultūra priskiriama prie įtakingiausių 
kūrybinių industrijų plėtros priemonių: ji giliai 
įsiskverbia į kasdienį gyvenimą, jos platinami 

vaizdiniai veikia individų ir ištisų teritorijų 
tapatumo kūrimo ir savęs pateikimo pasau-
lyje procesus. Medijų kultūrai vis glaudžiau 
susipinant su vartojimo kultūra, jos įtaka 
vertinama prieštaringai: kritikuojama kaip 
neigiamas „prekinio fetišizmo“ arba kultūros 
imperializmo reiškinys, „praryjantis“ vietinę 
kultūrą periferijose, ir tuo pat metu pateisi-
nama kaip lengvai prieinamas, demokratiškai, 
savo nuožiūra naudojamų ir kūrybingumą 
skatinančių kultūrinių išteklių repertuaras bei 
galimybė vietinės kultūros atstovams prisistatyti 
globalioje rinkoje.  

Viena vertus, teigiama, kad medijomis 
paremtos kultūros vaizdinių industrija siekia 
įtvirtinti kultūrinės raiškos kontrolę. Daugybę 
tokios kontrolės pavyzdžių pateikia prekės 
ženklo pozicionavimo priemonės, kurios palai-
ko specializuotus auditorijos (vartotojų) seg-
mentus. Kita vertus, pripažįstama, kad visiška 
kontrolė neįmanoma dėl aktyvios medijų ir var-
tojimo kultūrą interpretuojančios, refleksyvios 
auditorijos (vartotojų) ženklų perskaitymo 
veiklos. Nors Lietuvos kultūros politikoje popu-
liarinamos kūrybinių industrijų priemonės ver-
tinamos atsargiai, kaip komercinės (vartojimo) 
medijų kultūros platintojos, tačiau palaipsniui 
formuojasi požiūris, kad kartu su medijų ir 
vartojimo kultūra siūlomos priemonės gali ne 
tik padėti išgyventi ir palaikyti vietinę kultūrą 
ir menus, bet ir suteikti joms priemonių, 
palaikančių vietovės ir vietos kultūros tapatumą, 
įvairovę bei skirtingumą, taip pat galimybių 
konkuruoti pasaulio rinkose. 
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TRANSFORMATION OF CULTURE IN CREATIVE INDUSTRIES: 
HOW MEDIA CULTURE WORK
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The Creative Industries issues in Lithuanian cultural policy are known as tools for revival, renewal and en-
hancement of local culture and arts. Trying to answer these questions participants are giving answers from 
different points of view, reflecting positive and negative evaluations of impact of Creative Industries and media 
culture on local culture and arts. This paper analyzes and highlights transformation of culture and impact of 
media culture on individual’s and communities’ identities in Creative Industries and media culture, analyz-
ing theoretical and empirical research issues in communication studies, cultural studies, cultural production 
sociology and cultural politics fields.
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