Похвала нискости

ЖИВЕТИ АНТИУТОПИЈУ: „ВЕЛИКИ БРАТ” ОСВАЈА НАШЕ МАЛО МЕСТО

Похвала нискости

Ослањајући се на велику способност либералног капитализма и идеологије „слободног
тржишта” да најгоре и најниже људске инстинкте подјарују и изнова експлоатишу,
продуценти риалити шоу емисија су пронашли рудник злата у природном браку
егзибиционизма и воајеризма, то јест мазохизма и садизма, из којих ова врста емисија
црпи своју динамику и смисао

Пише: Марко Танасковић

Коначно смо и то доживели. После покушаја геј параде, лиценцног издања Пл
ејбоја
, добили смо нову потврду да крупним корацима неповратно грабимо ка
пресветлом друштву напредних и цивилизованих народа које знамо под
колективном именицом Запада. Добили смо
Великог брата
– чувени телевизијски риалити шоу који је весела и лукративна мешавина
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порнографије, воајеризма и садизма, а чије емитовање почиње на пролеће.
Заборавите на студију о изводљивости или почетак преговора о
стабилизацији и асоцијацији, појава Великог брата је далеко конкретнији и
поузданији показатељ да све више органски припадамо том
Врлом новом свету
. Уосталом, зашто се злопатити са мукотрпним и резултатски неизвесним
покушајима да се усвоје политичке институције и радне навике са Запада,
када је много лакше увозити западњачко поткултурно смеће и декаденцију.
Коначни циљ је ионако исти.

ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПОРЕМЕЋЕНОСТИ

Званични прес материјали кажу да је Велики брат „изум” Холанђанина Јона де
Мола који је сматрао, иако никада није прочитао Орвелов антиутопијски
роман, да је идеја свевидећег Великог брата, који 24 часа има апсолутни
надзор и доминацију над поданицима, толико забавна да је треба испробати
на телевизијском гледалишту. Пропозиције су јасне и једноставне: 12
такмичара живи у изолованој кући сто дана и, путем камера које су свуда и
микрофона које су обавезни да носе, излаже своју огољену приватност на
увид милионском ТВ аудиторијуму, који се опет поставља у улогу џелата и
сваке недеље гласањем избацује по једног такмичара из куће и из емисије.
Последњи такмичар, који преживи све елиминације, осим славе добија и
новчану награду од сто хиљада евра. Значи по хиљаду евра за сваки дан
проведен у кући. Мало ли је?

Лиценцу за наше тржиште добила је продукцијска кућа „Емоушн”, већ
истакнута у производњи риалити телевизијских програма који су на граници
доброг укуса (на пример Хоћеш нећеш...), а шоу ће се емитовати на телевизији
Б92. Донекле је изненађујућа одлука ове телевизије да уђе у трку за
Великог брата
, нарочито када се узме у обзир да је, изузимајући радиоактивност
информативног програма (због чега, уосталом, и постоје), Б92 досад био познат
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по релативно пристојном и цивилизованом одабиру лаких и забавних
садржаја страног порекла. По свом формату, гледаности и програмском
опредељењу, телевизија „Пинк” би свакако била далеко логичнији избор за
Великог брата
, таман у термину између тренутно актуелне латиноамеричке ТВ сапунице и
Гранд параде
.

Поставља се питање у чему су Сорошеви комесари и јуришници овде видели
свој интерес, осим у очекиваном порасту рејтинга и гледаности? Вести о
кастинзима за Великог брата изазвале су предвидљиву поплаву текстова и
анализа разних теоретичара медија и социолога културе, који су покушали
да дају свој одговор на то питање. По оштрини и убедљивости, издваја се
реаговање културолога Зорице Томић, иначе пословично сјајног тумача
савремених медијских феномена. Она је у први план истакла воајерску
природу савремених медија и њихову потребу да креирају сопствене
светове и тиме покажу да реалност изван њих не постоји. Отуда, тврди она, „та
жеља за познатошћу, која служи за две ствари: прво, да се посредно наплати та
познатост кроз лакше налажење посла, партнера или нечег трећег и, друго, да
се на тај начин добије уверење да нешто значите”. Уосталом, о тој улози
телевизије као произвођача виртуелних светова и врховног арбитра
реалности и вредности нарочито је надахнуто и пророчки луцидно писао
Француз Жан Бодријар.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ КУРВЕ

Госпођа Томић такође врло исправно уочава улогу новца као основног
покретачког мотива целог феномена. „Новац је једина реалност и једино
мерило ове епохе, тако да не знам шта је ту чудно. И овај шоу то потпуно огољава.
Све је потпуно јасно. Све због новца. Због њега учесници своју приватност, своју
слободу нуде на увид свима, због њега продуценти настоје да отму време,
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пажњу и животе гледалаца.”
Ту се
треба надовезати и додати да је цела замисао настала пре свега као потреба
великих телевизијских станица да уштеде материјална средства, односно да
на минималним улагањима (насупрот, на пример, галопирајућем расту цена
играних ТВ серија) извлаче максималан профит
.
Ослањајући се на фантастичну способност либералног капитализма и
идеологије слободног тржишта да најгоре и најниже људске инстинкте
подјарују и изнова експлоатишу, продуценти риалити емисија су пронашли
рудник злата у природном браку егзибиционизма и воајеријзма, то јест
мазохизма и садизма, из којих ова врста емисија црпи своју динамику и
смисао.

У томе им иде на руку све већа фасцинација естрадном славом и славним
личностима и њиховим баналним преокупацијама, то јест својеврсна
таблоидизација живота (видети средње стране скоро свих дневних новина),
као и свеопшта ерозија свих моралних и сваких других вредности. Ако томе
придодамо и немаштину и беспарицу које су код нас постале опште место,
онда заиста није тешко објаснити одакле су се створиле оне десетине
хиљада очајника који су широм Србије похрлили на кастинге за Великог брата
. Њихова жеља да постану „неко и нешто”, као и глад за обећаним новцем,
готово да је дирљива и достојна литерарне обраде. Додуше, ако погледамо с
друге стране телевизијског екрана, у потрошачки домен, ситуација је још гора
и грђа. Воајерска потреба да се завирује у приватност других (о чему сведочи
и помама за приватним секс снимцима познатих), као и садистички импулс да се,
из анонимног комфора сопствене грађанске егзистенције, ужива и, путем
елиминације, учествује у понижењу и патњи других, говоре нам да живимо у
дубоко поремећеном друштву и епохи поремећаја.

А чим постоје и потражња и понуда, посредник који ће их спојити и зарадити
на томе лако ће се наћи. Телевизија, као само још једно огледало савременог
друштва, овог пута је на себе преузела улогу макроа у тој малој прљавој игри
проституције интимности. А у тој реченој игри, не треба о томе имати никакве
илузије, курве смо сви ми. Све ово нас оставља у фаустовској ситуацији да
имамо једно, с моралне тачке гледишта, потпуно банкротирано друштво и
створену атмосферу да је све и свако на продају, а када се ствари тако
поставе, онда заиста није тешко видети какав би интерес у свему томе могао
имати Мефисто Сорош.

На крају, ваља споменути и случај чувене аустралијске интелектуалке и
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феминисткиње Жермејн Грир, ауторке култног дела Женски евнух, која је у
јануару 2005. постала један од такмичара у британском издању
Великог брата
са славним личностима, иако је претходно имала озбиљне резерве спрам тог
феномена и чак јавно изнела оцену да је шоу „отприлике цивилизован колико
и гледање кроз шпијунку у спаваћу собу вашег детета тинејџера”. Хоћемо ли у
будућности исто тако гледати госпођу Томић или неког другог згађеног
критичара и интелектуалца како се глупира зарад наше забаве, сопствене
промоције или новца? Нажалост, сличан сценарио уопште није тешко
замислити. Као што смо већ напоменули, не треба имати илузија. Пре или
касније, извојеваћемо победу над собом. Пре или касније, заволећемо
Великог брата
.
<

(Март 2006)

***

„Телевизија, као само још једно огледало савременог друштва, овог пута је на себе
преузела улогу макроа у тој малој прљавој игри проституције интимности. А у тој реченој
игри, не треба о томе имати никакве илузије, курве смо сви ми.”
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***

„Новац је једина реалност и једино мерило ове епохе, тако да не знам шта је ту чудно. И
овај шоу то потпуно огољава. Све је потпуно јасно. Све због новца. Због њега учесници
своју приватност, своју слободу нуде на увид свима, због њега продуценти настоје да
отму време, пажњу и животе гледалаца.” (Зорица Томић, културолог)
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