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Izvleček in ključne besede

YouTube in glasba
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the history of such technological shifts.

zgodovinski pregled tehničnih novosti,

This is followed by a research about

ki so do sedaj vplivale na glasbo. Nato pa

YouTube from three different viewing

YouTube raziščemo s treh različnih

points: as a music medium, as a direct
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1. Predgovor

Muzikologe sem si vedno predstavljala kot družbene arhitekte zvoka1 – neke vrste
specializirane glasbene inženirje, ki znajo svetovati, katera glasba kam sodi, ter razložiti,
zakaj. Področje, ki je najbolj zanimivo v tem smislu, bi po delitvi Gvida Adlerja uvrstili
v sistematično muzikologijo, konkretneje pod okrilje sociologije glasbe (Barbo, 2004).
Za študij muzikologije sem se navsezadnje odločila ravno zaradi knjig o rocku Simona
Fritha in Uvoda v sociologijo glasbe Theodorja W. Adorna. Po Blaukopfu je sociologija
glasbe zbirka vseh družbenih danosti, ki so relevantne za glasbeno prakso, ureditev teh
danosti glede na njihov pomen za glasbeno prakso in zajemanje tistih danosti, ki so
odločilnega pomena za spreminjanje prakse. Med njimi je še najpomembnejša vloga ta,
da interpretira življenjske okoliščine glasbe in vzvode spreminjanja okoliščin, v katerih
živi (Stefanija, 2010: 63).
Že od malih nog so me zanimala sociološka vprašanja o glasbi, a je bil njihov
kontekst tedaj drugačen. V prvi resni stik z glasbenimi mediji sem prišla pri sedmih letih,
ko se je na MTV Evropa vrtel Oops I did it again – tedaj najnovejši videospot Britney
Spears. Televizija je zavzemala središčni položaj v naši dnevni sobi, daljinec pa si je bilo
potrebno izboriti med dvema sestrama. V 21. stoletju je zvočna podoba družinske hiše
precej drugačna. Vsak posameznik ima možnost popolne izolacije s pomočjo elektronskih
naprav (prenosni računalniki, tablice in pametni telefoni) ter pretvornikov signala v zvok
(zvočniki in slušalke). Z drugimi besedami – danes je glasbena recepcija uporabniku
veliko prijaznejša, saj jo lahko prilagaja glede na svoje lastne potrebe, mediji pa mu pri
tem pomagajo z računalniškimi algoritmi. Spremljanje teh sprememb in opazovanje, kako
vplivajo na mojo okolico ter kako se jim ta prilagaja skozi leta, me je še posebej
izoblikovalo za tovrstno raziskovanje.
Odraščala sem z MTV-jem, nato živela dobo YouTuba, sedaj pa lahko govorim v
imenu študentskega in mladega občinstva generacije Y, ki med seboj komuniciramo
preko trenutkov, ujetih z aplikacijo Snapchat, s skupno rabo glasbenih seznamov

V smislu podjetja Muzak, ki že skoraj stoletje prodaja glasbene programe, namenjanje predvajanju na
radijskih postajah in v restavracijah, letališčih, dvigalih (od koder se ga je prijel naziv 'elevator music') ter
povsod drugod.
1
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predvajanja na Spotifyju in označevanjem prijateljev na Facebooku pod zanimivimi
videoposnetki z YouTuba.
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2. Uvod

Z velikim navdušenjem za aktualne teme sem tekom študija muzikologije na drugi
stopnji večino svoje pozornosti namenila raziskavam, povezanih z glasbo 21. stoletja. Pri
tem se nisem žanrsko omejevala in sem kot glasbena publicistka pokrivala prav vsa
področja glasbene sodobnosti – od člankov o umetnostni in popularni glasbi do
intervjujev z različnimi ustvarjalci in poustvarjalci. Pisala sem kritike s klasičnih
koncertov, reportaže z glasbenih festivalov ter o slovenski zborovski aktivnosti. Zaradi
precej velikega spektra zanimanj sem dolgo iskala primerno temo; táko, ki bi me kot
raziskovalko najbolje opisala in h kateri bi lahko karseda največ doprinesla.
Zaznamovana z nemškim okoljem in življenjem v Berlinu, kjer sem na Humboldtski
univerzi opravila enoletno študijsko izmenjavo v okviru Erasmus programa, sem
navsezadnje inspiracijo za temo našla v virtualnih medijih. S tem sem se lotila področja,
ki je v splošni uporabi, s čimer sem se hotela za korak oddaljiti od muzikološke navade,
da se večino časa ukvarja z glasbo, ki jo posluša manjšina ljudi. Ta deskriptivna raziskava
je bila narejena, da bi bolje razumeli, kako YouTube direktno vpliva na ljudi in njihove
načine pri konzumiranju, ustvarjanju in deljenju glasbe. Zakaj med vsemi internetnimi
glasbenimi platformami ravno YouTube? Prvič, čeprav se zaradi svoje vsakodnevne
uporabe zdi splošno znan, je eden izmed najbolj ključnih družbenih spremenljivk, ki
dandanes zaznamujejo področje sprejemanja glasbe. Drugič, ustanovljen leta 2005 je v
preteklem letu ravno praznoval 10-letnico obstoja. Tretjič, ravno tako primeren za
raziskavo bi bil švedski Spotify, vendar ta še ni dostopen v Sloveniji.2 Četrtič, sledenje
glasbeni ustvarjalnosti nikoli ni bilo lahko in enostavno opravilo. Vendarle pa so učinki,
ki jih je prineslo množično razpečevanje glasbe na YouTubu, skoraj neraziskani.

Čeprav Slovenci nismo množični prinašalci vsebine na YouTubu, smo v veliki meri njegovi odjemalci.
V času pisanja te magistrske naloge je na YouTubu dostopnih le nekaj primerov slovenskih YouTube
ustvarjalcev z globalnim dometom po številu naročnikov, objav in njihovih ogledov. Še najuspešnejši je
igralec Klemen Slakonja, ki na svojem kanalu objavlja komične originalne pesmi, v katerih imitira slavne
osebnosti (Pečauer, 2016). Sodeč po spletni strani Alexa, ki vodi statistiko svetovne uporabe internetnih
strani, je YouTube druga najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji (Alexa, september 2016) – takoj za
slovensko domeno spletnega iskalnika Google. Tudi v Nemčiji in globalno je YouTube na drugem mestu,
potem ko je aprila letos prehitel Facebook (Alexa, september 2016). Pred tem je bil vsaj od leta 2011 na
tretjem mestu, za Googlom in Facebookom (Cayari, 2011).
2
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Odločila sem se torej za YouTube – relativno mlado virtualno omrežje, ki, ne
ozirajoč se na žanr ali zgodovinsko obdobje, globalno širi glasbo3 na vsa področja našega
življenja. Ker nisem želela vstopiti v svet psihologije glasbe, sem se namesto o čutnem
dojemanju predmetnega sveta (percepciji) spraševala o načinu, kako je prišlo do zaznave
glasbe (recepciji). Natančneje: v središče raziskave sem postavila YouTube, ki (kar je v
literaturi in tudi v tej nalogi mnogokrat omenjeno) učinkuje na družbene navade in
vedênje pri sprejemanju glasbe. Moja glavna teza naloge se skriva v vprašanju: Katere
spremembe so se pojavile pri ravnanju z glasbo na YouTubu? Akademsko poslanstvo te
naloge je predvsem, da čim natančneje osvetljuje razmerja med YouTubom in premenami
v glasbenem vedênju oz. vedênju do glasbe, do katerih je prišlo na podlagi vseh začrtanih
novih tehničnih dejavnikov, ki bodo omenjeni v tretjem poglavju. Strnjeno in jasno
povedano – v tej nalogi opredeljujem spremenljivke, ki jih YouTube prinaša na področje
glasbe.
Ko sem začela pisati to tezo, sem mislila, da se ukvarjam samo s spletno stranjo,
vendar se je izkazalo, da je YouTube od leta 2012 tudi mobilna aplikacija4. YouTube je
prostor. YouTube je skupnost. YouTube je način življenja. Čas, porabljen na YouTubu,
je nekakšen dnevni ritual, rutina mnogih ljudi. Cilja namreč na brezpogojno pozornost
uporabnika, tako da sledi njegovim očem in zanj namenjen video postavi ravno tja, kjer
ga bo najbolj pritegnil. S temi orodji YouTube ruši koncentracijo in spodbuja nadaljnje
brskanje po portalu ter si povečuje povprečen dnevni čas, ki ga uporabnik preživi na
strani. Med raziskavo me je tako velikokrat potegnil v neskončni tok videov.
Raziskovanje kulture poteka vzporedno s študijami množičnih medijev in njenih
vlog v družbi, še posebej pri YouTubu, ki ni samo mesto za skupno rabo videa, ampak
kompleksen socialni medij (Lange, 2007). Ravno zato se tudi ta študija o YouTubu giblje
interdisciplinarno; nekje med muzikologijo, sociologijo in medijskimi študiji, tudi
antropologijo in pravom. Avtorji na raznovrstne načine pristopajo k preučevanju

In ostale vsebine, vendar je za to nalogo ključen le njegov glasbeni del.
Mobilna aplikacija YouTuba je programska oprema, prilagojena za delovanje te spletne platforme na
pametnem mobilnem telefonu. Obstajajo tako plačljive (YouTube Red) kot neplačljive (YouTube Music)
YouTube aplikacije.
3
4
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YouTuba.5 Ni možno zajeti vseh vidikov obravnavanih tem v literaturi, zato povzemam
najpomembnejše točke razprav ter jih povezujem v tematske sklope. Posebno pozornost
sem seveda posvetila omembam sprememb, ki jih YouTube prinaša na tehnološko in
kulturno raven glasbenega vedênja.
Glede literature sem bila pozitivno presenečena zaradi naslednjih dejavnikov.
Prvič, o YouTubu v povezavi z glasbo še ni veliko znanstveno napisanega. Ta omejitev
se je izkazala za pozitivno, saj sem lahko pri manjšem številu gradiva bolj kakovostno in
analitično pristopila k samemu pregledu literature. Drugič, literature je malo, a vse bolj
narašča in je v največji meri prisotna na internetu. Posledično sem lahko večino gradiva
takoj prejela v obliki elektronskega formata. Virtualno sem zelo hitro prišla do relevantnih
informacij. Tretjič, ker je jedro literature tega sodobnega fenomena relativno mlado,6 sem
imela opravka s še živečimi in aktivnimi avtorji. K sreči se je večina avtorjev, YouTube
uporabnikov in ustvarjalcev z veseljem odzvala mojemu pozivu k stiku in je bila odprta
za dodatna vprašanja. Glasba je zanimiva tema, in še posebej v povezavi z YouTubom je
večina ljudi prepričanih, da lahko prispevajo s svojimi izkušnjami in mnenjem – seveda
na zelo različnih stopnjah dejanskega znanja, osebnih nagibov in znanstvene strogosti. Ni
šlo mimo negativnih plati zajete literature. Ukvarjamo se z internetnim pojavom, zato se
člankov in knjig, s katerimi sem se spoprijela, drži hitra zapadlost. Kar je bilo o YouTubu
napisanega pred letom 2012, je že večinoma irelevantno in zastarelo ter predstavlja
otežujoč dejavnik pri razumevanju snovi. Kot avtorica se te zapadlosti zavedam tudi v
svoji nalogi. To v praksi pomeni, da podatke7 upoštevam v relaciji s preteklim stanjem in
jih na ta način raje kot statično točko trenutnega stanja umeščam na časovno premico z
globljim razumevanjem. Nazadnje velja omeniti, da so bili poskusi direktne komunikacije
z YouTubom večinoma zaman. V domeni podjetja je namreč, da se ne izpostavlja javno
– ne zavzema nobenih stališč in ne komentira svojih storitev, algoritemskih programov
ter pravnih stališč. YouTube se drži nevtralnega položaja v smislu: smo samo platforma,
ki ponujamo in uresničujemo različne storitve.

Raziskave YouTuba so tudi na temo klasične glasbe. Študija Schubertove glasbe (Higgins, 2015) je
konglomerat različnih idej med masovnimi mediji, klasično glasbo in vprašanji o naravi ter pogostosti te
vsebine na YouTubu.
6
Le eno desetletje časa.
7
Predvsem številčne podatke, saj se le-ti nenehno spreminjajo in bi lahko zapadli, še preden gre naloga v
tisk.
5
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YouTube omogoča uporabo, ustvarjanje in

skupno

rabo glasbe8. S

spremenljivkami, ki jih prinaša, je disruptivna inovacija9 (Evans, 2016) – tehnologija, ki
izpodbija stare idejne koncepte, kot so glasbeno vedênje, glasbeniki in občinstvo.
Definicijo YouTuba sem nalašč pustila precej odprto, saj mi bo ta svoboda tekom naloge
še služila, predvsem ko bom YouTube predstavila v različnih kontekstih – s stališča
glasbenega medija, v povezavi z glasbo in kot deležnika glasbene industrije. Nekatere
druge pojme, kot so ustvarjalec, uporabnik in zvočna podoba, zelo jasno predstavim in
definiram v četrtem poglavju. Preden se jih lotimo, je potreben zgodovinski pregled
tehnoloških napredkov na področju glasbe in opis nekaterih ključnih elementov
današnjega časa, povezanega s tehnologijo. Temu je posvečeno naslednje poglavje in
časovnica, priložena na koncu tega dela.

In drugih vsebin, ki za to nalogo niso ključnega pomena.
Disruptivna ali moteča inovacija (ang. disruptive innovation) je vsaka inovacija, ki preoblikuje izdelek,
ki je bil zgodovinsko tako drag in zapleten, da si ga je lahko privoščila le peščica ljudi z veliko denarja in
znanja, ter ga naredi dostopnega širokim množicam in s tem povsem spremeni trg. Ta pojav je za revijo
Harvard Business Review leta 1995 analiziral in definiral Clayton M. Christensen (Suhadolnik, 2014).
8
9
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3. Zgodovinski pregled: vpliv tehničnih mutacij na glasbo

To poglavje povzema dosedanje zgodovinske preglede tehničnih premikov
pomembnih za glasbo, od katerih bo izpostavljeno tisto, kar nam bo v nadaljevanju
koristilo za lažje razumevanje prehoda glasbe na internet in fenomena YouTuba kot
takega. Začnimo z dejstvom, da je vsaka tehnika sociološka danost nekega časa in kraja.
Razmerje med tehnologijo in umetnostjo je bilo vedno v tesni povezavi. Tudi na področju
glasbe si zgodovine ne moremo predstavljati brez upoštevanja tehničnih pogojev za njeno
dejavnost. Slednji so ključni za vsakršno glasbeno dejavnost. Kurt Blaukopf10 omenja, da
je za glasbo pomembno razumevanje vsakega konteksta materialne razpoložljivosti in
glasbene tehnike ob njenem nastanku:
Beethovnova simfonija iz leta 1804 ne bi bila mogla nastati brez poprejšnje izgradnje orkestrskega
aparata, brez v dolgotrajnem zgodovinskem procesu ustaljene sonatne oblike in tehničnega
obvladanja tiste tehnike tonskega stavka. (Blaukopf, 1993: 82)

Vpliv teh sprememb na glasbo poimenuje s pojmom mediamorfoza – medijska
preobrazba. Njegov naslednik Alfred Schmudits nadalje razvija teorijo o mediamorfozah,
ki niso le preplet okoliščin, temveč sprožajo tudi družbene premene (Stefanija, 2010:
142). Med njimi je v preteklosti našo nemo zgodovino leta 1878 prekinil izum
Edisonovega fonografa z valji, ki mu je sledil še gramofon s ploščo Emila Berlinerja s
konca 19. stoletja. Prvi glasbeni posnetki so zamenjali notno gradivo, ki je še veliko pred
tem nadomestilo staro ustno izročilo. Razvoj se je nadaljeval z magnetofonom, rezanjem
in lepljenjem trakov (danes s pomočjo računalniških programov), elektrifikacijo
glasbenih instrumentov, mešalnimi pulti, ojačevalci zvoka ter pojavom radia in televizije
v prvi polovici 20. stoletja. Nato so do konca stoletja sledile še kasete, kasetofoni,
zgoščenke, videospoti na glasbeni televiziji, mp3, prenosljive naprave za poslušanje
glasbe ter spletni avdiovizualni portali. Vse te novosti11 so globoko vplivale na to, kako
ljudje ustvarjajo in konzumirajo glasbo, na razširjanje njenega medija kot takega in
izvajalsko prakso. Posledice se kažejo povsod, na področju:

10

Kurt Blaukopf (1914–1999); avstrijski muzikolog in utemeljitelj sociologije glasbe na Dunaju.
Bolj podroben opis bi terjal posebno magistrsko nalogo. Na koncu te teze je na voljo zgodovinski pregled
za glasbeno recepcijo pomembnih tehnoloških premikov. Glej Prilogo 1 (na strani 91).
11

15

a) izvajanja; 12
b) snemanja; 13
c) širše tehnične dosegljivosti; 14
d) konzumiranja;
Sem štejemo proizvodnjo nosilcev zvoka, njihovo množitev in razvoj ter proizvodnjo
naprav za reproduciranje zvoka. Novi načini prenosa so spremenili naravo glasbene
produkcije in njene potrošnje ter postavili pravni status glasbe kot lastnine pod velik
vprašaj (Shuker, 2012). Vnovično poslušanje ob katerem koli času in kupovanje nosilcev
zvoka so spremembe, ki so posledica novih tehničnih danosti. Glasbena industrija svojega
glavnega deleža prihodka ne pridobiva več s prodajo natisnjenih not, ne s ploščami
(diskomorfoza15). YouTube16 je prodaji plošč naredil to, kar je prodaja plošč naredila
prodaji natisnjenih not. Digitalizacija je prinesla spremembo v vrednostnem sistemu.
Glasba je postala zastonj17, zelo dobro se prodaja le oprema za njeno poslušanje – kot so
na primer slušalke Beats by Dre producenta in podjetnika Dr. Dreja.
e) in dojemanja glasbe.
Z bistvenimi spremembami v tehnologijah produkcije in reprodukcije zvoka in glasbe so se načini
dojemanja glasbe spremenili tako, da smemo govoriti ne le o preobratih v poslušanju, marveč celo
o spremembah v razumevanju, kaj je v glasbi bistveno. (Vogrinec, 2012: 118)

Na tej točki je potrebno opozoriti, da pri glasbenem razvoju ne gre govoriti v smislu
napredka, temveč kvečjemu o znatnem izboljšanju orodij za dostopnost in razširjanje
glasbe v tehničnem smislu. Tu se odmikamo od muzikološke tradicije, ki je zgodovino
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Npr. petje z mikrofonom. Glasbena podoba petja z mikrofonom kot novostjo je privedla do spremembe
v pevski tehniki. Estetika petja se je spremenila, ko so potrebo po močnem glasu oz. jakosti izpodrinile
druge lastnosti človeškega glasu. Tako je lahko prišlo do crooninga, izraza, s katerim zaznamujemo
poglobljeno in s čustvi nabito petje, značilno za jazzovske izvajalce v prvi polovici 20. stoletja. Pevci se od
devetdesetih let prejšnjega stoletja poslužujejo tudi t. i. autotuna – manipulacije glasu s samodejno
vzpostavitvijo intonacije.
13
Tehnološki napredek v zapisovanju zvoka je v zgodovini glasbe najzanesljivejši način shranjevanja
glasbe za masovno distribucijo. Snemalne tehnologije (vpliv trakov, računalnikov, digitalizacije zvoka in
drugih studijskih tehnik) so prinesle tako omejitve kot tudi nove priložnosti na področju organizacije zvoka.
14
Dostop in razširjanje raznovrstne glasbe s celega sveta ter inovacije na področju glasbenega
instrumentarija so omogočile nastanek novih zvokov, posledično pa tudi novih žanrskih zvrsti.
15
Diskomorfoza je pojav produkcije posnetih nosilcev zvoka, ki je povzročila ekonomsko mutacijo v
glasbenem založništvu (Blaukopf, 1993).
16
In še pred njim Napster.
17
Glasbena industrija slednje rešuje s sistemom pretakanja. Glej podpoglavje Glasbeno pretakanje (na
strani 24).
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glasbe dolgo hotela prikazati v luči nekakšnega lepega napredka tehnologije in morale –
v zaporedju »primitivna«, »klasična« in »moderna« glasba (Attali, 2008: 16).
Napredovanje od ene tehnologije k drugi ne prinaša vedno samo pozitivnih plati. Digitalni
formati so prinesli konec direktnemu snemanju glasbe z radia in televizije na t. i. miks
kasete (angl. mixtape). Poleg tega se je, med drugim zaradi možnosti nakupa posameznih
pesmi iz spletnih glasbenih trgovin, začel vse bolj izgubljati tudi koncept celotnega
albuma, z videoposnetki koncertov na YouTubu pa je poslušalec izgubil na čarobnosti
direktne glasbene komunikacije v živo. Kunej se te izgube dotakne s snemalnega vidika:
Zvočno snemanje glasbe predstavlja velik korak naprej pri zapisovanju glasbe in je močno vplivalo
na razširjanje, produkcijo in recepcijo glasbe. Vendar kljub skoraj “idealnemu” načinu zapisa
zvočnega pojava ostajajo zvočna snemanja tudi danes […] še vedno le neka oblika zapisa glasbe,
ki ima poleg prednosti tudi svoje slabosti in pomanjkljivosti. (Kunej, 2000)

Z možnostjo snemanja je glasbenikova storitev dobila obstoj v snovni obliki, kar je
spremenilo najprej ekonomsko, nato pa še pravno naravo te storitve:
Tehnična mutacija, ki jo jemljemo domala kot nekaj samoumevnega, ima torej […] celo kopico
družbenih posledic. Te se deloma nanašajo na gospodarsko, pravno in socialno okolje glasbe,
deloma pa učinkujejo na samo glasbeno komunikacijo. To ne velja le za odpravi prisiljenega
druženja izvajalcev in poslušalcev, za ukinitev časovnega sovpadanja tehnično posnetega
muziciranja in sprejemanja glasbenega sporočila, temveč tudi za odpravo prostorske enotnosti
muziciranja in poslušanja. S tem je odpravljena običajna vezanost glasbe na prostor, njena
odvisnost od razmer, ki jih določa podoba prostora, v katerem glasba zveni. Arhitektura izgubi
svoj neposredni vpliv na podobo glasbe. (Blaukopf, 1993: 235)

V tridesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do kulturnega faznega premika na podlagi
tehnične reprodukcije umetnosti. Nove tehnologije so postale nova oblika posnete
umetnosti. Walter Benjamin (1892–1940) v spisu iz revije Zeitschrift für Sozialforschung
leta 1936 razmišlja o glasbi v povezavi z novo možnostjo tehničnega snemanja,
predvajanja in reprodukcije. Umetnina je z reprodukcijo pridobila snovno vrednost in
masovno dosegljivost, a je hkrati izgubila na svoji »avri« – enkratnosti v času, prostoru
in lepoti ter kulturni vrednosti (Benjamin, 1998):
Tagtäglich macht sich unabweisbarer das Bedürfnis geltend, des Gegenstands aus nächster Nähe
im Bild, vielmehr im Abbild, in der Reproduktion, habhaft zu werden. Und unverkennbar
unterscheidet sich die Reproduktion, wie illustrierte Zeitung und Wochenschau sie in Bereitschaft
halten, vom Bilde. Einmaligkeit und Dauer sind in diesem so eng verschränkt wie Flüchtigkeit und
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Wiederholbarkeit in jener. Die Entschälung des Gegenstandes aus seiner Hülle, die
Zertrümmerung der Aura, ist die Signatur einer Wahrnehmung, deren »Sinn für das Gleichartige
in der Welt« so gewachsen ist, daß sie es mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen
abgewinnt. So bekundet sich im anschaulichen Bereich was sich im Bereich der Theorie als die
zunehmende Bedeutung der Statistik bemerkbar macht. Die Ausrichtung der Realität auf die
Massen und der Massen auf sie ist ein Vorgang von unbegrenzter Tragweite sowohl für das
Denken wie für die Anschauung.18 (Benjamin, 1936)

S tem ko je glasba dobila svojo reprodukcijsko sredstvo, je uživanje glasbe postalo
neodvisno od njene žive izvedbe:
Revolucionarni značaj tu obravnavane mutacije pa postane prepoznaven, če doumemo enkratnost
preobražanja glasbene dejavnosti v realni objekt. Glasbeniku do nastanka te mutacije ni bilo dano,
da bi njegov dosežek zadobil [perfektno] snovno obliko. V nasprotju s slikarjevim ali kiparjevim
dejanjem je bilo uživanje glasbenikove dejavnosti povezano z njegovo navzočnostjo; Poslušalce
in glasbenike je zavezovalo 'prisilno druženje'. (Blaukopf, 1993: 233)

Najpomembnejša tema, ki se tu odpira, morda leži ravno v spreminjanju glasbene
recepcije, do česar na splošno pride z vsakim uvajanjem novih faktorjev – v tem primeru
vplivnih tehnoloških novosti. V zgodovini glasbe je prišlo do premika z ustnega izročila
na pisni zapis, nato pa do glasbe, ki se snema in razširja s pomočjo različnih medijev
zvoka in videa. S tem organizacijskim pregledom (Shuker, 2012: 26) se odpira široka
tema o spremembah, ki pridejo z vsako novo tehnologijo in vplivajo na glasbeno
recepcijo. Te pojave lahko razumemo tudi kot epohe gramatizacij, od katerih je YouTube
samo eden izmed zadnjih pojavov (Tomažin, 2011). Epohe gramatizacij glasbe na
področju notacije bi lahko medsebojno primerjali na naslednji način:

Iz dneva v dan se vse bolj uveljavlja potreba, da bi se človek polastil predmeta iz kar največje bližine –
na sliki, še bolje na posnetku, na reprodukciji. Vendar se reprodukcije, kakršne so objavljene v [časopisih
in tedenskih poročilih], očitno razlikujejo od slike. Neponovljivost in trajnost se v tej prepletata tako tesno
kot minljivost in ponovljivost v reprodukciji. Ločevanje predmeta od njegove lupine, razkroj avre, je
znamenje čutnega zaznavanja, katerega »smisel za enakovrstno v svetu« se je tako povečal, da človek opazi
to enakovrstnost s pomočjo reprodukcije tudi v enkratnem pojavu. Tako se na čutnem področju razodeva
tisto, kar na področju teorije opažamo kot povečani pomen statistike. Usmeritev realnosti k množicam in
množic k njej je dogajanje z neomejenimi posledicami, tako za mišljenje kot za vizualno opažanje. (prevod
Frane Jerman)
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1 Curt Sachsova shema razvoja iz leta 1948

Najtemeljitejši sociologi glasbe v osredje svojih raziskav postavlja ravno vidike in
posledice tehničnih mutacij19 na glasbeno recepcijo. O mutaciji lahko govorimo tedaj,
kadar se nekatere značilnosti glasbenega vedenja spremenijo do te mere, da je možno
ugotoviti odločilno spremembo njene celotne strukture (Blaukopf, 1993: 211). Tehnični
mediji vplivajo na izoblikovanje nove, tehnično zaznamovane vezanosti glasbe na
življenje:
Glasbena vrednost (ekonomska, kulturna, estetska) – je »vpeta v mrežo razmerij med dvema
poloma: stvarnimi danostmi (tehniko: glasbili, posnetki, notami) in njihovimi spreminjajočimi se
vrednotenjskimi okvirji. (Stefanija, 2010: 140)

V današnjem času za stvarno danost velja, da je glasba na YouTubu zapisana v obliki
vizualnega medija.

19

Termin, sposojen iz biologije, ki ga Blaukopf uporablja za radikalnejše tehnološke spremembe.
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3.1.Vizualni medij za glasbo (glasbena televizija)

MTV (angl. music television) je kot prva glasbena televizija 1. avgusta 1981
opoldne začela oddajati s pesmijo Video killed the radio star skupine The Buggles.
Osnovala je novo gramatiko televizijskega jezika in spremenila tako način gledanja
televizije kakor tudi konzumiranja glasbe, saj je večina gledalcev/poslušalcev20
sprejemala njen program kot neke vrste vizualni radio (Barber-Keršovan, 2008). S tem
fenomenom je televizija prehitela radio in postala tedaj najpomembnejši vir popularne
glasbe, njena podoba pa vizualna:
Da bi glasba preživela ob koncu 20. Stoletja, je morala postati slika. S prihodom MTV-ja ji je to
uspelo in je kot taka šla v zadnji veliki boj s filmom. (Štefančič, 2014)

Videospot je multimedijska oblika, pri kateri se glasbo tudi gleda. Sprva je ta fenomen
posvojila le popularna glasba, nato pa se je razširil še na preostale zvrsti (Cook, 1998:
266). V njem vizualni del skoraj prevlada nad glasbenim. Da se glasbo danes vse bolj
gleda, bomo dokazali na podlagi naslednjih argumentov. Prvič, t. i. glasbeni škandali so
dandanes povezani z vizualnimi in drugimi zunajglasbenimi okoliščinami (Rakić,
2013).21 Drugič, glasbeni videospoti so v uporabi tudi zgolj vizualno. En primer iz prakse
je nemo predvajanje glasbenih televizij, ki je prisotno na javnih mestih. Tretjič, Shuker
vse to še najbolj potrdi, ko na primeru analize glasbenega videospota glasbo postavi na
osmo (zadnje) mesto. Pred njo se mu zdi za analizo pomembnejše razpoloženje videa ter
njegova pripovedna struktura, stopnja realizma in domišljije (Shuker, 2012).22
Prvi primer videospota oz. videoklipa je Bohemian Rhapsody skupine Queen, ki
je 1975 uporabila video tehniko za snemanje kratkega promocijskega filma, namenjenega
predvajanju na televiziji (Barber-Keršovan, 2008). Pred njo je zametke videospota možno

V svojem bistvu se je MTV specializirala na zelo ozek segment publike, namreč na mlade potrošnike
popularne glasbe med 14. in 29. letom. Pri YouTubu je drugače, njegovi uporabniki so neomejena množica
vseh ljudi na internetu.
21
V letu 2012 je prišlo do dveh glasbenih škandalov – prvi iz klasičnih in drugi iz popularnih vod –,
baziranih na konceptu gledanja glasbe. Na Donaueschingenskih glasbenih dnevih je nemški skladatelj
Johannes Kreidler protestiral proti finančnim rezom JZ nemškega radia in povzročil škandal s
performansom, ki je vključeval namerno uničenje dveh godalnih instrumentov. Istega leta je prišlo do
sojenja ruski feministični punk rock skupini Pussy Riot zaradi nastopa v moskovski katedrali na podlagi
njihovih provokativnih gest in kontrafakturi sakralnih pesmi, ki so razjezile rusko pravoslavno cerkev.
22
Za več o analizi glasbenega videospota glej literaturo Barber-Keršovan (2008), Cooka (1998), Fritha
(1996), Shukerja (2012) in Vernallis (2013).
20
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zaznati še pri skupini The Beatles, predvsem v glasbenem filmu Yellow Submarine, ki je
bil predhodnik vizualnega albuma. Vizualni album ima to posebnost, da so vse pesmi na
albumu opremljene tudi z videospotom – kot nekakšno filmsko doživetje. Enourni
glasbeni film v enakem zaporedju kot na albumu vse pesmi predstavi še z vizualne plati.
Učinek vizualnega poslušanja, ki se je postopoma razvijal od osemdesetih let prejšnjega
stoletja, je s fenomenom vizualnega albuma dosegel svoj vrhunec. Slednjega v zadnjem
desetletju še najbolj promovira Beyoncé23. Najbolj znan primer, ki je obenem kratek film
in videospot, je trinajstminutni Thriller Michaela Jacksona iz leta 1983. Michael Jackson
in Madonna sta pop zvezdnika, ki sta v izdelavo svojih video spotov vložila največ truda,
časa in denarja. Najdražji videospot vseh časov je Scream Michaela Jacksona z njegovo
sestro Janet iz leta 1995. S stališča Madonne, ki se je pojavila kot ena izmed prvih
zvezdnic MTV-ja (Shuker, 2012), so bili videi (poleg svetovnih turnej) vedno
najpomembnejši dejavnik njenega delovanja, čeprav so njene radikalne in neprimerne
vsebine včasih naletele tudi na prepoved izvajanja – npr. umik videospota Justify my love
z VH1 in MTV-ja. O razvoju videospota na glasbeni televiziji:
Sredi osemdesetih let se je čar vključevanja glasbenih klipov v neskončni tok dogajanja, ki so ga
v času pionirskih poskusov MTV-ja pretrgovali samo prav tako umetelno izdelani reklamni spoti,
obrabil. […] MTV [je morala] revidirati svoj prvotni koncept ter upoštevati tudi druge programske
vsebine (risanke, reality in comedy shows, televizijske serije) in se je s tem vse bolj približevala
konvencijam etabliranega televizijskega dela. Videoklip sam je v začetku devetdesetih let sicer
doživel še neke vrste renesanso, predvsem z uvedbo novih glasbenih kanalov, kot je bila leta 1993
ustanovljena Viva, ki je oddajala v nemščini in ki je velik del programa posvetila domači
produkciji. Paralelno so nastali tudi novi oziroma dodatni in nekaj starejši publiki namenjeni
programi VH1 in Viva Plus. V novem tisočletju je zanimanje za videoklip ponovno upadlo.
(Barber-Keršovan, 2008)

Zgornji citat pravilno navaja upad delovanja glasbene televizije. Med letoma 2000 in
2008 so te še bolj začele spreminjati svojo podobo ter videospote skoraj povsem
zamenjale z različnimi najstniško usmerjenimi oddajami. V ozadju tega procesa je
dejstvo, da je splet začel omogočati dostop do velike zakladnice posnetkov in
neskončnega števila njihovih ponavljanj. Televizija je s tem, ko je bilo uporabniku na

Beyoncé je izdala že dva vizualna albuma Beyoncé (2013) in Lemonade (2016). S podobnim konceptom
se je odzvala tudi Lady Gaga. V dvanajstminutnemu glasbenemu filmu G.U.Y. - An ARTPOP Film iz leta
2014 je združila štiri pesmi iz albuma Artpop.
23
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internetu omogočeno predvajanje točno določene vsebine, izgubila ves smisel.24 O
prehodu videospota na internet:
Avdio-vizualna ustvarjalnost, kakor jo je uvedla video kamera, je tako v spirali demokratizacije
estetskega oblikovanja dosegla nov zavoj, saj je sedaj mogoče lastne izdelke deliti z isto mislečimi
po celem svetu, v internetu se zatorej ne rojevajo samo zvezde prihodnosti, ampak tudi nove
estetske konvencije ter z njimi povezane nove oblike glasbene komunikacije in socialnih odnosov.
(Barber-Keršovan, 2008)

Vizualni tekst glasbe oz. njen videospot, tradicionalno povezan s televizijskim kanalom
MTV, je v zadnjem času najpomembnejši del portala YouTube (Shuker, 2012: 136), ki je
njegovo vlogo predstavil internetu ter jo še bolj poudaril. Tudi sicer je YouTube povsem
zamenjal televizijo, v smislu, da je postal vir za glavne utrinke iz televizijskih oddaj,
filmov in nanizank.
There are also many highly popular YouTube videos that were originally contributed by
‘traditional media’ companies like television networks and major music labels. 25 (Burgess, 2014:
88)

Pojem medija – kar vidimo in/ali slišimo – je treba ločiti od tehnologije – načina, kako je
medij ustvarjen in uporabljen. Tu gre za razliko med produktom in recepcijo. Novost
medija je omogočila, da je glasba zavzela novo obliko. Nove tehnologije pa so omogočile,
da je internet postal zelo interaktiven medij (Jenkins, 2006). Več o glasbi na internetu, ki
je nadomestila glasbeno televizijo, prinaša naslednje podpoglavje.

3.2.Prehod na internet

Internet bo tekom te magistrske naloge predstavljen z več različnih stališč, a bo v
ozadju vsakič obveljalo dejstvo, da se pojavlja kot prinašalec pomembnih sprememb.
Koncept glasbene televizije je tak, da mora uporabnik čakati na svojo izbrano pesem, ob tem pa spremljati
njen celoten program. V tem načinu recepcije se uporabnik programa spozna z vso vsebino – to so na
primeru MTV-ja aktualni hiti vseh žanrov s popularne glasbene scene. Šele pozna devetdeseta leta so
pripeljala do žanrsko specializiranih kanalov, kot so MTV Rocks, Dance ali Hits, in regijsko specializiranih
kanalov kot sta MTV Nemčija in MTV Adria (iz leta 2005, v katerega je bila vključena tudi Slovenija). To
so bili prvi zametki današnje personalizirane uporabe glasbe, ki je del YouTuba in cilja globalno na
uporabnike vseh starosti in glasbenih okusov, a hkrati direktno na vsakega uporabnika posebej.
25
Obstaja tudi veliko izjemno popularnih YouTube videov, ki so jih prvotno prispevala tradicionalna
medijska podjetja, kot so televizijske postaje in večje glasbene založbe.
24
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Novosti se kažejo v glasbenem življenju, ki ima dandanes za razliko od starega opravka
s socialnimi omrežji za deljenje glasbe in računalniškimi programi za ustvarjanje glasbe.
V tem tisočletju so se na spletu pojavile strani z glasbeno spremljavo, glasbene trgovine,
spletni portali za glasbene prenose (slovenski Partis), glasbene knjižnice in zakladnice
video spotov26. Glasbeniki z vsega sveta so se začeli predstavljati tudi preko interneta ter
na svoje spletne profile (MySpace27, YouTube, Facebook ali Instagram28) in spletne strani
vključevati svojo glasbo.
Vpliv interneta na glasbo:
1. Povečala se je glasbena dostopnost ustvarjalcev.
2. Promocija ustvarjalcev je lažja, hitrejša in dostopnejša.
3. Zaradi omogočenega medsebojnega povezovanja različnih računalniških mrež in
izmenjavanja podatkov, med njimi še posebej glasbe, zapisane v za to prikladnem
formatu stisnjene velikosti (mp3), je upadla prodaja glasbenih nosilcev.
4. Nadzor glasbene industrije nad piratstvom je otežen, če ne onemogočen.
Današnji načini glasbene uporabe so bistveno drugačni od tistih dvajset let nazaj. Razlog
zato tiči predvsem v razvoju digitalnih tehnologij. Glasba je z razmahom interneta od leta
1995 naprej dobila novo platformo za razširjanje in objavljanje. Vse od pojava mp3
formata, ko se je z digitalno kompresijo zmanjšala velikost glasbene datoteke, je
distribucija glasbe ena izmed glavnih uporab na internetu. Med legitimnimi distribucijami
prevladujeta dva načina, na podlagi katerih se lahko proda digitalne glasbene datoteke –
glasbeno nalaganje (angl. downloading), ko uporabnik odkupi digitalno kopijo, ki jo
lahko nato shrani na svojo napravo, in glasbeno pretakanje (angl. streaming), pri katerem
se zaračunava uporaba predvajanja, po navadi povezano z uporabo interneta. Poznamo pa
še nelegalno distribucijo, tako imenovano piratsko29 uporabo (Aitken, 2015). Po padcu

Internetni virtualni fenomen oz. spletna stran YouTube je največji tovrstni predstavnik prostega nalaganja
videoposnetkov na splet. Druga najbolj prepoznavna tovrstna primera sta francoski Dailymotion (ravno
tako aktiven od leta 2005) ali eno leto mlajši in bolj umetnostni portal Vimeo (2004). Med seboj tekmujejo
po vsebini (boljša in hitrejša ponudba), v svojem jedru pa prinašajo enake storitve – nalaganje video vsebin
in njihovo skupno rabo. Slovenska različica tovrstne platforme je Mojvideo.
27
MySpace (2003–) je socialno omrežje za deljenje slik, glasbe in videov, ki je še posebej revolucioniralo
preboj neodvisnih glasbenih ustvarjalcev.
28
Instagram (2010–) je socialno omrežje v obliki mobilne aplikacije za spletno deljenje slik in videov ter
mreženje med uporabniki pametnih telefonov.
29
Glej podpoglavje Piratstvo (na strani 69).
26
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internetnih storitev, kot je bil Napster (leta 2000) s P2P (angl. Peer-to-Peer)30 sistemom,
so imetniki pravic vzpostavili nov tip izmenjave podatkov, da bi ponovno vzpostavili
nadzor nad glasbo:
Če naj bi to potrošniško dejavnost ponovno vpletli v zakone trgovske menjave, prisilili v
kupovanje in prepovedali darovanje, bi bilo treba najti način varstva lastnine, se pravi način za
zaprtje virtualnega poslušanja v virtualno koncertno dvorano ali virtualno knjižnico; in tako
namenoma postaviti (virtualno) blagajniško okence na (virtualni) vhod do vsakega (virtualnega)
predstavljanja ter torej zaračunavati za vsako poslušanje in prepovedati prenašanje njegovega
posnetka. (Attali, 2008: 127)

Attali je pravilno napovedal nadaljnji potek prodaje glasbe. V tej novonastali kompleksni
glasbeni industriji na internetu je prišlo do naročniškega pretakanja podatkov (angl.
subscribed streaming). Sledi izbor sodobnih internetnih glasbenih praks, ki delujejo na
konceptu pretakanja: YouTube, Spotify, Deezer, Shazam, SoundCloud, Tidal, Pandora,
BBC, Digitalna koncertna dvorana Berlinskih filharmonikov in Apple Music. Več o
portalih za pretakanje glasbe v naslednjem podpoglavju.

3.2.1. Glasbeno pretakanje

YouTube je bil eden izmed prvih platform, na kateri je uporabnik do glasbe lahko
dostopal brezplačno. Še danes je to izrecno pomemben ponudnik glasbenih pretakanj in
tudi njegova svetovna rast uporabe je stabilna (Aguiar in Waldfogel, 2015).
Problematično je le predvajanje videa, ki zahteva večji prenos podatkov in (zaradi
uporabe zaslona) potrebuje več baterije. Glede na to, da dandanes uporabniki do glasbe
vse bolj dostopajo preko mobilnih telefonov, ki jo omejuje kapaciteta baterije, so avdio
platforme kot sta SoundCloud31 in Spotify veliko boljše od YouTuba (Haghi, 2016). S
strani ponudnika poznamo dve vrsti uporabe, ki jih storitve prinašajo: zastonj ali proti
doplačilu. Od 60 milijonov Spotify uporabnikov je le četrtina mesečnih plačnikov
P2P je brezplačen način prenašanja datoteke z enega računalnika na drugega preko interneta, ki je na
prelomu tega tisočletja porušil sistem glasbene industrije.
31
SoundCloud (2007-) je pretakalna spletna platforma, ki uporabnikom omogoča nalaganje in deljenje
avdio vsebin. Še najbolj je priljubljena med ustvarjalci in uporabniki elektronske glasbe za katero ni v
navadi, da bi se pojavljala v obliki videospota. Sedež podjetja je v Berlinu – globalnemu središču techno
glasbe.
30
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Premium storitve. Vsi ostali portal uporabljajo v t. i. freemium32 načinu – zastonj oz. s
posrednim plačilom preko izpostavljenosti oglaševanju (Aguiar in Waldfogel, 2015).
Plačljivi način uporabe v praksi pomeni, da se mesečnim naročnikom33 omogoči presežek
po izbiri in kakovosti ponudbe ter dostop do portala brez reklamnih vsebin. Take plačljive
storitve so na primer YouTube Red, Spotify Premium in SoundCloud Pro.
Dve pomembni posledici tega pretakanja sta premik v politični ekonomiji posnete
glasbe: s pomočjo tehnoloških napredkov sta podjetji Apple in Google zasedli
najmočnejši poziciji v industriji, ter vse večji pomen masovnih podatkov (angl. big data)34
o uporabnikih glasbe, ki jih ustvarjajo uporabniki sami (Hamilton, 2015). Sledi
zgodovinski pregled glasbenega medija: pred MTV-jem (vizualna glasba) in radiem
(avdio glasba) je bilo v uporabi notno gradivo (zapisana glasba) in še pred notacijo zgolj
njeno besedilo (zapisi o glasbi). V zadnjih dvajsetih letih mu sledi razvoj iz materialnega
v digitalno in iz digitalnega v pretakanje. Predlagana so naslednja razmerja med
glasbenim medijem in odnosu do njega (Flynn, 2015):

medij

odnos

CD

fizično lastništvo (prisotnost)

MP3

posedovanje (zbiranje)

YouTube

prosta uporaba (odkritje)

2 O odnosu do glasbenega medija

Uporabniki pretakalnih načinov cenijo postopek zbiranja bolj od dejanskega posedovanja
glasbe. Pretakalne storitve so razvile podjetniški model, ki si prizadeva za kar največ
uporabniških naročnin na podlagi ponudbe, ki temelji na čim bolj uporabniku namenjeni

Nasprotno od premium, ki se ga plača.
V povprečju za okrog 15 € na mesec (ta cena je fiksna že več let).
34
Masovni podatki so vzorci in trendi obnašanja uporabnikov na internetu, nabrani s pomočjo računalnika.
32
33
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vsebini35. Pri odločanju med ponudniki je uporabnikom najbolj pomemben glasbeni
nabor (47,9 %), sledi mu prikladnost (21,8 %), šele nato kakovost zvoka (15,5 %) (Giletti,
2012). Glasbena recepcija je tu odvisna od protokolov in funkcionalnosti teh platform, v
skrajnem primeru pa je tisto, kar uporabniki dojemajo kot prosta izbira, zelo odprto
manipulacijam teh algoritemsko zasnovanih programov (Hamilton, 2015). Apple Music,
Tidal in Spotify so ravnokar sredi vojne za prevlado, ki jo gradijo na podlagi
ekskluzivnosti. Te pretakalne storitve med seboj tekmujejo tako, da na svojo stran
pridobijo ustvarjalce, ki potem svoje najnovejše pesmi objavijo le na njihovem portalu.36
Slednje ni v korist uporabnikom. (Fiegerman, 2016).

3.3.Generacija Y

Med pripadnike generacije Y uvrščamo vse tiste posameznike rojene med leti
1980 in 1994. To so posamezniki, ki so nasledili generacijo X (1965–1979). Njihova
najpomembnejša značilnost je navezanost do računalnikov in mobilnih naprav, ki so jim
bila na voljo že od mladosti naprej.37 Ta generacija nas zanima, saj imamo v veliki meri
opravka z njo, kadar govorimo o YouTubu. Področje generacijskih razlik je sicer zelo
zahtevno raziskovalno področje (Bennett in Hodkinson, 2012), a se ga v tej nalogi
dotikamo zaradi boljšega nadaljnjega razumevanja. Vzemimo za dejstvo, da tehnološki
razvoji na generacije vplivajo različno – odvisno od tega, na kateri točki razvoja se
posamezna generacija nahaja, ko pride do posamezne mutacije. Današnji najstniki
računalnikov ne dojemajo kot tehnologijo38, temveč kot nekaj samoumevnega, skoraj
prirojenega (Hartley, 2009). Tehnološke novosti – kot je novi pametni telefon iPhone –
so del vsakdanjika:
Today, most young people in many societies around the world carry mobile devices—cell phones,
Sidekicks, iPhones—at all times, and these devices don’t just make phone calls; they also send

Podatke o individualni zgodovini uporabnika algoritem upošteva pri nadaljnjih priporočilih.
Apple Music je na svojo stran pridobil Taylor Swift in Draka; Tidal pa Princa, Beyoncé in Kanyeja
Westa.
37
Za bolj praktično definicijo glej citat Iveyja (na strani 28).
38
V angleščini je v zadnjem času za ves tehnološki razvoj v uporabi izraz tech.
35
36
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text messages, surf the Internet, and download music. This is the most rapid period of technological
transformation ever, at least when it comes to information. 39 (Palfrey in Gasser, 2008: 3)

Palfrey in Gasser generacije, rojene po letu 1980, na splošno imenujeta digitalni domačini
(angl. digital natives). Povesta tudi, da se že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja svet
hitreje spreminja, vsaj kar se tiče komunikacijskih preoblikovanj, do katerih je prišlo
zaradi tehnologije:
The Chinese invented the printing press several centuries before Johannes Gutenberg developed
the European printing press in the mid-1400s and churned out his first Bibles. Few people could
afford the printed books made possible by presses for another several centuries. By contrast, the
invention and adoption of digital technologies by more than a billion people worldwide has
occurred over the span of a few decades. 40 (Palfrey in Gasser, 2008: 3)

Velike premike znotraj generacije digitalnih domačinov lahko torej spremljamo že v
desetletjih. Kot podmnožice generacije Y raziskovalci navajajo: generacijo MTV-ja,
generacijo mobilnih aplikacij in nazadnje generacijo selfiejev41 (Burgess, 2016). To v
praksi pomeni, da današnji najstnik nima skupnega razumevanja s tistim deset let
starejšim uporabnikom. Ne bo namreč razumel, da so si pred socialnimi omrežji (npr.
Instagram) in mobilnimi aplikacijami (npr. WhatsApp42) ljudje YouTube videe
izmenjavali po elektronski pošti. Shuker v prvi izdaji svoje knjige Understanding popular
music iz leta 2001 piše o sposojeni kaseti in spletnemu klepetu (ang. internet relay chat
– IRC), današnji zapisi raziskovalcev pa omenjajo nalaganje glasbenih Torrentov ter
uporabo glasbe v videih na Snapchatu43. Trenutna realnost bo čez deset let ravno toliko

Danes večina mladih v številnih družbah po vsem svetu s seboj nosi mobilne naprave – pametne telefoni,
Sidekicks, iPhone –, prisotne kadar koli, in te naprave ne opravljajo le telefonskih klicev, pač pa pošiljajo
tudi besedilna sporočila, brskajo po internetu in prenašajo glasbo. To je najhitrejša tehnološka mutacija
vseh časov, vsaj kar se tiče informacij.
40
Kitajci so tisk izumili več stoletij prej, preden je Johannes Gutenberg na polovici 15. stoletja razvil
evropski tiskarski stroj in natisnil eno izmed svojih prvih Biblij. Še naslednjih nekaj stoletij si je tak izvod
tiskane knjige lahko privoščila le peščica ljudi. Nasprotno je izum in sprejem digitalnih tehnologij s strani
več kot milijarde ljudi po vsem svetu pojav v razponu nekaj desetletij.
41
Selfie je fotografija samega sebe, navadno narejena s prenosnim telefonom, zlasti za objavo na spletu
(Sprotni slovar slovenskega jezika predlaga slovenski prevod tega anglicizma – sebek).
42
WhatsApp (2010–) je mobilna aplikacija za sporočanje med uporabniki pametnih telefonov, priklopljenih
na mobilni internet. Uporablja se za pošiljanje besedilnih sporočil, spletnih povezav, dokumentov, slik,
videov, lokacije uporabnika in zvočnih sporočil.
43
Snapchat (2011–) je mobilna aplikacija za slikovno in video sporočanje s to posebnostjo, da poslana oz.
sprejeta vsebina po kratkotrajnem ogledu (1–10 sekund za sporočila in 24 ur za zgodbe) izgine in ni več
dostopna. Glasbeni ustvarjalci ga uporabljajo za promocijo. Madonna je v letu 2015 svoj video Living For
Love 24 ur premierno predvajala preko te mobilne aplikacije (Buerger, 2015).
39
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zapadla, kakor se nam z današnjega vidika zdi smešna ideja o izposojevalnici fizičnih
nosilcev glasbe. Poglejmo si konkreten primer:
Primer 1: Posameznik, rojen leta 1994, je bil ob prihodu YouTuba star 11 let. Takrat je
ravno začel oblikovati svoj glasbeni okus, ima neomejen dostop do internetne zakladnice
glasbe (kar koli in kadar koli, kolikorkrat koli želi), v rokah pa drži iPod ali kakšen drug
mp3 predvajalnik z vso glasbo, ki si jo je preko spletnih strani s Torrenti naložil zastonj.
Primer 2: Posameznik, rojen leta 1984, je bil ob prihodu YouTuba star 21 let. Do takrat
je že oblikoval svoj glasbeni okus, gledal je glasbeno televizijo, klical je na radijsko
postajo z glasbenim predlogom44, kupoval je fizične nosilce (kasete in CD-je) ali pa si jih
je sposojal iz knjižnice. Ravno tako kot v prvem primeru se je posameznik odprl novi
tehnologiji45, a njegov izbor pesmi na iPodu in kontekst iskanja po YouTubu izvira iz že
vnaprej osvojenega znanja o glasbeni zgodovini. To znanje je osvojil s pomočjo radijskih
in televizijskih urednikov.
Folklorist in etnomuzikolog Bill Ivey zelo posrečeno zajame bistvene značilnosti y oz.
digitalne generacije:
These are the children of [Baby] Boomers. They're the coddled, 'Baby on Board' generation, the
first generation of from-the-cradle computer whiz kids. They are entitled, group oriented, 'smarter
than you,' and entrepreneurial. They feel that they are guaranteed success, and they expect fame,
wealth, and choice. They expect to be treated like VIPs. They live highly-scheduled lives, AND
SEEK SHORT-CUT, 'Cliff-Notes' experiences to get away from overload; they look for ways to
tune out and 'power-off'. They are creative, and with some reservations, actively make their own
music, visual art, and animation – some of it online in sites like MySpace, YouTube, or
SecondLife. They are demanding […] 'I want what I want when and how I want it.' Music is very
important to them: fifty-three percent say they are 'addicted' to music […] they spend 19.8 hours
a week listening to music in some form. Music listening is the number one activity […] What do
they listen to? Well, in many cases, it's the kind of music you understand well […]. How do they
choose? They buy brands; they buy what friends suggest. And they're led, on YouTube or
Amazon.com, to music just like the music they've already heard.46 (Ivey, 2009: 26)

Radijske glasbene želje danes nimajo več smisla, saj lahko uporabnik kadarkoli dostopa do poljubne
glasbe. Na nek način z uporabo iskalnika vseskozi uresničuje svoje »glasbene želje«.
45
YouTuba še zdaleč ne uporablja le generacija Y, ampak tudi vse starejše.
46
To so otroci Baby Boom generacije. So scrkljana generacija, prva, ki je imela od zibelke naprej dostop
do računalnika. So upravičeni, skupinsko naravnani, 'pametnejši od vas' in podjetni. Menijo, da jim je uspeh
zagotovljen in pričakujejo slavo, bogastvo ter izbiro. Pričakujejo, da se jih bo obravnavalo z višjim
44
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Ivey pravilno napove, da bo generacija Y začela uporabljati internetne portale za izbor
glasbe, ki bo podobne zvočne podobe tisti, ki jim je bila v preteklosti že všeč. Dotakne se
tudi teme o socialnih omrežij, ki so ključni del generacije Y. Mladi ljudje so nagnjeni k
temu, da bi vsako vsebino doživeli še z vizualne plati (Stiegler, 2009). Na tej točki je
treba ločiti med dvema terminološko podobnima izrazoma – socialni mediji in socialno
omrežje. Termin socialni mediji iz prejšnjega desetletja opisuje spletne vsebine (slike,
videe in druge – po navadi – osebne podatke), ki jih uporabniki nalagajo na splet. Socialno
omrežje je spletna storitev, ki primarno olajšuje povezovanje med uporabniki na internetu
ter izmenjavo teh vsebin. Najbolj tipični socialni omrežji sta Facebook in Twitter47. V
povezavi s socialnimi omrežji se fenomen uporabniško ustvarjenih vsebin (angl. usergenerated content) pojavlja kot osnovni del Spleta 2.0 (angl. Web 2.0)48. Ta premik nas
oddaljuje od spleta pasivne uporabe z vsebinami, ki so jih pripravili strokovnjaki, k
demokratizirani vsebini amaterjev49, ki s svojo lastno identiteto oblikujejo in delijo
televizijske oddaje (YouTube), objavljajo novice (Twitter) ter sodelujejo pri pripravi
spletnih enciklopedij (Wikipedia50) in slovarjev (Urban Dictionary51). Internetne spletne
strani, kot sta YouTube in MySpace, tej generaciji pomagajo pri uveljavitvi na glasbeni
sceni (Palfrey in Grasser, 2008: 114). Z njihovo pomočjo glasbeniki uspešno prihajajo
tudi do mednarodnih prebojev. Eden najodmevnejših primerov je zgodba o angleški
rockovski skupini Arctic Monkeys, ki je na sredini prejšnjega desetletja povsem
revolucionirala glasbeno industrijo, potem ko je zaslovela na ta način, da je eden izmed
oboževalcev objavil njeno glasbo na portalu MySpace. (Snapes, 2015)

statusom. Živijo po zelo natančnem urniku, iščejo bližnjice, skušajo pobegniti pred preobremenitvami; se
osvoboditi in odklopiti. So ustvarjalni, z nekaterimi pridržki aktivno ustvarjajo lastno glasbo, vizualno
umetnost in animacije – nekateri na spletih straneh kot so MySpace, YouTube ali SecondLife. So zahtevni:
'Hočem, kar hočem, kadar in kakor hočem.' Glasba je zanje izrednega pomena: 53% jih pravi, da so 'odvisni'
od nje in porabijo 19,8 ur na teden za poslušanje glasbe v eni izmed njenih oblik. Poslušanje glasbe je
številka ena med aktivnostmi. Kaj poslušajo? No, v mnogih primerih gre za zvrst glasbe, ki jo dobro
razumejo. Kako jo izbirajo? Kupujejo znamke; tisto kar jim je svetoval prijatelj. In vodeni so, na YouTubu
ali Amazonu, h glasbi, ki je podobna tisti, ki so jo ravnokar poslušali.
47
Twitter (2006-) je socialno omrežje, ki na kratko (max. 140 znakov besedila) in v toku z dogajanjem
povezuje ljudi na internetu.
48
Splet 2.0 je termin, populariziran s strani podjetnika Tima O'Reillya za splet, ki je v primerjavi z 1.0
različico veliko bolj aktiven.
49
Nekaterim, ki so sprva smatrani kot 'amaterji', sčasoma uspe prodreti k profesionalizmu.
50
Wikipedia (2001–) je brezplačna spletna enciklopedija, ki svojim uporabnikom omogoča, da prosto
urejajo vsebine sami. Je ena izmed najbolj obiskanih spletnih strani.
51
Urban Dictionary (1999–) je spletni slovar slengovskega jezika, ki ga ustvarjajo uporabniki sami.
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Pri posploševanju generacij je potrebno opozoriti še na posebnosti – npr. osebno
zgodovino. Posamezniki na zgodovino glasbe gledajo različno, zaradi osebnih in
družbenih praks in izkušenj, ki gradijo njihovo identiteto. Nekdo, ki sliši predelavo52 neke
stare pesmi, a ne pozna njenega izvirnika, bo nanjo gledal drugače od posameznika, ki
pozna staro izvedbo in kontekst, povezan z njo. Različni pogledi na glasbo niso odvisni
le od starosti, temveč tudi od globalnega položaja. Tehnološki razvoj poteka med
različnimi državami drugače (glede na socialno, politično, tehnološko in infrastrukturno
stopnjo razvoja). Medtem ko radio med Japonskimi študenti ni več popularen, je zaradi
pogostejše vožnje z avtomobilom med ameriškimi študenti še vedno v uporabi (Manabe,
2008). Glavna raziskovalka s področja YouTuba Jean Burgess govori o drugačni
posebnosti – o staranju in odraščanju platform kot takih:
[…] what happens when platforms grow up? To give us some clues as to what changes and how,
we might observe how each new digital media phenomenon, originally associated with youth
culture, fun, or trouble, became legitimised as ‘real media businesses’ and mainstream consumer
technologies – mundane and seemingly ubiquitous on the one hand, and widely available as
platforms for global public communication on the other. This is a distinct pattern in the fairly short
history of social media platforms, from YouTube to Twitter and Facebook. In each case, the
platform itself was initially cast as youthful, as disruptive, as a ‘new generation’ of media
technologies; in each case, discourses of maturity emerge alongside the embedding of these
platforms and their associated media forms and practices into the grown-up worlds of big tech, big
media, and big data.53 (Burgess, 2016)

Slednje še posebej drži za platformo YouTube, ki je na začetku svojega delovanja veljala
bolj kot portal za zabavo in deljenje smešnih videoposnetkov, danes pa uživa konkretnejši
in kakovostnejši ugled. O tem prepričljivo govori raziskava Katie Lai, ki se sprašuje,
zakaj in na kakšen način dodiplomski študentje glasbe uporabljajo YouTube. Izkazalo se
je, da YouTube uporabljajo prav vsi udeleženci ankete (117), večina izmed njih za zabavo

52

ang. cover
[...] Kaj se zgodi, ko platforme odrastejo? Da bi se približali znanju o tem, kaj se spreminja in kako, lahko
opazujemo dejstvo, da je vsak novi digitalni medijski pojav, prvotno v povezavi z mladinsko kulturo,
zabavo ali težavami, sčasoma postal 'pravo medijsko podjetje' in prevladujoča tehnologija potrošnikov –
po eni strani vsakdanja in na videz vseprisotna, ter na drugi strani široko dostopna kot platforma za globalno
javno komunikacijo. To je razločen vzorec socialnih omrežij z relativno kratko zgodovino – od YouTuba
do Twitterja in Facebooka. V vsakem od teh primerov je bila platforma sprva označena kot mladostna in
moteča ter 'nova generacija' medijskih tehnologij; v vsakem od teh primerov so se zreli diskurzi pojavljali
vzporedno z vgrajevanjem teh platform in z njo povezanih medijskih oblik ter praks v odrasel svet masovnih
tehnologij, masovnih medijev in masovnih podatkov.
53
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(103) in za izobraževanje ter študijske namene (95), le manjši del njih pa na portalu
sodeluje tudi ustvarjalno (19) (Lai, 2013). Med uporabniki, mlajšimi od 18 let, se je
izkazalo, da jih 64 % posluša glasbo na YouTubu in le 50 % na CD-jih. Digitalne formate
so ocenili z višjo oceno (zelo dobra ali relativno dobra kakovost) kot fizične nosilce, v
tem primeru CD-je. Te številke so dobri pokazatelji trenutnih trendov med mlajšo
generacijo (Lai, 2013). Do podobnih rezultatov je prišel Mat Flynn, ki je naredil raziskavo
o tem, kako liverpoolski študentje sprejemajo glasbo. Rezultati te raziskave prinašajo
naslednje: skoraj polovica vprašanih glasbo posluša na YouTubu (48 %), največ se jo
posluša na Spotifyju (68 %), malo manj na iTunesu (37%), zaradi sodobne hipsterske
subkulture jih jo nekaj posluša tudi preko vinilnih plošč (13%), CD le pri vožnji z
avtomobilom, o radiu pa niso razmišljali kot o poslušanju, temveč kot o nečem, kar se
sliši v ozadju. Obe raziskavi sta lep primer stanja, ki priča o tem, koliko je za mlade
generacije poslušanje glasbe povezano s priključitvijo na internet.

3.3.1. DIY kultura

Eden najpomembnejših delov kulture generacije Y so DIY (angl. do-it-yourself)54
načela. V glasbenem smislu to pomeni, da ustvarjalec sam poskrbi za produkcijo,
reprodukcijo, post-produkcijo in razširjanje svoje glasbe ter njene pravne vidike, odnose
z javnostjo in gradnjo občinstva. Na spletu (še posebej na YouTubu) uporabnik vse dela
sam: išče, si ustvarja program, komentira, ocenjuje, snema in objavlja. Programov ne
sestavljajo več za to izoblikovani uredniki, ki bi k vsebini pristopili tudi z izobraževalnega
vidika (npr. pojasnili zgodovino glasbenika ali določenega glasbenega dela, ga umestili v
določen žanr in predstavili razvoj tega žanra). Mladi se tudi igranja instrumentov učijo
neformalno preko množice lekcij z YouTuba.
Bistvo te naloge se skriva v novi recepcijski poti, ki vodi od spodaj navzgor in ne
več od zgoraj navzdol, kakor se je to dogajalo v preteklosti s strani uradnih inštitucij
simbolne moči v različnih oblikah. S spletnimi mediji so se odprle neskončne možnosti
za DIY ustvarjanje in neomejeno deljenje vsebin, brez institucionalnega filtriranja in

54

DIY je koncept izboljšanja, preoblikovanja in izgradnje stvari brez strokovne pomoči.
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nadzora. Vsak uporabnik glasbe je hkrati tudi potencialni ustvarjalec. O tem smo govorili
že zgoraj pri novem krožnem modelu komunikacije. Internet prinese konec pismeni
kulturi, pri kateri večina ljudi bere, a le redki objavljajo. Internet si lahko predstavljamo
tudi kot neomejeno založbo, v kateri ima vsakdo možnost prispevka (Hartley, 2009).
Uporabnik ni več zgolj potrošnik (Tomažin, 2011). S tem načinom, kot smo že omenili
zgoraj, prihaja do prepleta med eksperti v glasbi, popolnimi amaterji in vsemi tistimi
vmes. Harley razlaga, da se na YouTubu obe obliki – stara in nova recepcijska pot –
povezujeta in združujeta v eno:
And just as 'new' media typically supplement rather than supplant their predecessors, it relies on
both experts and everyone. It is the means by which 'bottom-up' (DIY consumer-based) and 'topdown' (industrial expert-based) knowledge-generation connects and interacts.55 (Hartley, 2009:
133)

Generacija Y se svojim oboževanim ustvarjalcem z veseljem pridružuje na isti platformi.
O učinkih nove recepcijske poti:
But an open innovation network benefits from harnessing the creative energies of the whole
population, not just the inputs of isolated expert elites. With technologically enabled social
networks using digital media, productivity can now be expected from consumers as well as
producers, […] Hence, YouTube (among other online social networking sites), with all its
unsystematic exuberance and unambitious content […] is simultaneously the complex system in
which digital literacy can find new purposes, new publishers, and new knowledge. And anyone
can join in, which ups the productivity of the whole system. 56 (Hartley, 2009:132)

In ravno tako kakor 'novi' mediji običajno dopolnjujejo, ne pa izpodrivajo, svoje predhodnike, se
[YouTube] hkrati opira na strokovnjake in vsakogar. To je sredstvo, s katerim se obe generacij znanj 'od
spodaj navzgor' (DIY, ki temelji na potrošniku) in 'od zgoraj navzdol' (na osnovi industrijskih ekspertov)
povezujeta in združujeta.
56
Vendar ima inovacija odprtega omrežja koristi zaradi izkoriščanja ustvarjalnih energij celotnega
prebivalstva in ne le prispevkov izoliranih strokovnih elit. S tehnološko omogočenimi socialnimi omrežji
in uporabo digitalnih medijev lahko produktivnost sedaj pričakujemo tako od potrošnikov kot tudi
producentov, [...] zato je YouTube (med drugimi spletnimi družabnimi omrežji) z vso svojo nesistematično
razposajenostjo in nedvoumnostjo vsebin [...] hkrati kompleksen sistem, v katerem lahko digitalna
pismenost najde nove namere, nove založnike in nova znanja. In vsi se lahko pridružijo, kar vzpodbudi
produktivnost celotnega sistema.
55
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3.4.Napovedi za internet iz devetdesetih let

V letu 1995 je izšla knjiga z naslovom Being Digital. V njej avtor Nicholas
Negroponte predvidi veliko tistega, kar se je dejansko uresničilo. Negroponte napove, da
nas bo internet preplavil z mnogimi multimedijskimi57 možnostmi. Izbira o tem, kaj bodo
uporabniki videli in slišali, bo spremenila svojo naravo. Namesto potiskanja vsebine s
strani množičnih medijev bo digitalni svet omogočil uporabnikom, da izvlečejo iz njega
vse tisto, kar si bodo sami želeli. Če je bilo za informacijsko dobo značilno, da je
informacije namenjala množičnemu občinstvu, bo za post-informacijsko (digitalno) dobo
pogosto, da informacije namenja po naročilu – vsakemu posamezniku posebej. Digitalni
svet bo zamenjal življenje študija, saj se bodo študentje namesto pomnjenja podatkov bolj
ukvarjali z informacijami. Namesto pasivnega vedenja bo digitalna pot vodila k
interaktivni obliki, saj bodo imeli uporabniki vse večji nadzor nad sprejeto vsebino. S
tem, ko bo internet postajal vse bolj komunikacijsko usmerjen, se bo krepila tudi njegova
socialna funkcija (Negroponte, 1995).
S stališča napovedi na internetu si poglejmo še eno vizijo, bolj specificirano na
glasbo. Nedavno pokojni David Bowie58, je v zelo vizionarskem intervjuju59 s konca
prejšnjega tisočletja do potankosti napovedal potek prehoda glasbe na internet. V njem je
povedal, da bo imel internet nepredstavljive posledice na družbo. Bowie je prihajal iz
generacije pred televizijo, ki je glasbo sprejemala še preko radia.
[Since the seventies] there are always two, three, four, five sides to every question. The singularity
disappeared. And that, I believe, has produced such a medium as the internet, which absolutely
establishes and shows us that we are living in total fragmentation. 60 (Bowie, 1999)

Bowie v tem intervjuju z zanimanjem pozdravlja internet in idejo o novem razmerju med
ustvarjalcem (umetnikom) in uporabnikom (občinstvom). Ta demistifikacijski proces, kot

Združeni mediji.
David Bowie (1947–2016) je bil angleški pop pevec, avtor glasbe in igralec. Več kot pet desetletij je na
podlagi naprednih idej veljal za eno izmed najpomembnejših osebnosti popularne kulture.
59
Intervju za televizijsko oddajo BBC Newsnight z njegovim nekdanjim voditeljem Jeremyjem Paxmanom
je bil posnet leta 1999.
60
[Od sedemdesetih let najprej] vedno obstajata dve, tri, štiri, pet strani na vsako vprašanje. Singularnost
je izginila. Po mojem mnenju je ravno to pripeljalo do medija, kot je internet, ki nedvomno vzpostavlja in
nam dokazuje, da živimo v popolni razdrobljenosti.
57
58
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ga je sam poimenoval, bo privedel do tega, da bo pri glasbi vse bolj in bolj šlo za njeno
skupnost. Napovedal je, da bo občinstvo ravno tako pomembno kot tisti, ki bo glasbo
izvajal. To razmerje bo vplivalo tudi na odnos do umetnosti:
The grey area between what an art is and what the audience say it is, is what the 21 st century will
be about.61 (Bowie, 1999)

Njegova spletna stran BowieNet je bil prvi in zelo uspešen poskus vzpostavitve spletne
skupnosti zgrajene okrog glasbenega ustvarjalca. Bowie za stanje na internetu napove:
The actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really
envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so in
simpatico it’s going to crush our ideas of what mediums are all about. 62 (Bowie, 1999)

In tudi zares, kot Bowie omenja v zgornjem citatu, se je YouTube pojavil in porušil
dotedanje ideje v glasbi. V naslednjem poglavju se pobliže spoznamo z YouTubom kot
glasbenim medijem.

Sivo območje med tem, kaj je umetnost, in kaj občinstvo pravi, da je, bo tisto, kar bo zaznamovalo 21.
stoletje.
62
Dejanski kontekst in stanje vsebin bo tako drugačen od vsega, kar si resnično lahko zamislimo v tem
trenutku. Kjer bo prepletanje med uporabnikom in ponudnikom tako kompatibilno, da bo podrlo vse
predstave o tem, kaj so mediji lahko.
61
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4. Raziskovanje YouTuba kot glasbenega medija

V tem poglavju so najprej navedena vsa opravičila avtorjev, ki so se na tak ali
drugačen način v preteklosti ukvarjali s primerljivimi temami, a so menili, da je za
njihovo početje potrebno posebno dokazovanje vrednosti. Nato je predstavljen osnovni
potek glasbene komunikacije, ki mu bo sledila utemeljitev – za to nalogo ključnega –
novega modela, po katerem se odvija glasbena komunikacija na YouTubu. Tu gre
predvsem za opredelitev posameznih elementov glasbene komunikacije, raziskovanje
katerih terja različna metodološka izhodišča, in nato še za opredelitev razmerja med njimi.
Zadnja točka bo področje žanrov glasbe. Kadar govorimo o YouTubu kot glasbenem
mediju, je nujno potrebna utemeljitev dejstva, da YouTubov iskalnik informacij ne
izključuje glede na glasbeni žanr. Na YouTubu je glasba vseh žanrov, nas pa zanima
predvsem raziskovanje YouTuba kot medija, skozi katerega je dostopna.

4.1.Resnost glasbenih raziskav

Ko Tagg leta 1981 svojo razpravo začne z vprašanjem: »Analiza popularne glasbe
– zakaj?«, pravzaprav odpira zanimivo estetsko in metodološko vprašanje. Opraviči se za
izbiro teme in problematizira dejstvo, da je dotedanja muzikologija z nezaupanjem prezrla
družbene in komunikacijske premike v glasbi:
Until recently, publicly funded musicology has passively ignored the sociocultural challenge of
trying to inform the record-buying, Muzak-registering, TV watching and video-consuming public
‘why and how who’ (from the private sector) ‘is communicating what to whom’ (in the public
sector) ‘and with what effect’ (apologies to C S Peirce). Even now it does very little. 63 (Tagg,
1981)

Podvig, da bi raziskovalci smeli poseči tudi po neklasičnih tematikah, je vse manjšega
pomena, a so zametki tega problema še vedno prisotni in se pojavljajo tudi v muzikološki
63

Do nedavnega je javno financirana muzikologija pasivno prezrla socialno-kulturni izziv, da bi kupce
fizičnih nosilcev, vpisnike v Muzaka, gledalce televizije in uporabnike videa poskusila obvestiti o tem,
'zakaj in kako je nekdo' (iz zasebnega sektorja) 'skomuniciral kaj komu' (v javnem sektorju), 'in s kakšnim
učinkom' (opravičujem se C S Peircu). Tudi sedaj naredi zelo malo.
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literaturi 21. stoletja. Roy Shuker64 opravičuje svojo knjigo o popularni glasbi tako, da
omenja, kako je ta glasba globalno vseprisotna, vodilna kulturna industrija in osrednjega
pomena za izgradnjo socialne identitete mladih (Shuker, 2012); Simon Frith65 v zbirki
svojih esejev iz leta 2007 podaja predloge o načinih, s katerimi bi o popularni glasbi lahko
spregovorili na resnejši način. Muzikologi se torej še vedno čutijo dolžni posluževati
izrazov, kot je zaslužiti (npr. Cayari in Stefanija):
[…] since YouTube is a technology that challenges the way we perceive music, musician and
audience […], these phenomena deserve to be studied and understood within music performance
and education.66 (Cayari, 2011)
Obenem pa računalnik in svetovni splet ponujata možnost ustvarjanja novih glasbenih slogov in
zvrsti zlasti (različne vrste elektronske glasbe), ki si v zadnjem desetletju vsekakor zaslužijo
muzikološko pozornost. (Stefanija, 2010: 144)

Avtorica naloge se temu dialogu pridružuje z razumevanjem, a se od njega istočasno tudi
umika. O tem, zakaj je glasba na internetu, v tem primeru na YouTubu, ključnega pomena
za današnje muzikološke raziskave, ni potrebnih dodatnih razlag in opravičil.

4.2.Model glasbene komunikacije

Na splošno lahko trdimo, da pri glasbenikih ločujemo med a) tistimi, ki ustvarjajo;
b) tistimi, ki poustvarjajo in c) tistimi, ki ustvarjajo ter so hkrati tudi poustvarjalci. To so
odpošiljatelji v procesu glasbene komunikacije (Fukač, 1989: 77). Na drugi strani so
odjemalci, ki glasbo sprejemajo – se pravi glasbena recepcija. Med njima stoji medij, ki
omogoča prenos glasbe, in njegov posrednik67 – največkrat glasbena založba, agencija ali

Roy Shuker (1948–) je novozelandski profesor medijskih študij. Poleg za popularno glasbo temeljnega
dela Understanding Popular Music Culture je znan tudi kot avtor knjige Popular Music Culture: Key
Concepts.
65
Simon Frith (1946–) je angleški sociolog glasbe in kritik, specializiran za kulturo popularne glasbe.
Trenutno poučuje na Univerzi v Edinburgu.
66
Ker je YouTube tehnologija, ki izpodbija načine, kako zaznavamo glasbo, glasbenike in občinstvo, si ta
pojav zasluži, da se ga preučuje in skuša razumeti v okviru glasbenih izvedb in izobraževanja.
67
Po Christianu Kadnu je tako, da ko nastopi nek posrednik, interakcija postane komunikacija. (Stefanija,
2010: 68)
64
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nekakšna druga vrsta distribucije in upravljanja. Tu ne gre metati vsega v isti koš, saj
izhajamo iz treh različnih izhodišč:
Predpogoj za prenos sporočila od pošiljatelja (oddajnika) do naslovnika (sprejemnika) je
komunikacijska sporočilna veriga. V popolno verigo sodijo vir informacij, kodirant, kanal
(prenosnik) za prenos sporočila, dekodirant in namembno področje. […] Glasbena komunikacija
[je] prenos glasbeno-strukturne informacije od pošiljatelja do sprejemnika glasbe. […] Vsekakor
je nesporno, da […] je kanal, po katerem se glasba prenaša od pošiljatelja do uporabnikov,
podoben komunikacijski verigi. (Fukač, 1989: 53-55)

ustvarjalec/
poustvarjalec

medij in
posrednik

odjemalec

3 Osnovna veriga glasbene komunikacije

YouTube je medij, ki prinaša spremenljivke na področje te verižne glasbene
komunikacije in uvaja naslednja dva koncepta: ustvarjalec in uporabnik. Da bi se
teoretično kar najbolje razumeli, je potrebno obe točki zamejiti.
Digital technology gives everyone the means to express themselves, and it empowers them to
speak —and to be heard by others, including those in power—in ways that previous generations
could only have imagined. Creators no longer need to relay on the old gatekeepers like professional
agencies, editorial boards, and producers. Digital technology allows creators ‘to route around’ the
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traditional intermediaries by using the hardware and software in their dorms and homes. 68 (Palfrey
in Grasser, 2008: 125)

Tej neodvisnosti glasbenikov od starih posrednikov, ki so skrbeli za promocijo in
razširjanje glasbe, nekateri raziskovalci pravijo demokratizacija umetnosti (Hartley,
2009). Njihovo vlogo je prevzel YouTube, medij oz. posrednik, ki sedaj stoji med
ustvarjalcem in uporabnikom. Javna (ali masovna) komunikacija je tista, ki ima potecial,
da doseže globalno občinstvo. Slednje zagotovo drži v primeru YouTuba. Da je
komunikacija poleg masovne usmerjena še intrapersonalno,69 dokazuje dejstvo, da
vsebino na YouTubu ustvarjajo (bolj ali manj profesionalni) posamezniki sami in jo tudi
naslavljajo tudi sebi. Ravno tako je še interpersonalna70, saj se jo daje v skupno rabo s
prijatelji in znanci. Te tri vrste komunikacij (javna, intrapersonalna in interpersonalna) na
YouTubu sobivajo, se prepletajo in se medsebojno dopolnjujejo. Slednje z besedami
Castellsa:
What is historically novel […] is the articulation of all forms of communication into a composite,
interactive, digital hypertext.71 (Castells, 2009: 55)

1. Kdo so odjemalci? (recepcija)
Odjemalca YouTuba v tej nalogi nagovarjamo z besedo uporabnik (ang. user). Po
muzikološki opredelitvi bi ta še najbolje ustrezal poslušalcu, ker pa je vsak poslušalec
glasbe na YouTubu hkrati tudi gledalec72, je uporabnik veliko manj problematičen izraz.
Uporabnik YouTuba je torej tisti, ki posluša in gleda glasbene vsebine na YouTubu, ki jo
lahko tudi komentira, deli in regulira. V to kategorijo uvrščamo še na pol ustvarjalne
uporabnike, katerih naložene vsebine niso avtorskega izvora. To so tisti, ki so objavljene
videe v skrajni meri le uredili (angl. edited material) – opremili zvok z vizualno

Digitalna tehnologija vsem daje priložnost za izražanje in govor – drugi jih lahko slišijo, vključno s tistimi
na oblasti – z načini, o katerih so prejšnje generacije lahko zgolj sanjale. Ustvarjalcem se ni več treba
zanašati na stare vratarje, kot so bili strokovne agencije, uredništva in producenti. Digitalna tehnologija jim
omogoča, da z uporabo strojne in programske opreme, ki jo imajo doma preskočijo te tradicionalne
posrednike.
69
Komuniciranje s samim seboj.
70
Komuniciranje med posamezniki ali skupinami ljudmi.
71
Kar je zgodovinsko gledan novost[...], je artikulacija vseh oblik komuniciranja v sestavljen, interaktivni
in digitalni hipertekst.
72
Glasbo na YouTubu se posluša ob gledanju njenih videov (Cayari, 2011). YouTube na področje glasbe
prinaša dodano komponento, saj je avdiovizualni medij.
68
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komponento (npr. fotografijo) ali video izrezali na način, ki najbolje ustreza YouTube
formatu.
2. Kdo so ustvarjalci/poustvarjalci? (produkcija in reprodukcija)
YouTube pozna ustvarjalca (angl. creator), med katere spadajo tudi vsi tisti, ki bi jih
muzikološko poimenovali z besedo poustvarjalci (angl. performers). Z besedo
ustvarjalec opredeljujemo vse tiste, ki na YouTube naložijo originalno avtorsko glasbeno
vsebino ali lastno izvedbo nekega drugega avtorja. V to kategorijo uvrščamo še
ustvarjalce, ki so na pol uporabniki, saj ravno tako kot uporabniki poslušajo in gledajo
YouTube vsebine, jih komentirajo, delijo in regulirajo. Navsezadnje je vsak ustvarjalec
YouTuba hkrati tudi njegov uporabnik, saj mora – če želi na YouTubu objavljati in imeti
svoj kanal – odpreti t. i. uporabniški račun.73 Glavna razlika med uporabnikom in
ustvarjalcem na YouTubu je ta, da aktiven in resen ustvarjalec o YouTubu razmišlja tudi
poklicno. Z visokimi ogledi in velikim številom naročnikov na kanal se namreč z
YouTubom lahko tudi preživlja.74 Uporabnike se spodbuja, da pod videom pustijo
komentarje, vprašanja, priporočila in zahteve. Interakcija med uporabnikom in
ustvarjalcem je direktna. YouTube način uporabe Samo za branje spreminja v način beri
in piši, saj uporabniki na podlagi vsebin drugih poustvarjajo nove vsebine (Lai, 2013).
Temu bi raziskovalci doslej rekli glasbena metakomunikacija, med katere se uvršča tudi
reakcije in odgovore sprejemnikov (Fukač, 1989: 58). Ustvarjalec lahko na svojem kanalu
izklopi možnost komentiranja pod objavami. S tem se na portal vključuje brez možnosti
zaključenega kroga YouTube komunikacije, ki je precej drugačna od zgoraj omenjenega
osnovnega glasbenega komuniciranja:

Kot uporabnik lahko odpreš neskončno računov in ustvariš kanale z želeno podobo. Nato nanje v skladu
s pravilnikom o pošteni uporabi naložiš video vsebine, jih obdelaš kar na portalu, jim dodaš oznake in
spremljaš njihovo statistiko. Svoje in vse ostale videe lahko deliš na socialnih omrežij ali direktno (preko
spletne povezave) s prijatelji, družinskimi člani in znanci. Videom lahko daš pozitivno ali negativno oceno,
se nad njimi pritožiš, če ne ustrezajo pravilniku, jih komentiraš in s predlogi sodeluješ pri nadaljnjem
razvoju ustvarjalca. Svoj račun in vse vsebine lahko vedno izbrišeš.
74
Največ od vseh ustvarjalcev zasluži PewDiePie, ki v svojih videih komentira igranje računalniških igric.
73
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uporabnik lahko
objavljeno vsebino
regulira s pritožbo,
jo deli, komentira,
poustvari in
ustvarjalcu poda
predloge in zahteve

ustvarjalec objavi
video na YouTubu

ustvarjalčev video
je v skladu s
pošteno uporabo
postal del nekega
novega videa na
YouTubu

4 Komunikacijski krog na YouTubu

Krog je v interesu te naloge zaradi konkretnih povezav, ki se sklenejo med posameznimi
ravnmi. Ne le množična uporaba, temveč tudi lastnosti na ta način posredovane glasbe
nas upravičeno navajajo k temu, da pri YouTubu govorimo o drugi poti glasbene
komunikacije. To, čemur bi rekli ustvarjalno medsebojno sodelovanje, poteka zaradi
omogočenega dialoga med a) dvema ustvarjalcema, b) ustvarjalcem in uporabnikom ter
c) uporabnikom in uporabnikom. Nekateri avtorji so ponudili drugačne pojmovne rešitve
v povezavi z opredelitvijo slednjega. Uporabniške prototipe na spletu (Manovich, 2008)
bi lahko delili na: amaterje, profesionalne potrošnike (prosumers) in profesionalne
amaterje (pro-ams). Točna statistika javnosti ni znana, vendar lahko z gotovostjo trdimo,
da so uporabniki, ki na YouTubu sodelujejo tudi kot prinašalci vsebine (ustvarjalci), v
manjšini. To se kajpak z leti vse bolj spreminja, saj YouTube uporabnike vedno bolj
spodbuja k ustvarjanju. Zanje je že od leta 2013 na voljo Akademija za ustvarjalce (angl.
Creators Academy)75. Napoved, da število ustvarjalcev na YouTubu narašča (Hartley,

YouTube je ustvaril Akademijo za ustvarjalce – zastonj in na spletu dostopno video šolanje v DIY načinu,
ki korak za korakom razlaga in svetuje o poti do YouTube uspeha.
75

40

2009), je bila pravilna. Zapis, da YouTube svojih ustvarjalcev ne izobražuje (Hartley,
2009), pa ne drži več.

4.3.Kontekst je nov žanr

Da bi različne glasbe muzikološko čim natančneje opredelili, se jih razporeja v
škatle z zaznamkom zvrsti, slogi ali žanri. Te povedo nekaj o funkcijah glasbe, estetskem
profilu različnih tipov odjemalcev in estetski tradiciji poustvarjalcev, ne pa tudi o njeni
zvočni podobi. Pop iz osemdesetih let prejšnjega stoletja zveni drugače od popa iz
devetdesetih. Tudi pri klasični glasbi se zvočna podoba spreminja glede na to, za katero
glasbeno obdobje gre,76 ter o kakšni zasedbi77 in glasbeni obliki78 je govora. 20. stoletje
je prineslo tolikšno mešanje oz. prepletanje glasbenih vsebin, da je zameglilo posamezne
žanrske opore in žanrsko identiteto glasbenih del. Digitalna doba je to nadaljevala z
globalnim mešanjem glasbenih praks79, izravnavo žanrskih hierarhij ter zmanjšanim
občutkom za prevladujoč mainstream. Tradicionalne črno-bele oznake, kot so visoka in
nizka kultura, so postale zelo labilne. Na YouTubu je dostopno eno in drugo. Brez
dvomov lahko h glasbenemu stanju 21. stoletja pristavimo dejstvo o fluidnosti žanrskih
meja, kar s podrobnejšim opisom potrjuje tudi Alex Ross80 v naslednjem citatu:
Na začetku enaindvajsetega stoletja nagibi, ki ščuvajo klasično glasbo proti popularni in obratno,
nimajo več ne intelektualnega in ne emotivnega smisla. Mladi skladatelji so zrasli s pop glasbo v
ušesih in jo uporabljajo ali pa se zanjo ne menijo, odvisno od okoliščin. Iščejo srednjo pot med
življenjem uma in hrupom ulice. Podobno je nekaj najživahnejših odzivov na glasbo dvajsetega
stoletja in sodobno klasično glasbo prišlo iz pop arene, razumljene v najširšem pomenu. (Ross,
2014: 571)

Jezikovno izražanje, ki označuje konkretno glasbo ali glasbeno zvrst, je bilo težavno že v
času Blaukopfa, ki v svoji knjigi Glasba v družbenih spremembah: Temeljne poteze
76

Npr. barok, klasicizem ali romantika.
Npr. orkestrska, zborovska ali komorna.
78
Npr. koncert, simfonija ali oratorij.
79
Ta medkulturna povezovanja – npr. na kakšen način je zahodna glasba vplivala na azijsko glasbeno
kulturo oz. kako se je rap uveljavil na Tajvanu – dajejo muzikologom veliko zanimivih priložnosti za
raziskovanje.
80
Alex Ross (1968) je ameriški glasbeni kritik revije The New Yorker.
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sociologije glasbe iz osemdesetih let razlaga, kako je pojem jazz pogosto narobe
razumljen, mnogi so ga enačili z zabavno glasbo, zvočne ankete pa so bile natančnejše
od besedilnih, saj se spraševani niso mogli zediniti o zvočni podobi poimenovane
glasbene vsebine (Blaukopf, 1993: 262). Zvrsti na splošno je težko razmejiti, še posebej
če strokovnjaki in uporabniki pod isto besedo razumejo po več različnih zvočnih podob.
Philip Tagg81 v istem času pravilno sodi, da notacija nikdar ni bila glavni način
shranjevanja in distribucije popularne glasbe in jo na podlagi tega argumenta ostro loči
od umetnostne, ki je praktično zasnovana za zapis v tradicionalni glasbeni notaciji (Tagg,
1982: 4). Žanra pop in rock svoje primarne eksistence nimata v pisni obliki in povečini
tudi ne v živi predstavitvi. Za identiteto teh glasbenih del velja posnetek. Glede na način
shranjevanja in distribucije loči med ljudsko (ustno), umetnostno (notirano) in popularno
(posneto) glasbo.82 Taggu se eno desetletje kasneje pridruži Frith z: definicije žanrov
morajo upoštevati razlike v domeni glasbene industrije, ki odražajo tako glasbeno
zgodovino kot tudi različne kategorije trženja (Frith, 1996). Delitve glasb, ki ju ponujata
Tagg in Frith vsekakor držijo, a so v povezavi z YouTubom skrajno zastarele. Potreben
je korak naprej od Tagga, saj se na YouTubu glasbo shranjuje in distribuira le v eni obliki
– v obliki videoposnetka – ne glede na to, ali je ljudske, umetnostne ali popularne narave.
Glede Frithove definicije trženja pa je tako, da se Daniel Barenboim83 ali Berlinski
Filharmoniki84 ravno tako komercialno prodajajo preko YouTuba kakor kateri koli drugi
popularen ustvarjalec.
MTV je resda imel opravka s popularno glasbo, njegov naslednik YouTube pa
zagotovo ne. YouTube ni tema o popularni glasbi, saj je na njem dostopna prav vsa
glasba. Iskalnik bo rezultate glasbenih iskanj razvrstil brez smisla za žanr. Če želimo z
iskalnikom YouTuba najti Beethovnovo Bagatelo v a-molu, ki jo iščemo z geslom fur
elise, bomo odkrili celotno zgodovinsko paleto različnih izvedb tega glasbenega dela.

Philip Tagg (1944) je angleški muzikolog in soustanovitelj Mednarodnega združenja za preučevanje
popularne glasbe (IASPM).
82
Za celotno shemo te delitve glej Prilogo 2 (na strani 95).
83
Izraelski dirigent in pianist Daniel Barenboim, trenutno generalni glasbeni direktor Berlinske državne
opere, je avgusta 2016 odprl svoj lasten YouTube kanal, na katerem objavlja videoposnetke z željo po
navduševanju mladih nad klasično glasbo. V njih ponuja predstavitev svojih najljubših glasbenih del na
klavirju, pojasnjuje osnovne glasbene pojme in govori o različnih aktualnih glasbenih temah.
84
Berlinski Filharmoniki na YouTubu oglašujejo svoj lasten naročniški pretakalni sistem Digital Concert
Hall.
81

42

YouTube bo rezultate iskanja razvrstil na seznam glede na ustreznost (privzeti filter85).
Našli bomo: a) klasično klavirsko izvedbo brez podatka o izvajalcu, b) 10-urno
ponavljanje na zanko za uspešno učenje, c) azijskega otroka, ki to delo izvaja na domači
pianino, d) elektronsko dubstep priredbo, e) orkestrsko izvedbo s pianistko Valentino
Lisitso86 in Seulskimi filharmoniki, f) računalniško izvedbo, ki služi kot DIY pomoč
učencem klavirja ter g) kitarsko priredbo Igorja Presnjakovega.87
Pri sodobnem poslušanju je veliko pomembnejši kontekst glasbe, v katerem se ta
uporablja, kot pa njena žanrska delitev. Ločimo med naslednjimi možnimi navadami pri
uporabi glasbe, na podlagi katerih se tudi88 na YouTubu glasbo združuje v sezname
predvajanj (angl. playlists):
1. Za določeno funkcionalno aktivnost (telovadbo, učenje, sproščanje,
potovanje);
2. Za določen čas (zjutraj, zvečer, v nedeljo);
3. Za določeno lokacijo (doma, na plaži, v službi ali v avtu). (Flynn, 2015)
Vsak od teh seznamov predvajanja kombinira in združuje različne žanrske zvrsti, ki so si
med seboj podobne po zvoku in razpoloženju glasbe. Zvočno podobo glasbe se na tej
točki predlaga kot termin za tovrstno poslušanje glasbe.

Možni filtri, ki jih še ponuja, so glede na datum objave, število ogledov in oceno videa. Vir: YouTube.
Klasična pianistka Valentina Lisitsa je poleg Lindsey Stirling še en primer ustvarjalke, ki je YouTube
izkoristila kot nadomestek siceršnje distribucije starega tipa, ter preko portala zaslovela brez založnika ali
menedžerja.
87
Samostojna analiza avtorice, opravljena 5. septembra 2016. Vir: YouTube.
88
Seznami predvajanj na Spotifyju in Tidalu so večinoma izdelani glede na razmere poslušanja, ne glede
na žanr. Spotify ponuja sezname za: telovadbo, fokus, romantiko, spanje itd. Tidal ponuja naslednje
kategorije: sproščanje, zabava, ljubezen, koncentracija, večerja itd. Vse bolj se za uporabnika ustvarja
nekakšen glasbeni seznam njegovega življenja (Flynn, 2015). Eno izmed najbolj inovativnih orodij
Spotifyja je 'Tvoja glasba tedna', ki vsak ponedeljek ustvari seznam predvajanja na podlagi pesmi, ki so
bile uporabniki všeč teden poprej.
85
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4.3.1. Zvočna podoba glasbe

Termin zvočna podoba89 različne glasbe pospravlja v bolj natančne »predale« –
nekaj, kar zveni podobno in kar bi lahko uporabnik uporabljal v določenem okolju ob
določenem času. Računalniški glasbeni algoritmi delujejo na podlagi teh glasbenih
zakonitosti. Echonest je vodilna glasbena inteligenca, ki upravlja z veliko bazo glasbenih
podatkov in zagotavlja najgloblje razumevanje in prepoznavanje glasbene vsebine.
Uporablja se jo za ustvarjanje seznamov predvajanja in podajanja personaliziranih
priporočil. Od vseh podjetij, ki jih Echonest napaja z informacijami, sta še najbolj
pomembna pretakalna storitev Spotify90 in Vevo, ki je glavni kanal za uporabo glasbe na
YouTubu. Na to temo Justin Evans, direktor podjetja LANDR91, storitve za avtomatično
post-produkcijo zvočnih posnetkov v različnih formatih, ki se jih digitalno obdela z
uporabo računalniških algoritmov:
YouTube is putting massive holes in music genre boxes. We live in a post-genre world. Putting
YouTube into genre frameworks would drift us away from what’s actually happening. They don’t
really apply there anymore. Taylor Swift and Hank Williams don’t sound anything alike but they
are both country music. In terms of mastering engineering they would be treated very differently,
that is why LANDR rather uses a system of music production styles. We have a gigantic database
of millions of songs and our programme figures out a mastering for your song based on what it
sounds like most.92 (Evans, 2016)

YouTube bo priporočal in samodejno predvajal glasbene videoposnetke na podlagi a)
računalniških algoritmov, ki se bodo držali njene zvočne podobe, v kombinaciji s b)
kulturnim in zgodovinskim položajem tega videoposnetka ter c) podatki o uporabi
vsakega posameznika. Edini način, ki uporabniku pomaga, da njegova priporočila

Zvočna podoba glasbe je predlog za pojem, po katerem bi se glasbo kategoriziralo glede na njen zvok in
kontekst, v katerem se jo uporablja.
90
Spotify (2006–) je Echonestove storitve odkupil leta 2014.
91
LANDR (2014–) je način DIY post-produkcije, ki kot zadnja stopnja (poleg DIY načina produkcije in
distribucije) zaključuje kulturno glasbeno ustvarjalnost, za katero velja pravilo 'naredi sam'.
92
YouTube v škatle z glasbenimi žanri dela ogromne luknje. Živimo v post-žanrskem svetu. Postavljanje
YouTuba v žanrske okvire bi bil odmik od tega, kar se dejansko dogaja, saj se jih ne uporablja več. Taylor
Swift in Hank Williams si po slušni podobi nista čisto nič podobna, vendar oba veljata za country glasbo.
Z vidika obdelovanja glasbe do končne oblike bi se ju obravnavalo zelo različno, zato LANDR raje
uporablja sistem glasbenih produkcijskih stilov. Imamo ogromno zbirko podatkov z več kot milijon
glasbenih del na podlagi katerih naš program ugotovi vrsto obdelave, ki bo najbolj ustrezala vaši pesmi
glede na njen zvok.
89
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postanejo kar najbolj ustrezna, je, da se naroči na kanale z glasbo, ki so mu všeč, in si
ogleduje čim več tovrstnih vsebin (Haghi, 2016). Umetna inteligenca deluje po teoriji
strojnega učenja (angl. machine learning)93. V okviru te raziskave žal ni bilo mogoče
pridobiti več informacija o algoritmih YouTuba. Naprej o zvočni podobi:
Björk je moderna pop umetnica, ki jo je globoko zaznamovala klasični repertoar dvajsetega
stoletja, kakršnega je spoznala v glasbeni šoli – Stockhausnove elektronske skladbe, orgelska
glasba Messiaena, duhovni minimalizem Arva Pärta. Če bi slep človek poslušal An Echo, A Stain
Björk, v kateri pevka deklamira fragmentarne melodije nad mehkim grozdom zborovskih glasov
in bi nato prešli na ciklus Ayre Osvalda Golijova, kjer pulzirajoče plesno ritmiziranje podpira
multietnične pesmi mavrske Španije, bi mogli sklepati, da je Björk klasična kompozicija in Golijov
nekaj drugega. Ena možna ciljna točka za glasbo enaindvajsetega stoletja je končna 'velika fuzija';
bistri pop umetniki in ekstrovertirani skladatelji govorijo bolj ali manj isti jezik. (Ross, 2014: 572)

Ross v tem odstavku omenja pojav zvočne podobe v glasbi. Golijov in Björk dosegata
podoben zvočni rezultat, čeprav prihajata z dveh različnih estetskih stališč. Na tem mestu
Blaukopf:
Treba je zelo jasno razlikovati med namenom, ki je usmerjen v enotno oznanjanje, in zvočnim
rezultatom glasbe. (Blaukopf, 1993: 212)

Problematika, ki se tu odpira, je, kaj storiti z dvema glasbenima deloma, ki zvenita
podobno, a je njun kontekst v tolikšni meri drugačen, da ju je nesmiselno metati v isti
koš? Npr. Tišina Johna Caga 4′33″ in tišina banda The Planets v A One Minute Silence.94
Algoritmi bodo tu zaznavali enako zvočno podobo, ne glede na kontekst glasbe, in
zaenkrat je še vedno le muzikolog tisti, ki ju bo na podlagi zgodovinskega in estetskega
pregleda znal ločiti med seboj.95

Strojno učenje je področje računalništva, ki se je razvilo iz študije razpoznavanja vzorcev in računske
teorije učenja umetnih inteligenc.
94
Cagev sklad je tožil band The Planets, ki je leta 2002 izdal crossover album Classical Graffiti, v katerem
naj bi prišlo do kršitve avtorskih pravic. Pesem A One Minute Silence ima podobnen koncept o tišini, njen
avtor pa pove, da se tišine ne da zaščititi z avtorskimi pravicami (Monahan, 2002).
95
Tudi muzikologija se vse bolj ukvarja s tem vprašanjem, še posebej zanimiva je poletna šola, ki jo ponuja
Univerza v Oxfordu na temo digitalna muzikologija.
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5. Glasba na YouTubu

Na začetku tega poglavja bo predstavljena osnovna zgodba YouTuba. Kaj
YouTube v resnici sploh je, kdo ga uporablja in na kakšne načine? Kdaj se je pojavil in s
kakšnim poslanstvom?
The answer will change depending on the user and the time of the study.96 (Burgess in Green,
2009)

Ustanova YouTube je svoje kulturno poslanstvo in cilje opredelila tako, da uporabnikom
omogoča odkrivanje, gledanje, nalaganje ter skupno rabo izvirnih videoposnetkov. Je tudi
forum, na katerem se lahko uporabniki z vsega sveta povezujejo, obveščajo in drug
drugega spodbujajo, ter deluje kot distribucijsko okolje za ustvarjalce izvirne vsebine ter
raznovrstne oglaševalce (O YouTubu, 2016).

5 Prvotna podoba uvodne strani iz leta 2005 (vir: Google)

YouTube so na splet postavili trije nekdanji sodelavci iz podjetja PayPal – Jawed Karim,
Chad Hurley in Steve Chean. Njegova domena je bila aktivirana 14. februarja 2005 z
enostavnim sloganom »Broadcast Yourself«97, lahko uporabnim Adobe Flash
programom98, dostopnim načinom (kjer koli in kadar koli) ter s konceptom od spodaj
Ta odgovor se bo spreminjal glede na uporabnika in obdobja študije.
Slogan je bil v uporabi do leta 2012.
98
Flash program je doživel velik vzpon zaradi hitre in enostavne uporabe (Burgess in Green, 2009) ter
dejstva, da enako dobro deluje tako na Mac kot PC računalnikih. Internet ni izrazito veljal za medij videa,
96
97
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navzgor (kdor koli lahko objavi svojo video vsebino na javni portal). Prva objava99 je bila
naložena 23. aprila istega leta.
Visoka popularnost YouTuba je bila dosežena z razširjanjem od ust do ust
(Hilderbrand, 2007), virtualnim deljenjem na socialnih omrežjih, blogih in spletnih
straneh. Na začetku je bil znan po obilici amaterskih in zabavnih videoposnetkov, kasneje
pa vse bolj tudi kot zanesljiv iskalnik. V letu 2006 ga je za 1,65 milijarde dolarjev
odkupilo podjetje Google100, ameriška revija Time pa ga je označila za osebnost leta. Kot
virtualna platforma za nalaganje videoposnetkov YouTube služi različnim namenom:
zabavi, izobraževanju, promociji in širjenju izdelkov, komentiranju ter izražanju javnega
mnenja. Že leta 2007, ko je bil na voljo le v dvajsetih jezikih, je bil vodilna internetna
ontologija na področju spletnega videa in ena izmed najbolj priljubljenih strani na spletu.
Naprej se je to zgodilo v Združenih državah Amerike, nato pa še po vseh glavnih
mednarodnih trgih. Danes, v letu 2016, je drugi101 najprodornejši iskalnik na internetu,
na voljo v 76 različnih jezikih. Uporablja ga skoraj ena tretjina vseh ljudi na internetu, ki
si vsakodnevno ogledajo na stotine milijonov ur vsebine in ustvarijo milijarde ogledov.102
Prikazane videe pogojujejo rezultati iskanja, ki jih, v dinamični komunikaciji z vsakim
uporabnikom posebej, izračuna za to namenjen algoritem.
Beseda sama (YouTube) je sestavljena iz dveh premišljenih konceptov. Prvi del
(angl. you), se nanaša na koncept posameznika. Čeprav portal uporablja več kot milijarda
ljudi103, je zaradi prilagojene vsebine namenjen prav vsakemu uporabniku posebej in mu
daje občutek osebne povezanosti s portalom. Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega
jezika razkrije geslo:

dokler orodje Flash ni nadomestilo do tedaj glavnega slikovnega formata. Z drugimi besedami, YouTube
je z videoposnetki revolucioniral internet.
99
Me at the zoo je prvi videoposnetek, kadarkoli objavljen na YouTubu. Še vedno je dostopen na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw (10. avg. 2016). Video spremlja soustanovitelja
YouTuba Jaweda Karima pri njegovem obisku v sandieškem živalskem vrtu.
100
YouTube je od leta 2006 v lasti podjetja Google. Po Googlovem odkupu sta preostala dva soustanovitelja
YouTuba Chad Hurley in Steve Chean objavila video A Message From Chad and Steve, v katerem slednji
pove, da je s tem nakupom prišlo do združenja dveh kraljev. Google je metaforično mišljen kot kralj
spletnega iskanja, YouTube pa kot kralj videa na spletu.
101
Iskalnik številka ena je njegov kupec – Google.
102
Iz statistike, objavljene na uradni spletni strani YouTuba v letu 2016.
103
To je ena tretjina vseh uporabnikov na internetu, iz statistike objavljene na uradni spletni strani YouTuba
v letu 2016.
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tí têbe zaim. […] 1. izraža (bližnjo) osebo, ki jo govoreči ogovarja«

Drugi del (televizija) se nanaša na pogovorni izraz za televizijo, ki izhaja iz starih časov,
ko so bile njene zgodnje različice grajene še iz katodnih cevi (angl. cathode ray tube).
Ideja je ta, da se vzame nekaj starega, kar se preoblikuje v kombinaciji z nečim novim.
Dve preprosti besedi torej, ki skupaj tvorita neprecenljivo izkušnjo in prinašata revolucijo
v dojemanju vsega tistega, kar zmore nova tehnologija. Ti, uporabnik, si torej urednik
svojega lastnega televizijskega programa. Na tvojih ramenih stoji odločitev o tem, kako
se boš prebijal skozi to cev neskončne vsebine, v kakšnem vrstnem zaporedju in po
kakšnem sistemu jo boš organiziral ter ali boš tudi ustvarjalno pristopil zraven.
YouTube je platforma, na kateri se ljudje lahko mrežijo, obveščajo in navdihujejo.
Aktiven je po vsem svetu in deluje kot distribucijsko okolje za ustvarjalce izvirnih vsebin
ter velike in majhne oglaševalce. Na videz predstavlja neskončen arhiv tako dobrih kot
slabih glasbenih izvedb, s strani amaterskih in profesionalnih glasbenikov s celega sveta,
vse od začetkov snemanja do polpreteklega trenutka (Morrison, 2014). Je zakladnica
videoposnetkov, ki v svojem bistvu združujejo zvok in sliko. Na njem se lahko najde vse
od–do, a je za to nalogo ključen le njegov glasbeni del. Glasba sicer v dandanašnjih časih
predstavlja najpomembnejši del YouTuba in je med vsemi kategorijami vsebin uvrščena
najvišje.104 Seveda gre pri YouTube za masovno bazo podatkov. Leta 2008 je portal
podpiral več kot 80 milijonov vsebinskih enot (Burgess, 2014). Iz vse te množice
posnetkov se le redki prebijejo v majhno kategorijo posnetkov z visokimi ogledi. Teh se
drži poimenovanje viralni videi, o katerih je govora v naslednjem podpoglavju.

5.1.Viralni video

Na YouTubu velja za težkega preboj od majhnega števila ogledov do eksponentne
rasti in (posledično) viralnega videa. Slednje se je zgodilo v primeru korejskega pevca in

V letu 2016 glasbene vsebine predstavljajo vseh prvih 10 največkrat gledanih videospotov. Časi, ko so
kraljevali videi neglasbene narave, npr. situacijska komedija v Charlie bit my finger - again ! (2009–2011),
so končani.
104
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raperja Psyja in njegove pesmi Gangnam Style, ki na YouTubu že od novembra 2012
kraljuje z največ ogledi. Definicijo viralnega videa ponudi Burgess:
The related term ‘viral video’ has emerged to describe the phenomenon in which video clips
become highly popular through rapid, user-led distribution via the internet. How, or whether, the
‘bottom-up’ dynamics of viral video can be mobilised for instrumental purposes—from marketing
to political advertising—remains an open question.105 (Burgess, 2014)

Kot prikazuje naslednji graf, prihaja do viralnih videov vse hitreje. Število ogledov pri
Baby Justina Bieberja je naraščalo linearno, pri Gangnam Style pa eksponentno:

6 Viralni videi YouTuba na časovni premici (vir: YouTube)

Po desetih letih YouTuba sta imela le dva videa več kot en milijardo ogledov. Nato pa je
to številko do začetka leta 2016, le v šestih mesecih, doseglo še osem dodatnih videov na
YouTubu (Allocca, 2016). Pojav eksponentne rasti ogledov na YouTubu je povezana z
vse večjim številom uporabnikov interneta106. Milijarde ogledov se dogajajo hitreje –

105

S tem povezan izraz viralni video, se je pojavil kot opis pojava, v katerem videi postanejo zelo
priljubljeni s hitro uporabniško distribucijo na internetu. O tem ali se 'od spodaj navzgor' dinamiko
viralnega videa lahko uporabi za instrumentalne namene – od trženja do političnega oglaševanja – ostaja
odprto vprašanje.
106
Za uporabo YouTuba so nujne naslednje osnovne tehnološke potrebščine: računalniška oprema ali
pametni telefon, vgrajeni ali zunanji prenosniki zvoka ter dostop do interneta. Uporaba interneta z vsakim
letom eksponentno raste. Statistični podatki letošnjega aprila (Alexa, april 2016), ko je YouTube prehitel
Facebook in postal druga najbolj popularna spletna stran na internetu, so sledeči: obiskovalec v dnevnem
povprečju preživi na YouTubu 23 minut in 56 sekund ter stran naloži 12,87-krat. Računalniška oprema je
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Adelin Hello je januarja 2016 postal osemnajsti video, ki je dosegel milijon ogledov in to
v rekordnem času – v le 88 dneh od njegove objave. Naslednja tabela prinaša statističen
pregled naraščajočega razmerja med vsemi ljudmi na svetu in procentom tistih, ki imajo
možnost dostopati do interneta:

Statistični podatki v letu

2000

2010

2015

število ljudi na svetu (v milijonih)

6 127

6 930

7 433

število internetnih uporabnikov (v milijonih)

415

2 023

3 424

procent ljudi na svetu, ki ima dostop do interneta

7%

30%

46%

7 Statistika svetovne internetne porabe107

Realizacija glasbenih vizualizacij je odvisna od razpoložljive tehnologije. Z njenim
napredkom – razvojem snemalnih aparatov108 in internetnimi platformami za brezplačno
deljenje (YouTube) – pride do tovrstnih pojavov kot je skupina OK! Go. Viralni primer
iz leta 2006, ko je ameriška alternative pop rock skupina OK! Go na YouTubu objavila
pesem Here we go again, kaže na to, da tudi nizkocenovna produkcija lahko doživi
izjemen mednarodni uspeh – v tem primeru na podlagi vizualne originalnosti
(koreografiran ples po tekaških stezah). YouTube v Akademiji za ustvarjalce uči, da naj
ustvarjalci raje kot na viralne videe ciljajo na dolgoročno vpetost uporabnikov.109 Pravijo,
da za viralni video ni drugega recepta kakor tega, da mora biti v ozadju dobra ideja, s
katero se ljudje lahko poistovetijo. "Chocolate Rain" Original Song by Tay Zonday je
YouTube fenomen, za katerega noben strokovnjak ne bi trdil, da bo uspešnica. A je prišel
vedno cenejša in zato dostopnejša vse večjemu številu uporabnikov. V dvajsetih letih (1996-2016) se je
njegova najcenejša tržna vrednost že petkrat zmanjšala (iz 1000 € na 200 €). Od leta 1995, ko je imel do
interneta dostop le 1 % svetovnega prebivalstva, se je internetna uporaba povečala za desetkrat. Prva
milijarda je bila dosežena leta 2005, druga leta 2010, tretja pa leta 2014. Napoved za prihodnost je, da bo
do leta 2020 vsak drugi človek na svetu lahko dostopal do interneta in računalnika. Daleč največ internetnih
in
računalniških
uporabnikov
je
v
Aziji.
Po
statistiki
spletne
strani
http://www.etforecasts.com/products/ES_cinusev2.htm. Dostop 6. maja 2016.
107
Po statistiki spletne strani www.InternetLiveStats.com. Dostop 14. maja 2016.
108
Visoko kakovostno snemanje je danes dostopno že preko pametnega telefona.
109
Ustvarjalcem se priporoča objava 5-8 videoposnetkov na mesec, ki naj bi v povprečju trajali okrog 8
minut na video (Haghi, 2016).
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do viralnih zadetkov zaradi pristnega in avtentičnega glasu ustvarjalca te pesmi (Burgess,
2016). Ob vsej tej zasičenosti vsebin ni drugega vrednostnega merila kakor število
ogledov, kar posledično vpliva na spremembo v kritični presoji posameznika. Do viralnih
zadetkov prihajajo tako usposobljeni kot neusposobljeni glasbeniki. Uspeh na YouTubu
se ne podeljuje glede na pridobljeno znanje ustvarjalca. Veliko pomembnejša je njegova
pristnost in verodostojnost (Cayari, 2011). O tem še najbolj priča viralna pesem Kuća
Poso pokojnega Ekrema Jevrića Gospoda, ki je bil hit tudi v Sloveniji. Več o najbolj
gledanih videih v naslednjem podpoglavju.

5.2.Analiza največkrat gledanih videoposnetkov na YouTubu

Najpriljubljenejši videi na YouTubu so povezani z glasbo, sledijo jim
informacijski in pripovedni tipi posnetkov. Največkrat ogledani in najpriljubljenejši videi
so glasbeni videospoti. Na tem mestu je morda zanimivo omeniti, da je poglavitni jezik
YouTuba angleščina – izjema sta korejski Gangnam Style in španski Bailando Enriqueja
Iglesiasa. Sicer največ ogledov s področja glasbe na YouTubu pripada zahodni popularni
glasbi in nato japonskemu popu in rocku. Med umetnostno glasbo zaradi vizualne
komponente vodi opera (Gidal, 2008). Samostojna analiza110 avtorice te naloge odkriva
naslednjo lestvico najbolj gledanih YouTube posnetkov s področja umetnostne glasbe. V
iskalnik YouTuba so bila vpisana naslednja iskalna orodja opera, classical, classical
music, concerto, Mozart, Beethoven, Bach, Chopin in orchestra:
1. Izsek La donna è mobile filmske upodobitve opere Rigoletto Verdija v izvedbi
Luciana Pavarottija ima v letošnjem avgustu približno 16 milijonov ogledov,
Beethovnova Klavirska sonata št. 14 v cismolu, op. št. 2 brez navedbe izvajalca
70 milijonov ogledov, kompilacija Mozartovih najznamenitejših (angl. is of) 84
milijonov ogledov, izvedba arije Nessun Dorma iz opere Turandot Puccinija v

Samostojna analiza, ki dopolnjuje siceršnjo deskriptivno raziskavo te naloge, je bila opravljena dvakrat:
12. aprila 2014 in 29. avgusta 2016. Vir: YouTube.
(http://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM,
http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck,
https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA,
http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA).
110
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izvedbi amaterskega pevca Paula Pottsa iz televizijske oddaje Britain's got talent
pa 153 milijonov ogledov.
2. V malo več kot dveh letih je število ogledov teh objav zraslo za med 20 in 41
procenti.
3. Skladba Chart Music sodobnega umetnostnega skladatelja Johannesa Kreidlerja,
objavljena na YouTubu, ima v avgustu 2016 okrog 500 tisoč ogledov. Ta številka
je zavidljivo visoka, če jo primerjamo z ogledi nekaterih drugih sodobnih
ustvarjalcev glasbe.
4. Crossover izvedbe, v katerih popularni glasbeniki igrajo priredbe vseh žanrov na
klasična glasbila (največkrat na violino, čelo ali klavir), dosegajo višje oglede, a
niso bile vključene kot del te raziskave. Najbolj znana tovrstna YouTube
ustvarjalka je sicer Lindsey Stirling.
Razlog, zakaj je izvedba Nessun Dorma Paula Pottsa dosegla viralne zadetke, najboljše
izvedbe iste skladbe italijanskih tenoristov pa ne111, je najzanimivejši podatek te
opravljene analize. Največkrat gledan posnetek klasične glasbe na YouTubu je torej
izvedba amaterja, na enem izmed najuspešnejših glasbenih šovov na svetu – v televizijski
oddaji Britain's got talent – v ospredju videa je neka zgodba o šoku oz. presenečenju, ko
pevec arijo odpoje proti pričakovanjem.

8 Primerjava med obema izvedbama arije Nessun Dorma zajeto dne 29. avgust 2016 (vir: YouTube)

Zakaj je število ogledov na YouTubu tako pomembno, je posebej razloženo v
naslednjem podpoglavju.

111

Med njimi je še najvišje Luciano Pavarotti s 'slabimi' 23 milijoni ogledov (dne 29. avgust 2016).
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5.3.YouTube iskalnik

Uporabnik na YouTubu ima vso svobodo, da sam išče in izbira glasbo, ki mu je
všeč, ter jo ureja v lastnoročne sezname predvajanj. Ni več odvisen od programov
televizijskih in radijskih urednikov – manjših skupin usposobljenih kadrov, ki so
odgovorni za selekcijo glasbe. Nihče drug več ne odloča o tem, kakšna vsebina bo
predvajana, razen personaliziranih priporočil, ki ga zanj avtomatično selekcionira
algoritem.
Pregled nad ustvarjalnostjo je bil vedno neprijetno opravilo. Pred internetom je
bilo še težje na slepo odkrivati, najti in shranjevati želeno glasbo ter jo imeti na razpolago
za uporabo. Pri iskanju nove glasbe na YouTubu uporabniku pomagajo računalniški
algoritmi, ki avtomatično urejajo zadetke iskanja, priporočajo vsebino in jih nadalje
samodejno tudi vrtijo. YouTubov iskalnik je zelo uporaben ob iskanju točno določene
informacije, onemogoča pa (zaenkrat) filtriranje v smislu kakovosti, žanra ali
zgodovinskega pregleda. Logika YouTube iskalnikov informacije razvršča glede na
podatke merljivega značaja odvisno od izbranega načina: po številu ogledov, datumu
objave, dolžini in/ali kombinaciji vseh naštetih. YouTube pozna tudi kategorično
razvrščanje in ponuja kategorije: Največ ogledov, Najbolj priljubljeni, Največkrat
komentirani, Največ odzivov in Priporočljivo za Vas. Organizacija informacij je
najpomembnejši faktor pri iskanju nove vsebine. Googlovi algoritmi so sicer predmet vse
številnejših kritik, saj se njim določa način izbire, ni pa znano kako nastane in koliko
dejavnikov upošteva. Na pomanjkljivosti algoritma opozori Breen v spodnjem citatu:
Digital streaming media platforms like iTunes, Netflix and YouTube all use similar methods for
organizing content. Typically, they present a series of images in lists or grid patterns, with a few
large images for featured content displayed at the top, followed by smaller images in rows
representing various categories below. They rely on automated personalized recommendations to
determine categories and populate each list. Apart from the use of search keywords, there is often
no other way to locate content apart from these recommendations. Effectively, they create the
illusion that the presented list is preeminent and complete - which is never the case. The result is
a self-reinforcing limitation on what is presented making it nearly impossible to discover the
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majority of available media. They lack functionality to allow users to search by association in a
comprehensive manner or methods of exploring relationships across categories.112 (Breen, 2016)

Različna tehnološka podjetja, kot je mlada glasbena platforma Mappable113, skušajo
ponuditi boljše rešitve za uporabo in odkrivanje digitalne glasbe:
Uporabniki YouTuba v skladu z DIY kulturo pri ocenjevanju glasbe ne bodo
upoštevali glasbenih kritikov, temveč bodo glasbi sodili sami s klikom na palec navzgor
ali navzdol. Ta način privede do dejstva, da za dobro na YouTubu velja tisto, kar ima
visoko število ogledov. Prepoznavnost, ki se veča sorazmerno s številom ogledov
posameznega videa, je ključnega pomena tudi pri kupni moči ustvarjalca. Videi na
YouTubu se med seboj merijo po številu ogledov (Cayari, 2011), kar prinaša posebno
vrsto problematike. Z besedami Platona iz Zakonov (700d-701a)114:
Kasneje so se pojavili glasbeniki, ki niso priznavali nobenih zakonov v glasbi. Pomešali so
žalostinke s himnusi, pajane z ditrambi, avlodijo s kitarodijo, vse so pomešali z vsem, kot da v
glasbi ni nobenih meril z ozirom na pravilnost, in kot da se glasba sodi le z ozirom na ugodje, ki
ga nudi tistemu, ki jo uživa, bodisi da je ta dober ali slab. Tako so navdali publiko z vzdušjem, da
v glasbi ni nobenih meril in da je vsakdo sposoben razsojati o njej. Posledica tega je bila, da je
dotlej molčeča publika postala glasna, kot da bi vedela, kaj je v glasbi dobro in kaj ne, in namesto
da bi v glasbi veljalo najboljše, je postala merodajna sodba publike.

Na YouTubu je za uspešnost videa najpomembnejši kriterij število ljudi, ki jim je bila
določena informacija všeč ali ne. Vzemimo za primer odlomke opere Orlando v treh
delih. Skladba povsem prodornega sodobnega slovenskega skladatelja Vita Žuraja ima na

112

Digitalne pretakalne medijske platforme, kot so iTunes, Netflix in YouTube, uporabljajo podobne
metode za organizacijo vsebin. Značilno je, da predstavljajo vrsto slik, razporejenih v seznamih ali
mrežastih vzorcih, z nekaj velikimi slikami z izrazitimi vsebinami, prikazanimi na vrhu, ki jim spodaj
sledijo manjše slike, razporejene v vrsti, in predstavljajo različne kategorije. Opirajo se na avtomatizirana
priporočila, prilagojena za določitev kategorij, ki zapolnjujejo vse sezname. Poleg uporabe iskalnika s
ključnimi besedami pogosto ni druge poti za iskanje vsebin, razen teh priporočil. Na ta način učinkovito
ustvarjajo iluzijo, da je predstavljen seznam eminenten in zaključen – kar nikoli ni pravilo. Rezultati so
samo okrepljene omejitve, kaj je predstavljeno, tako da je odkritje večine razpoložljivih medijev skoraj
nemogoče. Primanjkujeta jim funkcionalnost, ki bi uporabnikom omogočila, da bi preko povezav iskali na
celovitejši način, in metode raziskovanja odnosov med kategorijami.
113
Mappable glasbo med seboj povezuje na bolj direktne načine, v dinamičnem načinu glasbenega
zemljevida, pri tem pa uporablja celotno internetno bazo podatkov – Wikipedijo za opise glasbenikov, videe
z YouTuba, slike z Googla itd.
114
Avtoričin povzetek.
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spletnem portalu YouTube manj kot 2000 ogledov115. Tako število ogledov bo povsem
uspešno opero Orlando YouTube uvrstil nižje na seznamu iskalnika, kar jo bo
zaznamovalo kot nekakovostno.
And of course operas, experimental art forms, and university lectures are legally available for
downloading on YouTube, although their view counts are low. 116 (Vernallis, 2016: 131)

Dejstvo je, da bo Psyjev Gangnam Style na YouTubu »ocenjen« bolje od Žurajevega
Orlanda po merilu YouTube uspešnosti, ne glede na njuno razliko v žanru.
Individuals are being measured by high viewing figures and positive online comments. Every
uploaded video has a viewer counter that shows how many times it has been streamed.117 (Colburn,
2015: 67)

Avtorica te naloge poudarja, da se mora uporabnike izobraziti na področju kritične presoje
informacij, pridobljenih na YouTubu. Te spretnosti niso samoumevne in se jih je treba
priučiti. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ne bo, ali je uporaba YouTuba primerna ali
ne, temveč kako bi lahko YouTube kar najbolje uporabljali. Jasno je treba opozarjati, da
visokih ogledov ne gre enačiti z visoko kakovostjo – vsaj kar se tiče glasbe na YouTubu.
Z besedami druge avtorice:
While librarians should by no means discourage use of YouTube, it is essential that students be
reminded not to equate the high numbers of viewers of YouTube videos with credibility or
reliability.118 (Lai, 2013: 213)

Interakcija med uporabniki, kjer obstaja možnost ocenjevanja vsebin z gumboma všeč/ni
mi všeč, kaže na visoko socialno prepletenost, s katero se tradicionalne knjižnice ne
morejo primerjati. Še vedno pa leži njihova vrednost v kredibilnosti vsebine, ki je na
YouTubu zaradi velike količine podatkov in različne kakovosti lahko vprašljiva.

Stanje do septembra 2016. Namenoma je bilo upoštevano operno delo, ki zaradi vizualne komponente
dosega največkrat gledane vrednosti. Glej podpoglavje Analiza največkrat gledanih videoposnetkov na
YouTubu (na strani 51).
116
In seveda so opere, eksperimentalne oblike umetnosti in univerzitetna predavanja zakonito na voljo za
prenos na YouTubu, čeprav je njihovo število ogledov nizko.
117
Posameznike se meri glede na visoko število gledanosti in pozitivnih spletnih komentarjev. Vsak naložen
video ima števec gledanosti, ki je v dokaz številu pretokov.
118
Sicer knjižničarji nikakor ne bi smeli odvračati od uporabe YouTuba, vendar je bistveno, da se študente
opominja, da naj velikega števila gledanosti video posnetkov na YouTubu ne enačijo z verodostojnostjo in
zanesljivostjo.
115
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Knjižnice bodo še naprej pomembne, saj si nenehno prizadevajo za zagotavljanje
skrbnega in visoko kakovostnega strokovnega gradiva (Lai, 2013).
Ko posameznik vstopi v knjižnico, ga tam preplavi več, kot bi lahko kadarkoli
sprejel in vsrkal. To ga paralizira in navdaja z nezadovoljstvom, saj ima na voljo preveč
izbire (Schwartz, 2004). Ta paradoks je prisoten tudi na YouTubu – več kot je dostopno,
manjši je občutek obvladljivosti vseh informacij – le, da je paraliza še znatnejša, saj se je
knjižnica preselila v elektronske naprave, ki ljudi spremljajo na vsakem koraku. 119 Pri
taki zakladnici glasbe, kot je YouTube, je prisoten strah pred tem, da bi kaj zamudili –
FOMO (angl. fear of missing out):
The paradox of an era of information glut emerges against the background of this new information
landscape: at the very moment when we have the technology available to inform ourselves as never
before, we are simultaneously and compellingly confronted with the impossibility of ever being
fully informed.120 (Andrejevic, 2013: 2)

Eden izmed pojavov, do katerega pride pri upravljanju z velikimi količinami podatkov,
je površinski pregled skozi vsebine. Da bi se lahko zajelo čim več, se išče bližnjice in ne
poglablja v določene segmente. Edini način, da se uporabnik prebije skozi to goro
informacij, je kvantitativni pristop. V glasbenem smislu to pomeni, da imajo uporabniki
pregled nad širokim naborom glasbenih del, a (zaradi kvantitetnega značaja tega znanja)
ne bodo znali povedati veliko o njihovem ustvarjalcu, kaj šele o njihovem kontekstu, h
kateremu večjemu delu pripadajo in kdaj so bila izdana.121 Skozi pesmi se prebija s tremi
digitalnimi skoki – kliki z miško na začetek, sredino in konec. Hitreje kot uporabnik
oceni, ali je pesem vredna njegovega časa, bolj uspešne so njegove iskalne sposobnosti.
Občutek vara, da lahko dostopamo do vse glasbe na svetu. V resnici je potrebno biti z
vsakim opravljenim klikom selektiven, saj je čas za poslušanje omejen – naenkrat se
YouTube statistike kažejo, da več kot polovica iskanj pride z mobilnih naprav.
Paradoks v dobi informacijske zasičenosti se pojavlja v ozadju te nove informacijske pokrajine: v
trenutku, ko imamo na voljo tehnologijo, ki nas je sposobna obveščati, kot še nikoli prej, smo hkrati in
očarljivo soočeni z nezmožnostjo, da bi bili kadarkoli popolnoma obveščeni.
121
Večina pesmi na YouTubu je predstavljenih izven nastalega konteksta. Uporabnik pogosto ni direktno
seznanjen z letnico nastanka posamezne pesmi, h kateremu albumu pripada ali kam se jo žanrsko uvršča.
Včasih je na voljo podrobnejši opis pod videom, vendar so tovrstni primeri redki. Veliko ustvarjalcev ostro
kritizira tovrstno glasbeno recepcijo. Med njimi je bil Prince, ki je vse do svoje smrti zagovarjal koncept
glasbenega albuma in staro glasbeno industrijo, v kateri je ustvarjalec služil od prodaje plošč in bil
predstavljen kot celotna osebnost. Svojo glasbo je vneto umikal z vseh spletnih strani. Do njegovih pesmi
še danes ni mogoče dostopati na YouTubu. Pravice za posmrtno izvajanje vseh njegovih albumov si je
pridobil le strežnik za visoko kakovostno glasbeno pretakanje Tidal (Sisario, 2016).
119
120

56

namreč lahko posluša le eno pesem ali skladbo. Vse hkrati nimajo smisla. Uporabnika se
mora torej prepričati že v prvih nekaj sekundah. Temu pojavu se reče rezanje skozi
informacije (Andrejevic, 2013: 4).

5.4.Format in identiteta glasbenega dela

Ob pregledu zgodovine video formata smo priča radikalnemu zmanjšanju
časovnih okvirjev. Če je kino format v povprečju dolg devetdeset minut, televizijski pa
od trideset do petdeset minut, je ustaljeni format za YouTube ena do dve minuti.
Tehnologija določa, kakšnega formata bo glasba. V tem primeru je v obliki
videoposnetka. Koncept ali identiteta glasbenega dela122 na YouTubu je njegov
videoposnetek, ime posnetka pod videom pa je njegov naslov. YouTube ni idealen za
velike glasbene oblike, kar povzroča težave sodobni umetnostni glasbi in klasični glasbi,
ki je po večini naravnana k velikim oblikam (Gidal, 2008). Format se prilaga uporabi
pametnega telefona.123 Sodobnejše mobilne aplikacije za skupno rabo videa s poudarkom
na glasbi, kot so Vine, Dubmash, Snapchat, Musical.ly in do nedavnega tudi
Instragram124, so še radikalnejše – s pripovednim časom od 6 do 15 sekund.

5.5.Glasba v živo

Zaradi dostopnosti in finančno ugodnega načina sprejemanja glasbe se ob
primerjavi dogodka z živo glasbo in njenim posnetkom uporabniki YouTuba zadovoljijo
tudi s slednjim, kar ne doprinese k čarobnosti in užitku ob poslušanju glasbe v živo.
Slednje je zelo lepo ubesedil pokojni umetniški vodja Donaueschingenskih glasbenih dni:

122

Ne moremo trditi, da je katerakoli glasbena enota ustrezna glasbenemu delu. Glasbeno delo je katerakoli
(glasbena) kombinacija (glasbenih) elementov, ki jo sestavi glasbenik – v zgodovini glasbe je ta koncept
postal regulativen šele po letu 1800 (Goehr, 1992).
123
Enaki rezi se dogajajo tudi besedilnim tipom. Format novic in elektronskih pošt se krajša. Socialno
omrežje Twitter je tipičen primer tega novodobnega načina, saj dovoljuje le 140 znakov na objavo.
124
Od konca marca letos je Instagram svoj video format razširil na šestdeset sekund.
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An internet stream of a Donaueschingen concert isn’t the same as the physical experience of the
music. Music isn’t just frequencies, it’s something that happens in a place. The actual spatial
concerts are a physical experience. This physical, or rather sensual experience is fundamental. 125
(Köhler, 2013).

Raziskava, narejena med ustvarjalci, ki so na YouTube objavili videoposnetke s
koncertov, ugotavlja, da ti posnetki niso v uporabi kot nadomestilo dejanske prisotnosti
na koncertih, temveč bolj za podoživljanje najboljših utrinkov dogodkov s koncertov:
My research suggests, however, that in contrast to claims of numerous filmers, many of their
viewers did attend the same concert in person. They were not using the videos to access the concert
but instead as an adjunct to their own memories. 126 (Colburn, 2015: 64)

Pozitivna plat te aktivnosti je, da YouTube omogoča dostop do posnetkov s koncertov
tistim, ki se ga zaradi različnih (časovnih, finančnih ali geografskih) razlogov niso mogli
udeležiti.
Največja prednost YouTuba je v njegovi dosegljivosti – posnetki iz celega sveta
so dostopni vsem, kadar koli in kjer koli, zastonj in z neomejenimi ponovitvami. Ni več
potrebe po čakanju na pesem po želji pred televizijskim zaslonom ali ob prižganem radiu.
Tudi fizičnih omejitev ni več, saj se lahko do njegove zakladnice priklopi direktno iz
dnevne sobe uporabnika. Zato ni potrebno iti do knjižnice, obiskati glasbene trgovine ali
se udeležiti koncertne prireditve. Spletni uporabniki bodo nekakovostno vsebino sprejeli
z enako mero kot kakovostno. Edina zahteva, ki mora biti izpolnjena, je dostopnost kjer
koli, kadar koli in na kateri koli napravi, ki je v danem trenutku na voljo (Downes, 2008).
Všeč mi je ta digitalen koncept dela, ki živi na spletu, ko se poslušalec lahko sam odloči na kateri
minuti bo delo začel poslušati, kdaj ga bo ustavil in nato spet predvajal. Temu lahko rečeš nekakšna
YouTube inštalacija. Internet je galerija in kadar si v galeriji, si lahko sam izbereš koliko časa boš
posvetil določeni umetnini. Kot poslušalec imaš na spletu večjo moč nad delom kot v koncertni
dvorani.127 (Kreidler, 2014)

Internetno pretakanje Donaueschingenskih koncertov ni primerljivo s fizično izkušnjo te glasbe. Glasba
ni le frekvenca, je nekaj, kar se dogaja v prostoru. Dejanski prostorski koncerti so fizična izkušnja. Ta
fizična, ali raje čutna izkušnja je bistvenega pomena.
126
Moja raziskava pa kaže na to, da so, v nasprotju s trditvami številnih filmarjev, mnogi od njihovih
gledalcev koncert obiskali tudi v živo. Video posnetkov niso uporabljali zgolj kot [virtualni] dostop do
koncerta, temveč kot dodatek k lastnim spominom.
127
Za to nalogo je ključno, da poslušalca v YouTube kontekstu raje navajamo kot uporabnika, saj se videe
tudi gleda.
125
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5.6.YouTube kot socialno omrežje

Preden predstavimo popis vplivov, ki jih YouTube prinaša na področje glasbenega
vedênja, se dotaknimo še socialnega vidika te platforme, ki se zdi še najbolj pomemben.
YouTube je v osnovi platforma za deljenje videa, vendarle pa se v akademski sferi
pojavljajo članki, ki YouTube raziskujejo po njegovi socialni plati. Lange in Burgess
ugotavljata, da je YouTube bolj socialno omrežje kot mesto za skupno rabo videa. Na
njem pa je video glavni medij za socialno povezovanje med udeleženci:
[for] those participants who actively contribute content and engage in cultural conversation around
online video, YouTube is in itself a social network site; one in which videos (rather than
‘friending’) are the primary medium of social connection between participants. 128 (Burgess, 2014)

YouTube je javna spletna stran, na kateri si ljudje izmenjujejo videe in ob tem doživljajo
različne stopnje družbenega sodelovanja. Opravljena raziskava na tem področju temelji
na enoletnem etnografskem projektu, s katerim so analizirali načine, kako udeleženci
YouTuba razvijajo in vzdržujejo družbene odnose. Ugotovljena sta dva tipa vedenj –
javno (objave so dostopne vsem) in zasebno (objave vidi le udeleženec)129 –, s katerimi
mladi vzpostavljajo globlje družbene odnose. (Lange, 2007) Priporočila prijateljev,
deljenje posameznih videov in glasbenih seznamov predvajanja so ključni dejavniki
glasbene uporabe na YouTubu. Največ nove vsebine uporabniki najdejo z brskanjem ali
preko priporočil prijateljev (Haghi, 2016).

5.6.1. Aktivna in neaktivna uporaba

Poslušanje ni samo nekaj, kar se dogaja v glavi posameznika in bi morala biti
naloga psihologov in nevrologov. To je oblika socialnega vedenja in družbeno dejstvo,
saj posameznik pri poslušanju izvaja aktiven proces poslušanja (Frith, 2015). Njegovo

[Za] tiste udeležence, ki aktivno prispevajo vsebine in sodelujejo v kulturnem pogovoru okrog spletnega
videa, je YouTube sam po sebi spletno socialno omrežje, za katerega je značilno, da so video posnetki (in
ne 'prijateljevanje') primarni medij socialne povezanosti med udeleženci.
129
Stran začne delovati kot oddaljen dostop do zasebnih dokumentov, če ustvarjalec svoje videe zaklene
pred javnostjo. Ustvarjalec lahko namreč sam regulira, kdo ima dostopa do katerih posnetkov.
128
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nasprotje je neaktivno dejanje – tisto, kar se sliši. Tu smo v zadregi, saj se YouTube
velikokrat uporablja v prvem (neaktivnem) smislu, še posebej kadar se ga predvaja zgolj
za ozadje:
O poslušanju govorimo sicer kot o recepciji, ki temelji na zavestnem slušnem sprejemanju
glasbenih sporočil, vendar pa recepcija upošteva tudi momente, ki ustrezajo bazalnim ravnem
subjekta. (Fukač, 1989: 80)

To slednje dojemanje moramo strogo ločiti od dejstva, da je internet v svoji osnovi
aktiven (brez dejavnega uporabnika se na YouTubu ne bo nič zgodilo), TV in radio pa sta
pasivna (edina aktivnost uporabnika je pritisk na gumb za vklop in izklop). Še bolj
podrobno, tudi YouTube ima možnost samodejnega nadaljnjega predvajanja, s čimer se
približuje pasivnemu načinu, vendar to ne spremeni uporabnikove vloge. Uporabnik na
YouTubu velja za aktivnega, saj glasbeno vsebino razlaga, komentira, deli in presoja
(všečka ali ne) ter ji daje zaključni kulturni pomen. Daleč od tega, da bi bil pasiven.
Interaktivne storitve (kot je YouTube) uporabnikom omogočajo, da si sami izberejo,
katero pesem bi radi slišali. Nove smernice tehnične glasbene civilizacije (razlika med
Web 1.0 in Web 2.0) ne vodijo k pasivnemu vedenju. Bojazen, da bi obstoj glasbe na
YouTubu povzročil pasivno obnašanje in upad glasbene dejavnosti, je neupravičena.
Tako kot radio in gramofonska plošča pred njim je YouTube sprožil plaz lastne aktivnosti
in s sloganom Broadcast Yourself povzročil pojav novih glasbenih skupin. Nekaj je tudi
na tem, da se ljudem na splošno zdijo dosegljive stvari zelo privlačne. Glasba hip-hop
kulture se je dopadla vsakemu mladostniku ravno zaradi dejstva, ker se je k sodelovanju
lahko pridružil vsak. O skupnemu interesu v newyorškem Bronxu v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko se je začel razvoj rapa, DJ Grandmaster Caz pove130:
[…] when hip-hop came to the front, it appealed to every kid because everybody could do it. All you
had to do is just want to do it… There was no wrong or right; everything that was done was somethin’
new. That’s why it was exciting.131

Dostopno na razstavi The Bronx – Neighbourhood streets create new beats v Nacionalnem muzeju
ameriške zgodovine (Washington, ZDA). Kustos: Laurel Belman.
131
[...] Ko je hip-hop prišel v ospredje, se je mladini dopadel, saj so lahko vsi sodelovali. Vse, kar si moral
imeti, je bila želja po tem ... Ni bilo pravil; vse, kar je bilo narejeno, je bilo nekaj novega. Zato je bil tako
zanimiv.
130
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Enako je z YouTubom. Uporabniki se na portal vključujejo tudi kot ustvarjalci zaradi
preprostega dejstva – ker se lahko.

5.6.2. Ustvarjanje na YouTubu

Danes, bolj kot kadarkoli prej, se uporabnike glasbe (občinstvo) išče na spletu in
možnost za uspeh ustvarjalcev (glasbenikov) je večja, kadar se aktivno lotijo platform,
kot je YouTube – trenutno najboljše socialno omrežje za nove glasbenike. Na to temo se
pišejo tudi knjige, npr. Social Media for Musicians: YouTube Garyja Hiebnerja, ki
ustvarjalcem svetuje na poti k YouTube uspehom in razširjanju občinstva:
In the last decade, engaging audiences through social media has become an important element of
life as a musician.132 (Baym, 2012: 307)

Smisel YouTube prostorov (angl. YouTube Space) je v tem, da med seboj povežejo
podobno misleče YouTube ustvarjalce, da bi posledično lahko nastale še uspešnejše
kolaboracije med njimi. YouTube prostori so nastali v veliki težnji k uspešni izgradnji
YouTube skupnosti. Zaenkrat so vrata odprli že v Los Angelesu, Tokiu, Londonu, New
Yorku, São Paulu, Mumbaju, Torontu, Parizu in Berlinu. V slednjem deluje okrog 3000
ustvarjalcev, ki imajo na voljo snemalne prostore in vso tehnično opremo. V njem
potekajo delavnice za ustvarjalce in mesečni dogodki za mreženje med njimi. Da bi se
ustvarjalec lahko pridružil tem delavnicam in uporabljal storitve YouTube studiev, mora
doseči vsaj deset tisoč sledilcev na svojem kanalu133, kar je pogoj za priključitev k
skupnosti.
Ustvarjanje na YouTubu zahteva določeno stopnjo digitalne pismenosti, a ta vrata
se postopoma vse bolj odpirajo, ko se uporabnik začne ukvarjati s to aktivnostjo. Preko
virtualnih učilnic po DIY načelu lahko zastonj razvija svoja znanja in spretnosti ter urnik
lekcij prilagaja svojim lastnim potrebam v priljubljeni hitrosti. Na dolgi rok vsak amater
V zadnjem desetletju je vključevanje občinstva preko socialnih omrežij postal pomemben element
glasbenikovega življenja.
133
Zaradi načina, na katerega deluje YouTubov iskalnik, je za ustvarjalca največjega pomena število
uporabnikov, naročenih na njegov kanal. Zaradi tega dejstva vsi ustvarjalci v svojih videih vneto prosijo,
da se naročiš na njihov kanal.
132
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(bivši uporabnik) zlahka postane strokovnjak (ustvarjalec) na YouTubu. In tudi v praksi
večina ustvarjalcev priznava, da so se tehnoloških, glasbenih in marketinških spretnosti
naučili neformalno (Cayari, 2011).
Ustvarjalci YouTube videov po navadi na koncu vključijo še postopek snemanja
oz. izdelave videa (angl. the making of), da bi se uporabnikom prikazali v bolj osebnostni
luči. Ker se s svojimi uporabniki dobijo na isti platformi, je pomembno opozoriti na nov
odnos do zvezdništva. YouTube zvezdniki svojo slavo doživljajo drugače kot predhodni
ustvarjalci, saj se snemajo od doma in dajejo vsebino na internet brez priložnosti
poveličevanja na odru ali preko managementa. Internet uporabniku omogoča, da se
obnaša bolj neobremenjeno in na podlagi anonimnosti brez posledic z ustvarjalci deli
svoja mnenja in misli, ki se mu porajajo v danem trenutku. Komentarji uporabnikov so
lahko tako pozitivni kot tudi negativni134, a so za ustvarjalca pomembni, v kolikor so
konstruktivne narave. Uporabniki postajajo virtualni sledilci in prijatelji ustvarjalcev.
Komunikacija je zaradi direktnega stika veliko bolj osebna, kar daje starim oboževalcem
večjo moč pri hvali in kritiki.135

5.7.Glasbene priredbe

Povečana dostopnost glasbe na spletu je v povezavi s povečanimi možnostmi za
uporabnike, ki želijo tudi poustvarjati in objavljati, privedla do vse bolj pogostega
preoblikovanja obstoječih glasbenih besedil (Aitken, 2015). Glasbene priredbe136 so z
YouTubom dobile novo platformo za razširjanje. Otroci, mladostniki in odrasli s celega
sveta prirejajo svoje najljubše pesmi vseh žanrov137 – jih zapojejo, zaigrajo ali zaplešejo
–, se ob tem posnamejo in posnetek naložijo na splet. Glasbene priredbe na YouTubu
ustvarjalcem (pevcem, kitaristom, bobnarjem itd.) omogočajo, da proizvajajo glasbo brez

Na spletu je veliko sovražnega govora, ki se skriva za anonimnostjo uporabnikov.
Prvi zabeleženi komentar na YouTubu je bil »Interesting....«, ki ga je napisal uporabnik
COBALTGRUV.
136
Razmah amaterskih in profesionalnih predelav pesmi tujih avtorjev (ang. cover) je omogočila vse
dostopnejša snemalna in produkcijska tehnologija.
137
Prihaja tudi do crossover predelav, v katerih sta melodija in harmonija vzeti iz popularnih glasbenih
tokov, glasbeni stil in instrumentacija pa se priredita klasični umetnosti.
134
135
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potrebe po dejanski glasbeni skupini. Naslednje ugotovitve raziskave (v tem primeru o
vokalnih priredbah metal glasbe) lahko prenesemo na splošno za vse priredbe na
YouTubu:
First, for obvious reasons, vocal covers [on YouTube] are produced as personal entertainment, as
a means of showcasing and sharing appreciation for extreme metal. Second, the feedback that
vocal coverers receive on their videos is sought for and utilized for skill development. As YouTube
offers an online stage within the virtual metal scene, vocal covers are – third – used to gain online
recognition for vocal skills. Fourth, vocalists aim to use – with varying degrees of success – this
online stage as a virtual springboard to the offline stage, as vocal covers are open auditions for
bands.138 (Berkers in Schaap, 2015)

Amaterji imajo prvič priložnost, da svoje kreacije delijo in imajo ob tem korist tako oni
sami kot tudi uporabniki portala. Glasbo je zabavno delati, vendar jo je še zabavneje deliti
z drugimi in jim dati priložnost užitka ob njeni uporabi.
Najbolj inovativne priredbe na YouTubu, ki združujejo po več že obstoječih
glasbenih besedil, imenujemo mash-ups. Pojavljajo se mnogi mash-upi, ki različna
glasbena dela povezujejo v eno. Posebej zanimiv je tudi pojav dodajanja glasbene podlage
smešnim televizijskim posnetkom s terena, kot sta viralni požigalec / firestarter139 ali
Sweet Brown - Ain't Nobody Got Time for That (Autotune Remix)140 in mnogi drugi. Taki
pretvorbeni videi so v skladu z YouTubovim pravilnikom o pošteni uporabi.141 Smatra se
jih kot originalne videe, saj je stara vsebina predstavljena v kombinaciji z novo. V Ted
govoru angleški DJ in producent Mark Ronson razloži, kako se z inovativno priredbo
nekega medija ustvarjalec dandanes lahko priključi k evolucijskem razvoju te glasbe:

Prvič, iz očitnih razlogov, vokalne priredbe [na YouTubu] nastajajo iz osebne zabave, kot način
predstavitve in v znak hvaležnosti do ekstremnega metala. Drugič, zaželene so povratne informacije
objavljenih videov, ki jih ustvarjalci priredb uporabijo za nadaljnji razvoj. Ker YouTube ponuja spletni
oder znotraj virtualne metal scene, se vokalne priredbe – tretjič – uporablja kot pridobitev spletnega
priznanja za vokalne sposobnosti. Četrtič, vokalist cilja – z različnimi stopnjami uspeha – na uporabo
spletnega odra kot virtualno odskočno desko do dejanskega odra, saj vokalne priredbe odpirajo pot do
avdicij za bande.
139
Primer požigalec / firestarter je glasbeni mash-up med slovenskim viralnim videom Požigalec iz
informativne oddaje 24 ur in instrumentalno različico pesmi Firestarter skupine The Prodigy.
140
Ta pesem je bila ustvarjena s pomočjo autotuna na podlagi viralnega videa, ki ga je pripravil News
Channel 4.
141
Ustvarjalec lahko v svojem videu uporabi neko drugo vsebino, če jo v svoji kreaciji komentira,
kritizira/ocenjuje ali transformira. Ta politika previdne uporabe, ki ne krši pravic avtorsko zaščitene
vsebine, se imenuje poštena uporaba (ang. fair use). V pravilniku YouTuba je tudi prepoved sovražnega
govora, grafičnega prikaza nasilja in spolno eksplicitnih vsebin (YouTube).
138
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Through the tools available to me – technology and the innate way that I approach making music
– I can sort of bully our existences into a shared event. […] I can hear something that I love in a
piece of media and I can co-opt it and insert myself in that narrative, or alter it, even. […] We live
in the post-sampling era. We take the things that we love and we build on them. That’s just how it
goes. And when we really add something significant and original, and we merge our musical
journey with this, then we have a chance to be a part of the evolution of that music that we love.
And be linked with it once it becomes something new again.142 (Ronson, 2014)

Kakšen domet ima lahko ta pretvorbena uporaba materialov videov, dokazuje primer
BED INTRUDER SONG!!! (now on iTunes). Novica, ki jo je pripravila ameriška
novinarska hiša 48 News, je bila spremenjena v popularno pesem. Video te pesmi je
postal najbolj priljubljen video leta 2010, pesem pa se je uvrstila celo na Billboardovo
lestvico stotih največkrat izvajanih in prodanih pesmi v Ameriki. Te glasbene vsebine z
YouTuba imajo moč, da postanejo del popularne kulture:
Rethinking ‘viral video’ in this way may contribute to a better understanding of how the cultures
emerging around user- created video—imitative, playful and often ordinary—are shaping the
dynamics of contemporary popular culture.143 (Burgess, 2014: 95)

Glasbene šale na račun Drakovega Hotline Bling videospota, objavljene na socialnem
omrežju Vine, so bile glavna tema popularne kulture s konca leta 2015. Ena izmed glavnih
lastnosti teh meme144 naravnanih vsebin, ki se delijo po internetu, je, da imajo relativno
kratko življenjsko dobo.
YouTube zvezdniki Pentatonix lahko še najbolj priča o reprezentativnosti
fenomena glasbenih priredb na YouTubu. Ta teksaška vokalna skupina, ustanovljena leta
2011, si je glavni del svojega občinstva pridobila z uporabo socialnih medijev, preko
katerih so komunicirali z uporabniki svoje glasbe. Glavna značilnost te skupine je, da

S pomočjo orodij, ki so mi na voljo – tehnologija in prirojen način, s katerim pristopam do ustvarjanja
glasbe –, lahko nekako na silo združim najini eksistenci v skupen dogodek [...] Lahko slišim nekaj, kar mi
je zelo všeč v nekem mediju in si ga prisvojim tako, da vstavim samega sebe v pripoved, oziroma ga celo
spremenim. [...] Živimo v obdobju post-citiranja. Vzamemo stvari, ki jih imamo radi, in gradimo na njih.
Tako pač je. In ko zares dodamo nekaj pomembnega in izvirnega [v neki medij] in združimo svojo glasbeno
pot z njim, potem imamo možnost, da postanemo del evolucijskega razvoja te glasbe, ki jo imamo radi. In
bomo povezani z njo, ko postane del še nečesa novejšega.
143
Premišljati o 'viralnem videu' na ta način lahko prispeva k boljšemu razumevanju o tem, kako kulture,
nastajajoče okrog uporabniškega videa – oponašani, igriv in pogosto navaden –, oblikujejo dinamiko
sodobne popularne kulture.
144
Angleški izraz meme se uporablja za sliko, video ali del besedila, ki v mnogih različicah viralno zakroži
med uporabniki interneta.
142
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ustvarja vokalne priredbe popularnih pesmi, za katere so pridobili založniške pravice, in
ustvarja njihove mash-upe.145 Vokalno petje so preko YouTuba popeljali v mainstream –
skupina ima svetovne turneje in več viralnih uspehov. Zasluge za čist, izenačen in skoraj
dolgočasno popoln saniran zvok dolgujejo uporabi mikrofonov in tehnologiji, ki deluje
kot podaljšek njihovih naravnih glasov. Na YouTubu so popularni predvsem zaradi
izvirne ideje, po kateri se popularne pesmi prireja v elektronsko in plesno zaznamovane
vokalne kreacije. Pri njihovem vzponu so ključno vlogo odigrali videoposnetki,
objavljeni na YouTubu, in so zato za to nalogo ključni v naslednjih primerih:
1. S svojim delovanjem so vplivali na množico oponašalcev oz. uporabnike
navdušili, da so postali ustvarjalci. Tudi med Slovenci se je pojavila skupina
Groove Enough, ki ima na YouTubu svoj kanal in ustvarja na podoben način.
2. Aktivno so odreagirali na situacijo z GEMO v povezavi z YouTubom v
Nemčiji ter odprli specializiran kanal (poleg Pentatonix Official še Pentatonix
Germany) posebej za nemške uporabnike z videi, ki zaradi spora tam niso
dostopni.
3. Povezujejo se z drugimi YouTube zvezdami. Sodelovanje z violinistko Lindsey
Stirling v priredbi hita Radioactive skupine Imagine Dragons, je koristilo obema,
saj je video postal viralen.

5.8.Popis vplivov

Ta zadnji del poglavja o YouTubu zajema prelome, ki jih prinaša predmet, s
katerim se ukvarjamo, v tem primeru z glasbo in njeno recepcijo v direktni in indirektni
povezavi z YouTubom:
Prikaz posledic te novotarije je ena najpomembnejših nalog sociologije glasbe. (Blaukopf, 1993:
254)

Ravno tako, kakor je izgled spletnega brskalnika leta 1994 zaznamoval prehod iz besedila
na vizualni internet, je YouTube zaznamoval prehod iz statičnega v dinamičnega.
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V svojem repertoarju imajo sicer tudi originalni material.
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YouTube je na svojem portalu združil in nadaljeval zgodbo svojih predhodnikov –
preboja videospota, do katerega je prišlo z glasbeno televizijo MTV, in razkola glasbene
industrije, za katerega je odgovoren Napster (Downes, 2008). Na začetku prejšnjega
stoletja je fonograf drastično spremenil načine, kako ljudje uporabljajo, ustvarjajo in
razširjajo glasbo, zato digitalno dobo s portalom YouTube imenujemo tudi novodobni
fonografski učinek (Katz, 2004). Slednje ne velja le za YouTube in glasbo kot tako. Vse
od digitalne revolucije govorimo o lažjem in hitrejšem dostopanju do vseh vrsti
umetnosti. Nekateri izmed naslednjih vplivov so tako na splošno povezani z vsem
dogajanjem v zvezi z digitalnimi premiki na spletu, spet drugi pa so značilni izključno za
YouTube oz. lahko njihove zametke zasledimo ravno pri YouTubu:
-

povezljivost – sodelovanja med ustvarjalci se razvijajo bolj kot kadarkoli prej,
med ustvarjalci in uporabniki pa se sklepajo novi komunikacijski načini;146

-

edicijske tehnike so postale naprednejše in bolj prefinjene;

-

enostavnost uporabe in lahka dostopnost sta pomembnejša kot kakovost ponudbe;

-

prenosljivost glasbe še nikoli ni bila enostavnejša (uporabnik nosi YouTube s
seboj, kamor koli gre – v povezavi z internetom, elektronsko napravo in dobrimi
zvočniki ali slušalkami ga glasba lahko kadar koli spremlja v precej kakovostni
obliki);

-

podatki so dostopni zastonj;

-

zanesljivost – YouTube je na dobrem glasu, saj ne predstavlja nevarnosti za
okužbo z računalniškimi virusi;

-

ponovljivost (kar koli je dostopno, kolikorkrat koli si uporabnik to zaželi);

-

»vidljivost« glasbe – glasbi se doda še vizualno komponento, tudi če je to le
fotografija izvajalca ali naslovnica albuma predvajanega glasbenega dela;

-

zaradi vse dostopnejše in kakovostnejše tehnologije prihaja do vključevanja
širokega spektra ustvarjalcev in pojava domačega studia ter neodvisnih
samoupravnih ustvarjalcev glasbe, ki imajo doseg do globalne baze uporabnikov
– glasbeniki iz spalnic (angl. bedroom musicians);

-

146

prihaja do novih ustvarjalnih oblik (mash-up);

YouTube je vir informacij in hkrati vir inspiracij.
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-

pride do spremembe v navigaciji skozi avdiovizualni tok – uporabnik ima s
klikom moč nad predvajanjem, ustavljanjem in prestavljanjem posnetka s točke
na točko (Tomažin, 2011);

-

glasbo se deli s popolnimi neznanci, ki lahko direktno vplivajo na nadaljnje
ustvarjanje;

-

vsebina je personalizirana in se prilagaja ter predlaga na osnovi algoritma glede
na podatke o vsakem uporabniku posebej;

-

nova oblika trženja glasbe;147

-

samostojno učenje glasbe (DIY) – v lastnem tempu, neodvisno od časa in kraja;

-

radikalni preobrat v dojemanju, kaj je kakovosten zvok;148

-

pasivna vloga uporabnika glasbe se je spremenila v aktivno;

-

dejanje zbiranja v seznamih predvajanja (ang. playlists)149;

-

skozi informacije se prebija hitreje in s površnostjo;

-

izvedba se prilagaja vizualnemu in krajšemu formatu;150

-

vidik globalnega, svetovnega mešanja glasbenih praks;

-

da imamo vso to medijsko ponudbo danes kar za samoumevno;151

-

posnetek glasbene izvedbe pridobiva na vse bolj enakovredni teži v primerjavi z
doživetjem glasbe v živo.

Glasbeno sporočanje je postalo enostavnejše in kakovostnejše.
Zaradi YouTuba ni več nobenega platonskega pravila o tem, kaj je dober zvok. Njegova uporaba je
povzročila eksplozijo tega pojmovanja in spremenila njegov pomen. Na portalu so prisotne tako slaba kot
dobro obdelana glasba. Ta demokratizacija, do katere je prišlo na področju kakovosti zvoka, se je zgodila
na škodo predhodnih vratarjev, ki so nadzorovali njegovo kakovost (Evans, 2016).
149
Negativne plati, ki jih YouTube prinaša na področje glasbenega sprejemanja je minljivost podatkov, saj
se za razliko od fizičnih nosilcev, pri posnetkih na YouTubu nikoli ne ve kdaj bo zbrisan ali umaknjen s
platforme ter ne bo dostopen več. Uporabnik za vedno izgubi tako informacijo, ki je umaknjena s portala
in s tem tudi iz njegovega shranjenega seznama predvajanja.
150
Ustvarjalci svoje glasbene izvedbe prilagajajo tehničnim pogojem snemanja in predvajanja ter formatu,
ki ga YouTube ponuja.
151
V digitalni dobi je že dve leti star produkt smatran za samoumevnega. Glasbeni potek, ki se ga da shraniti
in prenašati s pomočjo snovnosti oz. digitalnega formata, se nam skoraj ne zdi vreden razmisleka. Dejstvo
pa je, da glasbena izvedba še do (zgodovinsko gledano) nedavnega ni mogla biti snovno izražena drugače
kot v podobi natisnjenih not – na podlagi katerih je stoletja veljal njen blagovni značaj; izvedba sama pa je
celo vse tja do industrijske dobe z začetka 20. stoletja ohranjala svoj ekonomski značaj le kot storitev
(Blaukopf, 1993: 233). Zelo pogosto je mišljenje, ki YouTube smatra kot nekaj, kar je vedno obstajalo, saj
si je danes skoraj nemogoče predstavljati življenje pred to platformo.
147
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6. YouTube kot deležnik glasbene industrije

V zadnjem poglavju se ukvarjamo še z vsemi dejavniki, ki se upirajo oziroma
nasprotujejo YouTubu. Sem spadajo vsi tisti, ki so zaradi YouTuba na neposredni izgubi.
Glasbene založbe se, kot nekdanji glasbeni posredniki, pojavljajo kot glavni protipol
YouTubu. Odnos med YouTube platformo in odjemalci uničuje založniško industrijo, saj
YouTube gledalce in poslušalce odvrača od tradicionalnih distribucijskih načinov
(Hartley, 2009). Brezplačno predvajanje glasbenih vsebin na YouTubu povzroča škodo
glasbenim založbam. Več raziskav152 se je lotilo učinka pretakalnega sistema YouTube
na prodajo albumov. Ugotovljeno je, da so bili albumi med prepovedjo izvajanja na
YouTubu prodani večkrat kot sicer. Sledi primer iz Nemčije:
This evidence indicates that the streaming available at YouTube cannibalizes sales of albums.
Second, Kretschmer and Peukert (2014) undertake a similar exercise, studying the impact of
videos excluded from YouTube in Germany. They find that availability of an artist's video on
YouTube stimulates sales of the artist's albums but not the individual song.153 (Aguiar in
Waldfogel, 2015: 7)

Do škode prihaja tudi na podlagi nedovoljenih snemanj s koncertov ter objav teh
posnetkov na YouTubu. Pianist Krystian Zimerman je povzročil škandal s prekinitvijo
koncerta, ko je ugotovil, da ga nekdo iz dvorane snema. Zavzel je stališče, da sta
fotografiranje in snemanje strogo prepovedana, saj je s tem oškodovana njegova pogodba
z založbami (Vasagar, 2014).

6.1.Delež prihodka na YouTubu

YouTube je zastonj za obe vrsti uporabnikov: tiste, ki nalagajo in tiste, ki iščejo.
V ozadju portal služi s tržnim modelom prilagojenega reklamiranja. Googlov glavni
Med drugimi tudi tista o založbi Warner Music in uspešni prodaji v letu 2009, ko je testno umaknila
svojo glasbo z YouTuba (Hiller, 2016).
153
Ti dokazi kažejo na to, da je pretakanje na YouTubu negativno vplivalo na prodajo albumov. Drugič,
Kretschmer in Peukert (2014) sta izvedla podoben postopek pri proučevanju vpliva videoposnetkov,
izključenih iz YouTuba, v Nemčiji. Ugotovila sta, da razpoložljivost umetnikovega videa na YouTubu
spodbuja prodajo umetnikovih albumov, ne pa tudi posameznih skladb.
152
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model za dohodek je bil vedno oglaševanje. To opravljajo visoko sposobni algoritmi za
prepoznavanje kupnega profila strank. V tem smislu se opozarja na dejstvo, da YouTube
ni nobena dobrodelna javna storitev temveč masivno dobičkonosna globalna korporacija
(Morrison, 2014). YouTube svoj reklamni prostor trži na več nivojih: z okenci ob videu,
na videu in v samem videu. Pri razmerju med glasbeno založbo in ustvarjalcem ima
slednji danes enakovrednejši položaj, saj od založbe ni odvisen v tolikšni meri kot v
preteklosti.154 Tudi YouTube ponuja skoraj polovični del zaslužka ustvarjalcu (45 %),
ostalo pa vzame za nudenje storitev (55 %). Denar, ki ga lahko ustvarjalec zasluži na
YouTubu, ni direktno povezan s številom ogledov, temveč z vpetostjo uporabnika v
reklame dveh tipov plačil – glede na klik in glede na ogled. Seveda pa visoka gledanost
posredno pripomore k večjemu zaslužku, saj večja prepoznavnost videa posledično vpliva
na večjo verjetnost klika na reklamo oz. njenega ogleda. Možnost za alternativen zaslužek
na YouTubu je povezana z lastnimi marketinškimi strategijami (npr. prodajo glasbe in
oblačil z vsebino iz viralnih videov). S pragmatičnim sprejetjem, da je vsakršna reklama
dobrodošla (Morisson, 2014), so komercialni oglasi vse bolj vsiljivi, agresivni in moteči.
Reklame na YouTubu se pojavljajo tudi v obliki predhodnega videa, pri katerem je
potrebno počakati pet sekund, preden se pojavi možnost Preskoči oglas. Za nemoten
ogled portala brez reklamnih vsebin je potrebno svoj uporabniški račun nadgraditi z
načinom YouTube Red155, ki proti doplačilu omogoča dostop do YouTube vsebin brez
reklam. YouTube Red ni bil vključen kot del te analize, saj v Nemčiji in Sloveniji še ni
dostopen.156

6.2.Piratstvo

Neplačljive reprodukcijske tehnologije so otežile nadzor nad piratstvom, če ne
celo onemogočile. Piratstvo v največji meri povezujemo s primerom Napsterja z začetka
tega stoletja. Napster je bila storitev, ki je omogočala javno dostopanje do glasbe,
Ustvarjalec lahko danes sam skrbi za velik del produkcije in izgradnje občinstva.
YouTube ustvarjalci postajajo vse bolj profesionalni, kar posledično pripelje do portala plačljive
pretakalne narave brez reklamnih vsebin – YouTube Red.
156
YouTube Red (2015) je po skoraj enoletnem delovanju zaenkrat dostopen zgolj v ZDA, Avstraliji,
Mehiki in Novi Zelandiji.
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zapisane v mp3 formatu. Formatu, ki je z majhnostjo datoteke pridobil na hitrem
izmenjavanju podatkov (Attali, 2008: 124-126). Ameriško združenje za snemalno
industrijo (RIAA) je skupaj z glasbeno skupino Metallica leta 2000 dobilo tožbo proti
Napsterju na podlagi naslednjih kršitvenih točk (Douglas, 2004):
1. Za razliko od predhodnih načinov kopiranja glasbenih nosilcev digitalna kopija
dosega enako stopnjo kakovosti kot original.
2. Internetno P2P deljenje datotek omogoča, da uporabnik do njih dostopa kadar koli
in v zelo kratkem času. Ugotovljeno je, da je lažje pridobiti to piratsko različico
kakor legalno verzijo iz glasbenih trgovin (fizičnih in spletnih).
3. Uporabniku ni treba kupiti celotnega CD-ja, temveč si naloži samo želeno pesem.
Čeprav je glasbena industrija dobila boj proti Napsterju, ki je moral svojo storitev ukiniti
oz. jo preoblikovati, ji ni uspelo zadržati monopola. Napsterju so sledile druge, še večje
ovire, ki so delovale na isti P2P princip izmenjavanja datotek kot so Gnutella, Freenet,
Kazaa in Bearshare. Storitve kot so LimeWire, Scour, Grokster, Madster in eDonkey2000
so bile primorane opustiti delovanje na podlagi podobnih tožb. Dejstvo pa je ostalo, da se
od začetka leta 2000 uporabniki priklapljajo na internet, da bi sodelovali v tako imenovani
P2P aktivnosti, ki je revolucionirala glasbeno recepcijo in zavezala roke glasbenim
založbam, katerih denar je začel odtekati drugam. Napovedi strokovnjakov so bile
pravilne: glasba s tem, ko je javno dostopna na spletu, postane izjemno ranljiva za
piratstvo, kar povzroča izgube za udeležence, ki od nje profitirajo (Gatien, 2003). V
Sloveniji je zakonodaja s področja nalaganja Torrentov do danes še dokaj prosta, v
Nemčiji pa je to ostro prepovedano in kaznovano z globo med 200 do 3000 evri. Tudi
YouTube je odprt za piratstvo, v kolikor se povezave do njegovih videoposnetkov kopira
na spletne strani, ki YouTube vsebino kodirajo v datoteke prenosljivega značaja –
uporabnik si jih lahko naloži na računalnik oz. mobilno napravo.157

157

Z geslom »YouTube to mp3« ali »YouTube to avi«.

70

6.3.Identifikacija vsebin

Samo število nalaganj na YouTube je ušlo nadzoru, saj se na strežnik nalagajo
nepregledne količine vsebin. Velja pravilo, da za samo nalaganje ni potrebno dokazati
pravic, pač pa se mora ob kršitvi pritožiti njen upravičenec:
YouTube’s initial success was largely a result of its capitalization on the labour of unpaid amateur
video makers whose creations would sometimes include copyrighted works. By 2010, as a result
of increased industry pressures to prohibit use of copyrighted materials, YouTube and other such
sites were actively policing content for copyrighted images and music. 158 (Aitken, 2015)

YouTube pozna dva načina vsebinske regulacije. Prvi način prihaja s strani uporabnikov,
ki lahko urejajo vsebino na YouTubu s klikom na zastavico tik pod videom. S tem
načinom uporabniki in ustvarjalci medsebojno regulirajo neprimerne vsebine. YouTube
na podlagi fizičnega159 pregleda vseh pritožb neprimerne videe umakne s portala. Kazni
niso finančne, se pa ustvarjalcu videa lahko onemogoči dostop do računa. Avtorske
pravice s področja glasbe so zelo zapletene, če se jih skuša zajeti globalno, saj so odvisne
od regionalnih zakonodaj:
'Avtorska pravica' je samostalnik in ne glagol, je prej stvar kot dejanje: nečesa ne morete kar tako
'avtorsko-u-pravičiti'. Čeprav je avtorska pravica stvar, je njena eksistenca odvisna od obstoja
takega dela, ki mu je primerno dodeliti avtorsko pravico. Zato pravijo, da avtorska pravica raje
subsistira kot eksistira. Če nekdo napiše pesem (v avtorskem pravu bolj znano kot 'delo', podobno
kot vse druge stvaritve), potem ta pesem obstaja in avtorska pravica je (subsistira) na pesmi. Toda
avtorska pravica ne more obstajati brez pesmi. Izjemno pomembno je razlikovati med avtorskim
delom in avtorsko pravico na delu – nista isto. Če kupite CD, potem posedujete premeten disk in
na njem zabeležene posnetke glasbenih del. Dela lahko poslušate, CD posodite svojim prijateljem,
ob spremnem besedilu lahko vsepovsod pišete osorne komentarje ali pa disk rabite kot frizbi. To
stvar posedujete kot materialni, fizični predmet. Vendar je ne smete skopirati, saj niste lastnik
avtorske pravice na delu. (In tu nastanejo prve težave: danes jo lahko skopirate – njeno vsebino

Začetni uspeh YouTuba je v veliki meri posledica njegove kapitalizacije na delu neplačanih amaterskih
ustvarjalcev videa, katerih kreacije so včasih vključevale tudi avtorsko zaščitena dela. Od leta 2010, kar je
posledica povečanih pritiskov industrije za prepoved uporabe avtorskega gradiva, so začeli YouTube in
druge podobne strani aktivno nadzirati avtorske pravice slike in glasbe.
159
Samo človek lahko glede na kontekst presodi, ali je vsebina žaljiva in sovražna, za glasbo pa je bilo
možno ustvariti računalniški oz. samodejni pregled vsebin (Latrache, 2016).
158
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'zapečete' na prazen CD – vendar mora biti ta uporaba, tako kot vse druge, 'avtorizirana'.) (Frith in
Marshall, 2012: 14)

Pravice izdelkov in glasbenega pretakanja na internetu še do danes niso dorečene, čeprav
imajo v tem kulturnem kapitalizmu značaj neskončnega ponavljanja (Attali, 2008: 21).
Content ID160 je programsko orodje oz. drugi način za vsebinsko regulacijo, ki omogoča
učinkovit nadzor imetnikov pravic nad njihovo vsebino (Dreiseitel, 2016). Program
deluje samodejno, tako da računalniško prepozna, če so uporabljene vsebine v videih na
YouTubu tudi ustrezno avtorsko zaščitene. Če ugotovi napako, avtomatično blokira
uporabo, imetnik pravice pa se nato lahko odloči med tremi opcijami – izbris, izdajo
dovoljenja z zahtevanim deležem denarja od dobička (kot dodaten vir zaslužka) ali izdajo
dovoljenja brez zahtevanega deleža od dobička (kot del promocije). V kolikor je prišlo
do napake, ima ustvarjalec možnost vložiti pritožbo, ki lahko vsebino povrne nazaj na
YouTube. YouTube poleg nudenja tega dialoga med obema strankama ne želi odgovarjati
za avtorske pravice, temveč se drži svojega stališča kot nevtralna platforma, ki ponuja
prostor za objavo.

6.4.Pravni vidik

Še nobeno sodišče ni uspelo zapreti YouTube storitev, bili pa so mnogi poskusi.
Med njimi je Viacom, vodilno medijsko podjetje z avtorskimi pravicami na področju
televizije in kinematografije, ki je vložilo tožbo proti YouTubu zaradi domnevnih kršitev,
nič drugačnih od tistih, ki so prinesle konec Napsterju (Hartley, 2009). V letu 2010 je
Viacom to tožbo izgubil.

Od začetka delovanja Content ID-ja (identifikacija vsebin) leta 2007 do oktobra leta 2014 je YouTube
izplačal že eno milijardo dolarjev imetnikom pravic, ki so se odločili, da bodo zahtevali prihodek od
uporabe. Od julija 2015 ima Content ID več kot 8000 partnerjev – vključno s številnimi glasbenimi
založbami –, ki so preko sistema izterjali že več kot 400 milijonov videov, pomagali nadzorovati vsebine
na YouTubu in pridobili denar za videoposnetke, ki so vsebovali avtorsko zaščitene vsebine, za katere je
založba dokazala pravice (Latrache, 2016). V bazi Content ID-ja je več kot 35 milijonov aktivnih
referenčnih datotek, kar ga uvršča med najboljšega med tovrstnimi sistemi na svetu. Vir: o Content ID-ju
na YouTubu.
160
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Verjetno najbolj znan pravni primer, ki še vedno ni prinesel razrešitve, je
YouTubova tožba v Nemčiji. Organizacija za zaščito glasbenih pravic GEMA161 že od
leta 2009 blokira dostop do neustrezno zaščitene avtorske vsebine162, ki jo YouTube
omogoča. Sodišče v Hamburgu je leta 2012 odločilo, da je YouTube finančno odgovoren
za avtorsko zaščitene vsebine, objavljene s strani svojih uporabnikov, in da portal ne
naredi dovolj, da bi preprečil nalaganje te glasbe. Večina videoposnetkov, objavljenih na
YouTubu, namreč krši avtorske pravice nekoga drugega (Morrison, 2014). YouTube se
je na tožbo odzval z:
We remain committed to finding a solution to the music licensing issue in Germany that will
benefit artists, composers, authors, publishers and record labels, as well as the wider YouTube
community.163 (BBC News, 2012)

Stranki do časa pisanja te naloge še nista dosegli dogovora in uporabniki YouTuba na
ozemlju Nemčije pri brskanju vsebin pogosto naletijo na slednje opozorilo oz. blokado:
Unfortunately, this video is not available in your country because it could contain music, for which
we could not agree on conditions of use with GEMA.
Sorry about that.164

To v praksi pomeni, da nemški ogledi niso všteti v globalno statistiko.165 Blokada je
skoraj smešna, saj lahko nemški uporabnik blokirane videe najde tudi na drugih
(YouTubu podobnih) spletnih straneh kot sta Dailymotion ali Vimeo. To dejstvo
dokazuje, da je spor globljega – finančnega, industrijskega in zgodovinskega – pomena.

nem. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).
GEMA ščiti okrog 60 000 avtorjev glasbe v Nemčiji.
163
Ostajamo zavezani iskanju rešitve za vprašanje o izdaji glasbenih dovoljenj v Nemčiji, ki bodo koristila
tako umetnikom, skladateljem, avtorjem, založnikom in založbam, kot tudi širši skupnosti YouTuba.
164
Ta videoposnetek ni na voljo v vaši državi, saj lahko vsebuje glasbo, za katero se z GEMA nismo mogli
dogovoriti o pogojih uporabe. Zaradi tega se opravičujemo.
165
Ker je nemški trg tretji največji na svetu, bi bile statistike drugačne, če bi se jim zraven lahko prištelo še
'nemške' oglede (npr. vodilnemu Psyjevemu Gangnam Stylu, ki v Nemčiji ni na voljo).
161
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7. Zaključek

V sklepnem delu naj povzamem predstavljene dognanja in bistvene izsledke, ki
sem jih napovedala v uvodu. YouTube se zaradi vsakodnevne uporabe zdi splošno znan,
a je obenem eden izmed najbolj ključnih družbenih spremenljivk, ki dandanes
zaznamujejo področje sprejemanja glasbe. To sem predstavila v podpoglavju Popis
vplivov (na strani 65), v katerem lahko na podlagi 10-letne zgodovine YouTuba jasno
razberemo, katere spremenljivke je ta medij prinesel na glasbeno vedênje.
Kot najpomembnejša dognanja te naloge kaže (še enkrat) poudariti pet ugotovitev.
Prvič, YouTube je združil glasbene svetove, kot to doslej še nikoli ni bilo možno – z enim
samim klikom. Drugič, YouTube ponuja vse zvrsti glasbe, njegov računalniški algoritem
pa glasbenih zadetkov ne razporeja glede na kontekst glasbe, v kateri se ta uporablja, in
glede na njeno zvočno podobo. Na njem se združujejo in medsebojno povezujejo tako
ustvarjalci kot uporabniki glasbe, ki so nadomestili staro konceptualno idejo o glasbenikih
na eni strani in občinstvu na drugi, med njima pa naj bi stala glasbena založba – YouTube
je tihoma prevzel njeno vlogo. Tretjič, identiteta glasbenega dela na YouTubu je
objavljeni video, ime glasbenega dela pa njegovo poimenovanje neposredno pod njim:
podobno je glasbo razpečeval njen predhodnik – glasbena televizija. Od slednjega se,
četrtič, YouTube razlikuje po segmentu publike, na katero cilja (iz specializirane na
vsesplošno), vsebini (od posplošene do personalizirane), recepcijski poti (ne več od
spodaj navzgor, temveč od zgoraj navzdol) ter dosegljivosti (kar koli je dostopno, kadar
koli si uporabnik to zaželi). Petič, v podpoglavju YouTube iskalnik (na strani 53) sem še
posebej poudarila, da se visokega števila ogledov glasbenih videoposnetkov na YouTubu
ne sme enačiti s kakovostjo glasbe.
Na koncu bi rada predlagala nekaj idej za nadaljnje raziskave. YouTube bi lahko
(in v pedagoški praksi tudi je) postal vizualni podaljšek besedil akademskih raziskav. Do
vključevanja YouTuba v raznovrstno sodobno knjižno gradivo s področja glasbe že
prihaja in tudi ta magistrska naloga ponuja povezave do spletnih naslovov na YouTubu.
Bodoči raziskovalci bi se glasbe na YouTube morali lotiti s širino in globino. Potrebne bi
bile številne študije primerov, ki bi se ukvarjale z različnimi uporabniki in ustvarjalci
YouTuba vseh starosti in nacionalnosti (Cayari, 2011). Tak primer je raziskava narejena
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med dodiplomskimi študenti glasbe ameriške Univerze v Illinoisu, kjer so morali v okviru
učnega načrta ustvariti glasbene videoposnetke in jih naložiti na YouTube. Izkazalo se je,
da ja ta drugačen pristop k študiju pozitivno vplival na kreativnost študentov (Cayari,
2015). Zlasti pomembno bi bilo na regionalnih in nacionalnih ravneh poiskati sinergije
raziskovanja in primerjanja sodobnih medijev in njihovega vključevanja glasbenih
vsebin. Na ravni raziskovalne dejavnosti posameznih celin podobne spodbude sicer
obstajajo, ampak je za EU mogoče reči, da ni mogoče govoriti o jasni enotni kulturni
politike raziskovanja glasbe.
Možnosti za razvoj je tako še veliko. Trenutno stanje ne omogoča, da uporabnik
išče nekaj, česar ne pozna. Na podlagi zbranih podatkov in navedenih dejstev, bi si upala
napovedati naslednji potek razvoja YouTuba: uporabnik se bo lahko pogovarjal z
iskalnikom oz. umetno inteligenco, ki bo na podlagi tega pogovora našla prave zadetke.
Neznani govorec je v enem izmed prvih primerov zvočnega posnetka, zapisanega na
kartonsko ploščo s plastmi ometov in folije, okoli leta 1885 posnel naslednje zgodovinske
besede:
I am a magnetical graphophone. What are you? . . . To be or not to be, that is the question. [Trrrrr.
How is that for high?]166

Če je grafofon takrat prvič »spregovoril« skozi človeški govor, ki se ga je dalo
reproducirati, bo (lahko že v bližnji) prihodnosti računalnik govoril sam od sebe. V tem
smislu se pridružujem vizionarni misli Davida Bowieja, da smo se dotaknili le vrha ledene
gore in da si sploh ne znamo predstavljati razsežnosti, ki ji bomo priča na področju
sprejemanja, iskanja in uporabe glasbe na internetu.
Pri kriterijih za kakovost glasbenih vsebin bi algoritem lahko upošteval tudi
muzikološke kritike (objavljene v revijah in časopisih) ali lestvico najboljših glasbenih
izvedb različnih ponudnikov. To bi bilo lahko doseženo, če bi se algoritem povezal z
informacijami na spletnih straneh, kot so Billboard, Rolling Stones in BBC Music. Glasbo

Sem magnetni grafofon. Kaj si ti? . . . Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. [Trrrr. Je to dovolj visoko?]
Iz arhiva Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine (Washington, ZDA). Dostop 9. septembra 2016,
http://americanhistory.si.edu/documentsgallery/exhibitions/hear-my-voice/6.html#.
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se dandanes vse bolj posluša preko mobilnih naprav, kar (zaradi kapacitet baterije)
uporabnike bolj usmerja nazaj k avdio poslušanju.
Če bo YouTube želel uspešno konkurirati denimo Spotifyju (ali Shazamu,
Deezerju, SoundCloudu ipd.), bo verjetno bolj uspešen z aplikacijo, ki bo predvajala le
zvočni del videoposnetkov. Ločitev zvočnih od slikovnih podob pa je seveda še precej
vprašljiva v svetu, ki v zelo veliki meri funkcionira z vizualnimi sredstvi.
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8. Povzetek v angleščini

YouTube is a relatively young online video platform that – regardless of genre or
historical period – gives access to free music streaming (and other content that is not
relevant to this study). By doing this, it is changing the music behaviour of its creators
and users. What are the main changes YouTube has brought upon dealing with music?
In the historical overview of this thesis, it is shown how every new technology –
from phonograph to iPod – brought massive changes to ways music is being used.
YouTube appeared as one of these disruptive technologies and did something remarkable
– it connected all the world’s music and combined it on the same platform, one click away
from each other. This is not a research about popular or classical music. YouTube knows
and streams them both. YouTube is a media with a search engine that will categorise
music content results regardless of its genre. It is powered by algorithms that study the
nature of its user by gathering his data (machine learning) and suggest content. Its role is
both passive (nothing happens until the search engine is used by an individual) and active
(YouTube automatically continues playing new videos, similar to those the individual
just consumed).
In terms of music communication, there is an occurrence of new ideas about the
interplay between musicians and audiences. YouTube is the medium standing between
the musicians (now creators) on the one hand and the audience (now users) on the other.
By doing this, it gained opponents amongst the old gatekeepers – the record labels.
YouTube differs from the music television, its predecessor, in: targeting its users (from
specific segments to universal), content programming (from generalized to personalized),
reception path (bottom-up and DIY based, rather than top-down) and availability
(whatever is available whenever the user wants it to be).
The object of musical work on YouTube is its video. The name of musical work
on YouTube is its name, written beneath the video. Unfortunately, the importance of a
video is being measured by the number of views and likes a certain video receives. It
should be emphasised that, in terms of music, the high number should not be equated with
its quality.
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Priloga 1: Časovnica tehnoloških mutacij, pomembnih za glasbo
1780’
izboljšan mikroskop omogoči preiskavo anatomije ušesa
1876
izum mehanske naprave klavirski avtomat, ki lahko avtomatsko izvaja skladbo
1877
Thomas Alva Edison patentira fonograf
1888
Emile Berliner patentira gramofonsko ploščo167
1889
ustanovitev ameriške založbe Columbia (pojav diskomorfoze)
1897
Édouard Branly iznajde brezžično telegrafijo za radijske valove
1914
Luigi Russolo predstavi električno glasbilo rumurofoni
1917
Leon Sergejevič Termen predstavi električno glasbilo thérémin
1920’
mikrofon revolucionira pevsko prakso
podjetje Muzak, pionir zvočne arhitekture, začne prodajati glasbo 'za ozadje'
nove tehnologije omogočijo razvoj bluesa, gospela in country glasbe
elektrifikacija tonskega posnetka
prvi zvočni film in televizija (1927)
razmah radijskih postaj, tudi v Ljubljani (1928)

Zvočni valovi se zapišejo na ploščo, s pomočjo mikrofona se izboljša elektroakustični zapis, za ojačitev
zvoka pa se začnejo uporabljati elektronske cevi.
167
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1940
prvi komercialno uspešen film s stereo zvokom – Walt Disneyjeva Fantasia
1946
nemški inženirji (npr. Erich Thienhaus) so vodilni pri razvoju zvoka in glasbene
akustike
Eduard Schüller izumi gramofonsko ploščo na magnetofonski trak, ki jo trgu predstavi
založba Columbia
1949
založba RCA na trg postavi ploščo 45
1950’
nove tehnologije omogočijo zlata leta za preboj novih žanrov: modern jazz, R&B,
rock’n’roll in elektronska glasba
1952
Emory Cook s dvo-kanalnim zvočnim zapisom in izum stereofonije
1952
LP plošča postane vodilen format za klasično glasbo, 45 pa za single popularne glasbe
1962
nizozemsko podjetje Philips na trg postavi kaseto168
1968
nove tehnologije omogočijo nastanek heavy metala169
1972
angleški podjetnik Chris Blackwell podpiše glasbeno pogodbo s skupino The Wailers
(Bob Marley) in razširi reggae glasbo po vsem svetu
1979
Sony na trg lansira prvi Walkman – prenosljivi predvajalnik glasbenih kaset
1981
oddajati začne prva glasbena televizija (MTV)

168

Med letoma 1970 in 2000 je kompaktna kaseta vodilni format za posneto glasbo (vodilno mesto si na
začetku deli z LP ploščo, ob koncu pa s CD-jem), od pojava digitalnih formatov naprej pa ni več v uporabi.
169
Pionirji heavy metala so skupine Led Zeppelin, Black Sabbath in Deep Purple.
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1982
podjetji Sony in Philips predstavita CD format170
v Detroitu in Berlinu se zaradi novih tehnologij pojavi nov žanr – techno
1984
Sony na trg lansira Discman/CD Walkman - prenosljivi predvajalnik zgoščenk
1985
na ulicah Bronxa v New Yorku se preko Boomboxes naprav (prvi prenosljivi radio) sliši
glasba hip-hop kulture
1991
internet postane javno dostopen zaradi cenejše opreme in novitet na področju
shranjevanja
1993
Motion Picture Experts Group izdela mp3 – stisnjen digitalni format, ki za desetkrat
zmanjša velikost glasbene datoteke
pojavi se prva različica računalniške opreme Sibelius za pisanje not
1995
začne se spletno piratstvo
1998
ustanovljen je Google
založbi Universal Music Group in Polygram se združita v eno – Universal posledično
postane največja glasbena založba na svetu
2000
spletna stran Napster uniči glasbeno industrijo171
založbi EMI in Warner Group se združita v Warner EMI Music Group
odpre se portal MySpace, ki ponudi nove možnosti za spletno samopromocijo
ustvarjalcev
2001
podjetje Apple na trg lansira prvo različico iPoda – prenosljivega predvajalnika glasbe
digitalnih formatov

170
171

slo. zgoščenka
Prodaja fizičnih nosilcev toliko upade, da se tudi pri nas do leta 2006 zaprejo trgovine s CD-ji.
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na trg pride dostopna profesionalna računalniška oprema za skladanje, snemanje,
prirejanje, mešanje in post-produkcijo glasbe Ableton
2003
Applova spletna trgovina iTunes začne prodajati posamezne pesmi za manj kot 1 $,
uporabnik ni več omejen z nakupom celotnega albuma
2004
Applova računalniška oprema za snemanje in glasbeno produkcijo GarageBand
2005
ustanovljen je YouTube
2006
Google odkupi YouTube za 1,65 milijarde ameriških dolarjev
ameriška revija Time razglasi YouTube za osebnost leta
Facebook postane javno dostopen
pojavi se Twitter
ustanovitev Spotifyja
2007
na trg pride prvi iPhone – pametni telefon podjetja Apple, ki služi kot prenosljivi
računalnik v žepni velikosti z dostopom do mobilnega interneta – e-maila, nalaganja
glasbe in ogleda video vsebin
YouTube lansira mobilno različico spletne strani
2009
dve glavni glasbeni podjetji, Sony Music Entertainment in Universal Music Group,
ustanovita Vevo, vodilni ponudnik za pretakanje glasbenih videospotov
2010
Apple na trg lansira iPad – prvi tablični računalnik
Facebook za ustvarjalce odpre možnost posebnega profila (Page), ki ima povečane
promocijske strategije
2012
YouTube postane dostopen v obliki mobilne aplikacije
2014
nastanek socialnih aplikacij Dubmash in Musical.ly, ki glasbo združujeta z videom
94

Priloga 2: Taggov aksiomatski trikotnik, ki ločuje med ljudsko, umetnostno in
popularno glasbo iz leta 1982
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Petra Rakić

Ljubljana, 20. 9. 2016
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