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Izvleček
Televizijski svet serij v ZDA – realni odraz demografske slike prebivalstva?
Televizija je od druge polovice 20. stoletja dalje predstavljala pomembno vlogo v
življenju posameznikov, ki so si čas krajšali s filmi, oddajami in serijami. Najbolj
priljubljena oblika razvedrila pa od leta 2014 doživlja velike pritiske s strani javnosti
v ZDA o (ne)raznolikosti sveta, ki ga predstavlja na televizijskih ekranih. Še
posebej so na udaru televizijske serije, saj le-te gledalca spremljajo po več let vsak
teden in z neustrezno ter nepopolno reprezentacijo manjšin vplivajo na utrjevanje
stereotipov in njihovo manjvrednost v odnosu do večine. Zato sem se odločila
raziskati, kako kaže spolni, »rasni«/etnični, socioekonomski in seksualni
raznolikosti v treh najbolj priljubljenih televizijskih serijah antenskega omrežja v
letih 2015–2016 (Veliki pokovci, Preiskovalci na delu: NCIS in Imperij).
Ključne besede: televizijske serije, stereotipi, Veliki pokovci, Preiskovalci na delu:
NCIS, Imperij
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Abstract
The world of TV shows in USA – a realistic reflection of the population's
demographical profile?
Since the second half of the 20 th century, television has played an important role
in the lives of individuals who filled their spare time with watching films, talk shows
and TV shows. However, this most popular form of entertainment has been
experiencing significant pressure from the public in the United States regarding the
lack of diversity in the world it represents on television screens. Television shows
are particularly criticized, since a given person can watch them every week for
several years and so they can, through inadequate and incomplete representation
of minorities, greatly influence the consolidation of stereotypes and of minorities’
inferiority in relation to the majority. Because of this, I decided to explore gender,
»racial«/ethnic, socioeconomic and sexual diversity of the three most popular
broadcast TV shows in the 2015–2016 season (The Big Bang Theory, NCIS and
Empire).
Key words: TV shows, stereotypes, The Big Bang Theory, NCIS, Empire
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1 Uvod
Televizijske serije so ena izmed najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa
in sredstvo povezovanja različnih posameznikov med seboj – pa jih res povezujejo
ali s svojo interpretacijo družbe razlike med njimi le še utrjujejo? Razbijajo
predsodke in stereotipe ali poglabljajo nestrpnost? So inkluzivne do vseh skupin
prebivalstva ali le do privilegirane večine?
V svojem magistrskem delu se bom ukvarjala s prikazom televizijskega sveta v
serijah in primerjavo le-tega z realno demografsko sliko prebivalstva. Izbrala sem
si področje ZDA, ki ima zelo raznoliko sestavo prebivalstva, prav tako pa ustvarjajo
veliko število televizijskih serij. Raznolikost bom raziskovala na štirih področjih, in
sicer na področju spola, »rase«/etničnosti, socioekonomskega razreda in spolne
usmerjenosti.
V teoretičnem delu se bom najprej posvetila televiziji, njenim lastnostim in sestavi
televizijskih serij, omenila pa bom tudi, kako je organizirana televizija v ZDA. Nato
bom vzpostavila demografsko sliko ZDA, kjer bom opisala, kolikšen delež
prebivalstva zastopajo ženske in kolikšen moški. Populacijo bom razdelila tudi na
»rase«1, kjer bom v skupine zajela Afroameričane, belce nešpansko govorečega
izvora, ameriške staroselce in prvotne prebivalce Aljaske, Azijce, prvotne Havajce
in ostale pacifiške otočane; v »rasno« kategorijo pa bom štela tudi posameznike
špansko govorečega oziroma latino izvora (ki so sicer predstavljeni kot etnična
skupina), saj predstavljajo pomemben faktor v raznolikosti ZDA. Nadalje bom
opredelila socioekonomske razrede ZDA in delež prebivalcev, ki jim pripadajo.
Nazadnje pa bom obravnavala še spolno usmerjenost, in sicer delež
heteroseksualcev, homoseksualcev in biseksualcev.
Nadaljevala bom z raziskavo, ki je bila izvedena na kalifornijski univerzi in zajema
poročilo o raznolikosti oziroma neraznolikosti v televizijskih serijah. Raziskavo bom
vključila zato, ker je bila izpeljana v letih 2011–2012 in zajema podatke o

1

Pojem »rase« je uporabljen v navednicah, ker je »rasa« družbeni konstrukt, ki nima osnove v
biologiji.
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raznolikosti pred veliko »revolucijo« spolne in etnične raznolikosti v televizijskih
serijah ZDA, ki se je zgodila leta 2014. Omenila bom tudi dogodke, ki so pripeljali
k večji diverzifikaciji v televizijskih serijah. Za boljše razumevanje podatkov o
raznolikosti bom vključila tudi kratek pregled raznolikosti na televizijskih ekranih od
2. polovice 20. stoletja dalje. Na koncu pa bom omenila tudi reprezentativnost in
stereotipno predstavo manjšin, ki se velikokrat pojavi na televizijskih ekranih.
V raziskovalnem delu se bom posvetila konkretnemu primeru – analizi televizijskih
serij v ZDA. Izbrala si bom tri, glede na delež gledalk in gledalcev ter kurzive,
najbolj popularne serije v ZDA v sezoni 2015–2016, ki so bile predvajane na
antenskem omrežju – Veliki pokovci (The Big Bang Theory), Preiskovalci na delu:
NCIS (NCIS) in Imperij (Empire). Ogledala si bom celotne sezone vseh treh serij
in jih analizirala. Za začetek bom naredila tabelo, v kateri bom beležila spol,
»raso«/etničnost, socioekonomski razred in seksualno usmerjenost glavnih,
stranskih in gostujočih likov. Nato bom podatke analizirala in primerjala z
demografsko sliko ZDA. Na koncu vsake serije bom analizirala tudi razne
nekorektne izjave in stereotipe, ki se pojavljajo v posameznih epizodah.
Raziskovalna vprašanja, ki si jih v magistrskem delu zastavljam, so:
1. Ali je spolna, »rasna«, socioekonomska in seksualna raznolikost populacije
ZDA ustrezno zastopana v televizijskih serijah, ki jih ustvarjajo?
2. Kako je bila raznolikost v televizijskih serijah zastopana pred letom 2014 in
kako je zdaj?
3. Kakšna je podoba ameriške družbe v televizijskih serijah, kako so
predstavljene posamezne skupine prebivalstva?
4. Ali televizijske serije utrjujejo družbene stereotipe o spolu, »rasi«/etničnosti,
socioekonomskemu razredu in seksualni usmerjenosti?
5. Ali je raznolikost pomembna za popularnost televizijske serije?
V magistrskem delu bom uporabila tako sekundarne kot primarne vire
raziskovanja. Pri sekundarnih virih zbiranja podatkov bom uporabila induktivnodeduktivno metodo, analitično metodo, sintetično metodo, komparativno metodo,
metodo deskripcije in kompilacije in pa tudi statistično metodo. Pri primarni
8

raziskovalni metodi bom uporabila opazovanje, ki bo tako kvantitativno kot
kvalitativno. Kvantitativni del bo predstavljala tabela demografskih faktorjev, ki se
pojavljajo v televizijskih serijah, ki jih bom izbrala, pa tudi predstavitev teh podatkov
z grafikoni. Kvalitativni del pa bo predstavljala moja analiza o raznolikosti v vseh
štirih kategorijah in analiza stereotipov ter nekorektnih izjav v posameznih
epizodah.
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2 Televizija in televizijske serije
Gledanje televizije je v sedanjem času dostopno vsem, poudarja Jože Vogrinc in
iz tega izpelje, da zato televizijsko razmerje neposredno vpliva na skoraj vse ljudi,
kar pa pomeni, da posredno dejansko vpliva na vse ljudi, saj so ljudje, ki niso v
stiku s televizijskim razmerjem vseeno v stiku z ljudmi, na katere je to televizijsko
razmerje vplivalo. Če je sporočilo, ki ga televizijska instanca pošilja torej
namenjeno gledalcu, ki takrat gleda televizijo, pa se le-to sporočilo prek tega
gledalca lahko razširi tudi na negledalce (Vogrinc, 1995: 111–112). O
vsedostopnosti televizijskega sporočila piše tudi Pierre Bourdieu (2001: 12), ki
pravi: »Televizija je izrazno sredstvo, s pomočjo katerega lahko, teoretično
gledano, nagovorimo vse ljudi.« Pri tem pa se moramo zavedati, opozarja Vogrinc,
da je televizijska komunikacija difuzija, saj je pošiljavec en, naslovnikov pa
neomejena masa – izvaja se torej množično komuniciranje, pri čemer pošiljatelj
nagovarja naslovnike (Vogrinc, 1995: 90). To nam da vedeti, da ima televizija v
rokah veliko moč glede tega, kaj in na kakšen način bo nekaj posredovala. Vogrinc
(prav tam, str. 86) še poudarja, da sama komunikacija presega le posredovanje
nekega sporočila, saj vpliva na »realnost« prejemnika. Če se torej zavedamo, da
televizija sama izbira vsebine, ki jih bo posredovala svojim gledalcem, pri tem pa
vemo, da obstaja veliko ljudi, ki imajo za vir informacij le televizijo, lahko
zaključimo, da ima televizija neke vrste monopol nad razmišljanjem tega dela
prebivalstva (Bourdieu, 2001: 16). Iz tega lahko sklepamo, da televizija s svojim
programom oblikuje dojemanje realnosti posameznikov, kar pomeni, da bi morala
biti v svojem posredovanju različnih sporočil skrajno previdna, da prejemnik ne bi
dobil izkrivljene predstave o svetu. Televizija ima veliko moč tudi zato, ker je
enosmerna, pravi Melita Zajc (1995: 9), kar pomeni, da sama lahko posreduje
svoje sporočilo vsem gledalcem, oni pa ne morejo storiti obratno – kar lahko
povzroči občutje osamljenosti gledalca, navkljub množici programov, ki so mu na
voljo.
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2.1 Lastnosti televizije
Televizija se je kot sredstvo posredovanja slike s sporočilom velikokrat primerjala
s kinematografom, predvsem zato, ker se je kinematograf pojavil pred televizijo.
Vogrinc omeni študijo Johna Ellisa, ki je kot glavno razliko med kinematografom in
televizijo navedel to, da je gledanje televizije bolj površno. S tem je mislil, da ljudje
poleg samega gledanja televizije počnejo še marsikaj drugega, recimo kuhajo,
pospravljajo stanovanje, se družijo s prijatelji, ob tem pa je nekje v ozadju prižgan
televizor, ki mu kljub ostalim opravilom brez večjih težav sledijo. Pri kinematografu
nas že samo okolje prisili, da smo pri ogledu filma osredotočeni le na sam film –
temna dvorana, ki si jo delimo z neznanci, veliko platno, posebni zvočni učinki –
vse to poskrbi, da je naš pogled usmerjen le na ekran, medtem ko je televizija v
stanovanjih ljudi le del nekega prostora, ki ga dopolnjuje in se z njim zliva (Vogrinc,
1995: 137–140). Kvalitete televizije našteje tudi Michael Cramer (pri čemer se
opira na Andréja Bazina), in sicer (1) možnost prenosa v živo, (2) občutek
intimnosti, ki ga ustvari z gledalcem, (3) manjša velikost in posledično višja
kakovost v primerjavi s kinom in (4) sredstvo za širjenje kulture (Bazin, 1952,
povzeto po Cramer, 2011: 40–41). Osredotočila se bom predvsem na občutek
intimnosti in sredstvo za širjenje kulture (2. in 4. kvaliteta), saj sta ključna za
televizijske serije in za to, kako le-te vplivajo na življenja posameznikov. Pri
občutku intimnosti, ki ga televizija ustvari z gledalcem, ni mišljen vdor v gledalčevo
zasebnost, pač pa nekaj, kar pride v življenje posameznika in se z njim preplete
ter ga s svojim sporočilom obogati. Televizija se lahko kot sredstvo širjenja kulture
uveljavlja na več načinov – od raznih reportaž kulturnih dogodkov, političnih
razprav, glasbenih videospotov pa tudi do različnih televizijskih serij, kjer prikazuje
življenje v določeni družbi in s tem posreduje njeno kulturo.

2.2 Narativ in televizijska serija
Gill Branston in Roy Stafford govorita o narativu in ga opredelita kot termin, ki
označuje pripovedovanje določenih dogodkov, ki se na koncu združijo v zgodbo.
Pripovedovanje je v človeški zgodovini prisotno od nekdaj in je zelo človeška
kategorija, saj smo ljudje edina živa bitja, ki lahko govorimo in posledično
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pripovedujemo zgodbo. Eden izmed glavnih raziskovalcev narativa je bil Vladimir
Propp, ki je raziskoval ruske pravljice. Ugotovil je, da vse pravljice, četudi so si med
seboj na videz zelo različne, vsebujejo določene sestavine, ki se ponavljajo v
določenem zaporedju (Branston in Stafford, 2010: 42–43). Sarah Kozloff ugotavlja,
da je večina televizijskih serij na ameriški televiziji narativnih tekstov. Vsak narativ
se deli na zgodbo (kaj se dogaja) in na diskurz (kako je zgodba povedana).
Avtorica doda, da je pri televiziji treba dodati še 3. komponento, ki je urnik (kako
na narativ vpliva umestitev v večji diskurz urnika programa) (Kozloff, 1992: 67–69).
Kozloff pravi, da zgodbo ustvarjajo liki in njihovi odnosi in kljub temu da so liki v
serijah na ameriški televiziji lahko dokaj neizvirni, jih igralci in igralke delajo
zanimive, ko jim vdihnejo svojo osebnost in jih s tem naredijo drugačne. Zgodbe
televizijskih serij so morda konvencionalne, ampak ker se način, na katerega so
povedane, lahko zelo razlikuje, je zelo pomemben tudi diskurz narativa. Pri
televizijski seriji so način pripovedi kompozicija slik in zvoki, ki se odvijajo v seriji,
le-ti pa so natančno premišljeni in nenaključni. Na samo televizijsko serijo, ki je
sestavljena iz zgodbe in diskurza pa vpliva tudi urnik programske mreže in v tem
se televizijski narativ ključno razlikuje od filma ali knjige, saj ni neodvisen, ampak
ga določa program, ki ga predvaja (prav tam, str. 75–89).
Televizijska serija2 je »srce« televizijskega programa, s katero si televizijske hiše
priskrbijo stalne gledalce, ki se vedno znova vračajo pred televizijske zaslone ob
točno določeni uri na točno določen dan. Televizijska serija torej terja veliko časa
in čustvene vloženosti od svojega gledalca, saj le-ta z njo diha in čuti, se naveže
na njene junake, z njimi doživlja vzpone in padce ...
»Običajna TV« pozna dva različna načina pripovedovanja, in sicer nanizanko ali
serijo in nadaljevanko ali serial. Pri nanizanki v vsakem delu nastopa ista glavna
igralska zasedba, ki pa se v vsakem delu spopada z drugačno težavo, ki jo na
koncu tudi razreši. Gre za vsakokrat zaključeno zgodbo zase in sam vrstni red

2

Televizijska serija zajema tako nadaljevanko kot nanizanko, je njuna nadpomenka. Hkrati serija
pomeni tudi nanizanko, medtem ko je nadaljevanka serial. Sama bom pojem televizijska serija
uporabljala v njegovem širšem pomenu, za podpomenki pa bom uporabljala termina nanizanka in
nadaljevanka.
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gledanja nanizanke je pravzaprav poljuben. Pri nadaljevanki pa se ena glavna
zgodba pripoveduje iz dela v del, z različnimi podzgodbami in odvodi. Pri
nadaljevanki je torej vrstni del gledanja posameznih epizod zelo pomemben, saj
se vsaka naslednja epizoda nadaljuje, kjer se je končala prejšnja. Takšen način
pripovedovanja je bil značilen predvsem za telenovele in soap opere3.
Denis Valič omeni izraz kvalitetna TV, pri čemer ta izraz označi za žanrsko oznako,
ki se pojavlja v sodobnih 4 televizijskih serijah. Valič se pri opredelitvi kvalitetne TV
nanaša na seznam Roberta J. Thompsona, ki je v svoji knjigi Television's Second
Golden Age (1996) naštel te značilnosti.
Prva takšna značilnost je hibridna pripovedna strategija, to pomeni mešanica
nadaljevanke in nanizanke, ki sta bili pri »običajni TV« dva različna načina
pripovedovanja. Kvalitetna TV torej združuje v eni seriji neko nadrejeno zgodbo, ki
se razvija skozi vse dele, hkrati pa se v vsakem delu pojavijo tudi določeni zapleti,
ki pa so razrešeni že v istem delu. Na ta način je sama pripoved veliko bolj globoka
in omogoča, da se liki v seriji razvijajo kot resnične »osebe« 5, ki imajo več plasti.
Druga značilnost kvalitetne TV pa je poudarjena uporaba filmsko-vizualnega stila.
Visoko proračunske TV-serije imajo lahko za eno epizodo serije tako visok
proračun kot kakšen morebitni evropski avtorski film. Serije niso več vezane na
snemanje le v studiih, pojavljajo se različni grafični elementi (npr. ekran v ekranu),
inovativne uporabe pripovedi npr. t. i. voice-over, ko pripovedovalec govori v
ozadju, medtem ko se odvija zgodba ipd. Poleg teh dveh značilnosti pa se
kvalitetna TV ukvarja tudi z družbeno kritičnimi temami, bodisi v določenih
epizodah bodisi v celotni seriji (Valič, 2011: 54–58).
Kot najmočnejši sredstvi televizijske konstrukcije Breda Luthar izpostavi serijalnost
in neposredno naslavljanje gledalcev. Serijalnost poteka preko segmentov, ki se
3

Soap opere oziroma limonadnice so televizijske nadaljevanke z velikim številom delov, kjer so v
ospredju predvsem čustvena razmerja. Ime so dobile po pokroviteljih, ki so te nadaljevanke
financirali, po navadi je šlo za kozmetične družbe, odtod tudi ime »soap« – milo.
4
S sodobnimi televizijskimi serijami imam v mislih predvsem serije, ki so se začele pojavljati po letu
2000, z nekaterimi izjemami.
5
Osebe v navednicah, ker se moramo zavedati, da je to še vedno izmišljen svet, saj se predvaja
na televiziji; vendar pa se liki spreminjajo glede na preizkušnje, ki jih prestajajo, kar jih postavlja
nasproti resničnim osebam, ki se prav tako spreminjajo in preoblikujejo skozi življenje zaradi
različnih situacij, v katerih se znajdejo.
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ponavljajo (nadaljevanke in nanizanke), pri čemer se vedno znova pojavljajo
dileme in problemi, ki potrebujejo reševanje; vse to lahko potencialno traja v
nedogled, s tem pa si televizija tudi zagotovi gledalca, saj se le-ta v zgodbo
investira in se k seriji zato vedno znova vrača. Pri neposrednem naslavljanju
gledalcev se gledalec počuti kot da se dogajanje v seriji izenačuje s samim
gledanjem, kakor da je oboje simultano (Luthar, 1992: 26). Avtorico nadalje
zanima, zakaj določeno občinstvo občuti ugodje prav ob določeni vrsti TVprograma, pri čemer ugotovi, da se to zgodi zato, ker se to občinstvo v tem
programu prepozna in gre torej za ugodje prepoznavanja (prav tam, str. 45–46).
Ljudem so torej lahko bolj všeč serije, ki jim nudijo nek način prepoznavanja, saj
se na tak način ovrednoti to, da sta njihovo življenje in življenjski slog enako
pomembna kot življenja in življenjski slogi drugih.

2.3 Televizija v ZDA
Raziskave kažejo, da je imelo v letih 2015–2016 TV v gospodinjstvu 116,4 milijona
gospodinjstev v ZDA (Statista, 2017). Glede na podatek United States Census
Bureauja6 pa je bilo v letih 2011–2015 zabeleženih 116.926.305 gospodinjstev
(United States Census Bureau, 2017). Kljub temu da so podatki glede števila
gospodinjstev zabeleženi le do leta 2015, lahko na podlagi le-teh sklepamo, da ima
skoraj vsako gospodinjstvo v ZDA vsaj en televizor. Upoštevajoč podatke iz
statistike pa odstotek gospodinjstev s televizorji tudi ves čas narašča.
Televizijski programi se delijo na neplačljive in plačljive. Neplačljivi programi so
dostopni preko antene oziroma t. i. broadcast mreže, plačljivi programi pa so
dostopni preko kabelske televizije. Pri svoji raziskavi sem se odločila, da vključim
le broadcast programe, saj so dosegljivi vsem, ker zanje ne potrebuješ plačljive
naročnine, ampak le televizijsko anteno.
Poleg antensko in kabelsko dostopne televizije je treba omeniti še dva načina
gledanja različnih serij. Prvi takšen način je plačljiv internetni pretočni strežnik, ki
ponuja večino televizijskih serij, ki se pojavljajo na antenski in kabelski televiziji,
6

V nadaljevanju bo United States Census Bureau okrajšan s kratico USCB.

14

prav tako pa tudi serije, ki so dostopne samo na teh strežnikih, saj jih le-ti
financirajo. Prednost takšnega načina gledanja televizije je, da imaš na razpolago
veliko različnih serij z vsemi preteklimi sezonami, kar pomeni, da veliko lažje
najdeš tisto, ki ti ustreza. Najbolj znana ponudnika takšnih storitev v ZDA sta Netflix
in Hulu (Netflix, 2017; Hulu, 2017). Drugi način gledanja serij pa je nelegalno
kopiranje in prenašanje z interneta oziroma t. i. piratstvo. Takšen način je dostopen
vsem, ki imajo računalnik in internetno povezavo, najbolj znana spletna stran, ki to
omogoča, je Pirate Bay (Branston in Stafford, 2010: 231–232).
Ti dve alternativi gledanja televizijskih serij sem omenila, ker sta obe v velikem
porastu, raziskave o gledanosti televizije pa ju navadno ne vključujejo, saj je težko
oziroma skoraj nemogoče zbrati podatke o praksah gledanja, ki jih imajo njuni
uporabniki (to še posebej drži za piratstvo). Ker torej gledanje serij ni pogojeno
zgolj s kabelsko in antensko televizijo, se je treba zavedati, da podatki o največji
gledanosti določene serije na televiziji morda ne odražajo čisto realne slike te
gledanosti, vseeno pa nudijo sociološko uporaben uvid v problematiko
reprezentativnosti, kakor jo analizira pričujoče pisanje.
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3 Sestava prebivalstva ZDA
Demografska sestava ZDA je zelo raznolika, predvsem zaradi bogate zgodovine
priseljevanja. Pri sestavi prebivalstva ZDA se bom osredotočila na štiri področja,
in sicer na spol, »raso«, socioekonomski oziroma družbeni razred in spolno
oziroma seksualno usmerjenost. Najprej bom predstavila statistične podatke, nato
pa jih bom prenesla v »idealno« televizijsko serijo, to pomeni, da bom na podlagi
resničnih podatkov predstavila, kako bi morala biti sestavljena televizijska serija,
da bi ustrezala realni demografski sliki ZDA. Za »idealno« televizijsko serijo si bom
zamislila, da v njej nastopajo 4 glavne osebe, 6 stranskih oseb, ki se redno
pojavljajo v seriji, in 10 oseb, ki se pojavljajo kot gostje (to pomeni, da se pojavijo
le v eni epizodi določene serije in da sodelujejo v nekem pogovoru).

3.1 Spol
Zadnji podatek o številu prebivalstva v ZDA je USCB podal za 1. julij 2016, in sicer
323.127.513 prebivalcev. Od tega je 50,8 % žensk (United States Census Bureau,
2017). Ker je podatek podan za začetek julija 2016, jaz pa raziskujem obdobje
televizijske sezone 2015–2016, je podatek uporaben za moje raziskovanje. V
obdobju enega leta se sestava prebivalstva ne more toliko spremeniti, da bi to
bistveno vplivalo na odstotek določene skupine prebivalstva. Zastopanost moških
in žensk je torej skoraj enaka v sliki prebivalstva ZDA, žensk je več le za 0,8 %,
kar pomeni, da bi v »idealni« televizijski seriji morali videti približno enako število
žensk in moških v glavnih, stranskih in gostujočih vlogah.
Pri spolu ločujemo biološki in družbeni spol. Joseph F. Healey pravi, da biološki
spol že od rojstva pogojuje spolne vloge – te pa so družbene. Fantke se npr. že od
malih nog uči, da ne smejo jokati in pretirano izkazovati čustev, saj to počnejo
punčke. V trgovinah imamo oddelke z igračami za fantke, kjer so avtomobilčki,
kocke, dinozavri ipd., in za punčke, ki imajo lutke, miniaturne verzije likalnikov,
lepotilne pripomočke. Razlikovanje se nadaljuje tudi v odraslost – kako se ne bi,
če smo otroke že vzgajali z razlikovanjem po spolu – moški ima vlogo tistega, ki
družino finančno preskrbi, ženska pa skrbi za hišo in vzgojo otrok. Po takšni vzgojni

16

matrici imajo moški navadno več moči in prestiža in v moško dominiranih družbah
so ženske večinoma obravnavane kot manjvredne. Tudi ZDA ima dolgo zgodovino
patriarhije, kar se še vedno kaže (ženske zaslužijo manj kot moški za isto delo, več
moških na vodilnih položajih ipd.) (Healey, 2007: 11–13). Glede na našteto so
moški privilegirani, zato bom ženske obravnavala kot manjšino. Manjšino
opredeljujem kot predstavnike tiste skupine, ki imajo manjšo družbeno moč od
dominantne skupine, zaradi česar lahko doživljajo tudi diskriminacijo. Kljub temu
da ženske v sestavi prebivalstva ZDA predstavljajo večji odstotek, zaradi
nedominantnega položaja v družbi predstavljajo manjšino 7, o čemer govori tudi
Simone de Beauvoir (2013: 24), ki pravi, da so ženske v manjvrednem položaju
kot moški in imajo zato tudi manj individualnih in družbenih možnosti za svoj razvoj
in uspeh.

3.2 »Rasa«/etničnost
USCB pri »rasni« kategoriji zajema pet različnih skupin za posamezne »rase«,
možnost opredelitve kot dve ali več »rasi«, posebej pa obravnava tudi eno etnično
skupino8 (ki se prekriva z različnimi »rasami«). Tudi ti podatki so bili nazadnje
osveženi 1. julija 2016 in tako primerni za mojo raziskavo. Vsi spodaj našteti
podatki so vzeti s strani USCB-ja (United States Census Bureau, 2017).
V prvo »rasno« kategorijo spadajo belci (White alone), ki so opredeljeni kot
posamezniki, ki imajo svoj izvor pri staroselcih Evrope, srednjega Vzhoda in
severne Afrike. Obrazec USCB-ja pri tej kategoriji upošteva tudi posameznike, ki
svojo »raso« oziroma etničnost v obrazec vnesejo kot: »belci«, Irci, Nemci, Italijani,
Libanonci, Arabci, Maročani ali Kavkazci. V kategorijo belcev se je opredelilo 76,9
% prebivalstva. Pri tej kategoriji obstaja tudi podkategorija, ki označuje
posameznike, ki so se označili kot belci nešpansko govorečega oziroma latino
izvora (White alone, not Hispanic or Latino), to pomeni, da poleg »rasne«
kategorije White alone niso označili tudi kategorije za etničnost – Hispanics or
7

V vseh nadaljnjih komentarjih o manjšinah bom imela v mislih, da je to skupina, ki je v
nedominantnem položaju do neke druge skupine, v vseh primerih (razen v primeru spola) bo
manjšina tudi številčno manj obsežna kot večina.
8
V vseh nadaljnjih omenjanjih etničnosti oziroma etnične skupine imam vedno v mislih le eno, in
sicer posameznike s špansko govorečim oziroma latino izvorom.
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Latinos. Kot belci nešpansko govorečega oziroma latino izvora se je v ZDA
označilo 61,3 % prebivalstva.
V drugo kategorijo spadajo Afroameričani (Black or African American alone), to so
posamezniki, ki imajo izvor v kateri koli »črni rasni« skupini Afrike. Ta kategorija
vključuje ljudi, ki se opredeljujejo za »črnce«, »Afroameričane« in »Negro« pa tudi
tiste, ki se v obrazcu USCB-ja opredelijo kot Kenijci, Nigerijci in Haitijci. V to
kategorijo se je opredelilo 13,3 % prebivalstva.
V tretjo »rasno« kategorijo sodijo ameriški staroselci in prvotni prebivalci Aljaske
(American Indian and Alaska Native alone), kamor so vključeni posamezniki, ki
imajo izvor pri staroselcih Severne in Južne (vključno s Srednjo) Amerike in ki
vzdržujejo skupnostno pripadnost ali povezanost s to družbo. V to skupino so zajeti
tudi tisti, ki se poleg izrazov American Indian in Alaska Native v obrazcu USCB-ja
opredeljujejo kot Navajo, Blackfeet, Inupiat, Yup'ik ali skupina staroselcev Srednje
ali Južne Amerike. Ta skupina je pokrila 1,3 % prebivalstva.
V četrti kategoriji so Azijci (Asian alone) – to so posamezniki, ki imajo izvor pri
staroselcih Daljnega vzhoda, Jugovzhodne Azije in Indijske podceline, npr. v
državah, kot so Kambodža, Kitajska, Indija, Japonska, Koreja, Malezija, Pakistan,
Filipini, Tajska in Vietnam. Ta kategorija vključuje tudi posameznike, ki v obrazec
USCB-ja vnesejo svojo »raso«/etničnost kot: Asian Indian (azijski staroselci),
Kitajci, Filipinci, Korejci, Japonci, Vietnamci in ostali Azijci. V tej kategoriji je
zabeleženega 5,7 % prebivalstva.
V peto kategorijo so vključeni prvotni Havajci in ostali pacifiški otočani (Native
Hawaiian and Other Pacific Islander alone), posamezniki z izvorom pri staroselcih
Havajev, Gvama, Samoe ali ostalih pacifiških otokov. Sem spadajo tudi tisti, ki se
na obrazcu USCB-ja označujejo kot prvotni Havajci, prebivalci Gvama ali Čamora,
prebivalci Samoe ali ostali pacifiški otočani. V tej skupini je zabeleženega 0,2 %
prebivalstva.
USCB omogoča tudi opredelitev posameznikov, da imajo dve ali več »rasi« (Two
or More Races), kar je zelo smiselno, saj obstaja veliko posameznikov, ki imajo
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starše različnih »ras«. V tej skupini je 2,6 % prebivalstva. Verjetno bi bilo v tej
kategoriji lahko še veliko več ljudi, vendar posamezniki mnogokrat izberejo eno
»raso«, s katero se morda bolj identificirajo in jo tako štejejo za dominantno.
V ZDA živi veliko špansko govorečega prebivalstva, prav tako pa je tam tudi veliko
Latinoameričanov, ki se preseljujejo iz Srednje in Južne Amerike, zato je USCB v
»rasno« kategorijo umestil tudi eno kategorijo etnične skupine. Posameznikom je
dal možnost, da označijo, ali so špansko govorečega oziroma latino izvora9. Ker
so ti posamezniki lahko katere koli »rase«, ta odstotek ne vpliva na »rasno«
kategorijo, ampak le informira, koliko prebivalcev v ZDA se označuje kot špansko
govorečega oziroma latino izvora (Hispanics or Latinos). V to etnično skupino se
je uvrstilo 17, 8 % prebivalstva.
Na podlagi zgornjih podatkov o »rasah« in etničnosti v ZDA bi v »idealni«
televizijski seriji moralo nastopati 10 15 belcev/belk (od tega 12 belcev/belk
nešpansko govorečega izvora), 3 Afroameričani/Afroameričanke, 1 Azijec/Azijka,
na zadnjem mestu pa bi se vsaki 2 epizodi morala pojaviti oseba, ki spada v
kategorijo z dvema ali več »rasami«, vsake 4 epizode bi se morala pojaviti oseba,
ki spada v »rasno« kategorijo ameriških staroselcev in prvotnih prebivalcev
Aljaske, vsakih 25 epizod pa bi se morala pojaviti oseba, ki spada v »rasno«
kategorijo prvotnih Havajcev in ostalih pacifiških otočanov. Kadar zadnje mesto ne
bi

bilo

zasedeno,

bi

se

na

njem

izmenjevali

belci/belke,

Afroameričani/Afroameričanke, Azijci/Azijke.
Če povzamem, 40 % vseh likov »idealne« televizijske serije, bi moralo biti
predstavnikov manjšin. Od vseh 20 likov v televizijski seriji, bi 4 morali biti špansko
govorečega oziroma latino izvora. Vsaj 1 od štirih glavnih likov ne bi smel biti
belec/belka in ker je belcev/belk nešpansko govorečega izvora dobrih 60 %,
menim, da bi le-ti lahko zastopali le 2 glavna lika, 1 pa bi lahko bil namenjen še
9

Termin Hispanics oziroma ljudje špansko govorečega izvora se nanaša na vse, ki govorijo španski
jezik (imajo špansko govoreči izvor) in poleg domačega prebivalstva v ZDA, ki govorijo špansko,
vključuje tudi priseljence iz Latinske Amerike, vendar pa izključuje Brazilijo, saj tam govorijo
portugalsko. Termin Latinos oziroma ljudje latino izvora pa se nanaša na posameznike Latinske
Amerike in vključuje tudi Brazilijo, kjer govorijo portugalsko.
10
Pri preračunavanju sem vrednosti zaokrožila na celo število. Kjer je bila vrednost manj kot 0,5 %
sem preračunala, na koliko epizod bi se morala pojaviti oseba te »rase«.
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osebi druge »rase« ali etničnosti. Ker so manjšine med seboj različno velike, ne
bom ocenila, katera si bolj zasluži reprezentacijo, saj na tak način manjše manjšine
le-te nikoli ne bi dobile, kar pa je za stalno pojavljajoče se like pomembno. 6
stranskih likov z rednim pojavljanjem bi lahko sestavljale največ 4 osebe, ki se
opredeljujejo kot belci nešpansko govorečega izvora, še bolje pa 3, da so lahko
reprezentirane tudi ostale »rase« oziroma etničnosti (argumenti za nerazdelitev po
posameznih »rasah«/etničnosti ostajajo isti). Pri 10 gostujočih likih bi jih 6 moralo
biti belcev/belk, ostali 4 pa predstavniki manjšin, v enaki razdelitvi, kot sem zgoraj
razdelala za celotno zasedbo »idealne« televizijske serije. Ker se gostujoči liki iz
epizode v epizodo izmenjujejo, menim, da bi lahko bili zastopani tako, kot je
dejansko stanje v demografiji ZDA.
Jospeh Healey pri raziskovanju povečevanja raznolikosti in s tem naraščanja
manjšin ugotavlja, da se je v zadnjih treh desetletjih število imigrantov, ki prihajajo
v ZDA več kot potrojilo. Z manjšinami označuje »rase« in etničnost, ki sem jih že
naštela, izvzema pa belce nešpansko govorečega izvora (ki so večina).
Predvideva, da bodo do leta 2050 manjšine predstavljale skoraj polovico
prebivalstva ZDA (Healey, 2007: 4–5).11
Healey tudi poudarja, da je pojem »rasa« v ZDA bolj družbena kot biološka stvar.
Razlikovanje med »rasami« se je vidno začelo, ko so Evropejci začeli raziskovati
in osvajati nova ozemlja (okoli leta 1500), saj so takrat prišli v stik z različnimi ljudmi
(Azijci, Afričani, Američani) in pri tem opazili, da se ti ljudje od njih vizualno
razlikujejo. Ker so Evropejci ta nova ozemlja osvajali, kolonizirali pa tudi uničevali
in so tako bili nad njihovimi prebivalci superiorni, so ljudi druge »rase« dojemali kot
inferiorne, saj so jih kolonizirali, kar je pomenilo, da so bili prvotni prebivalci v
podrejenem položaju, velikokrat tudi sužnji. Zaradi tega odnosa se je rasa
vzpostavila kot biološka kategorija, kar ni, le-to kategorijo pa so nato povezali s
politično in s tem ljudi druge »rase« kot so bili oni sami označili kot manjvredne. Ta
razlaga nam da jasno vedeti, da je deljenje ljudi na »rase« družben konstrukt,
odvisen od zgodovine in družbenih definicij (prav tam, str. 9–11).

11

Healey se opira na podatke USCB-ja, ki jih uporabljam tudi jaz.
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3.3 Socioekonomski razred
Socioekonomski razred je sestavljen predvsem iz poklicnega prestiža, izobrazbe
in osebnega dohodka posameznika. Pri opredeljevanju ekonomskega razreda pri
demografiji ZDA se bom opirala na poročilo, ki so ga za USCB pripravile
Bernadette D. Proctor, Jessica L. Semega in Melissa A. Kollar o prihodku in
revščini v ZDA – Income and Poverty in the United States. Raziskava je bila
narejena v začetku leta 2016, zajema podatke za leto 2015 in vsebuje podatke za
vso populacijo ZDA, razen za Portoriko in otoško območje ZDA. Ker raziskujem
obdobje 2015–2016 menim, da so podatki časovno ustrezni; prav tako bom
zanemarila dejstvo, da so izvzeti prebivalci Portorika in otoškega območja ZDA,
saj predstavljajo manj kot 1 % celotne slike prebivalstva. Pri opredeljevanju ljudi v
razrede pa se bom opirala na model Dennisa Gilberta in Josepha A. Halla, ki ga je
predstavila Diana Kendall.
V raziskavi so Proctor, Semega in Kollar ugotovile, da je povprečni prihodek
gospodinjstva v ZDA 56.516 $ na leto. Pri tem moramo upoštevati, da so v
gospodinjstva zajete tako družine z več otroki kot tudi posamezniki, ki živijo sami.
Če pogledamo bolj detajlno sliko prihodkov, vidimo velike razlike. Povprečni
dohodek družinskih gospodinjstev zelo niha – poročeni par v gospodinjstvu ima za
35 % več letnega prihodka kot moški samohranilec, ženska samohranilka pa
zasluži v primerjavi s poročenim parom kar več kot polovico manj. Tudi v
nedružinskih gospodinjstvih je stanje za ženske slabše kot za moške, saj zaslužijo
skoraj tretjino manj kot moški v nedružinskih gospodinjstvih (Proctor in drugi, 2016:
6).
Razlike v letnem prihodku se kažejo tudi v »rasnih« kategorijah in špansko
govorečem izvoru posameznikov (pri čemer so zaslužki še vedno podani na
gospodinjstva). Za osnovo sem si izbrala zaslužek belcev nešpansko govorečega
izvora, saj predstavljajo dominantno skupino prebivalstva ZDA. Posamezniki
špansko govorečega in latino izvora (vseh »ras«) zaslužijo kar tretjino manj kot
belci nešpansko govorečega izvora, vendar moramo imeti v mislih, da so v tem
povprečju zajete vse »rase« in ko nadaljnje vidimo, da Afroameričani zaslužijo
skoraj polovico manj kot dominantna večina, je slika bolj jasna. V letnem zaslužku
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prednjačijo Azijci, ki povprečno zaslužijo skoraj četrtino več kot belci nešpansko
govorečega izvora (zgolj prav tam).
Leonard Beeghley zapiše, da družbe, ki temeljijo na razredni sestavi, temeljijo na
ideologiji, da posameznik ni odgovoren za to, kje začne, ampak za to, kje konča
oziroma kaj doseže. V ZDA se takšna ideologija interpretira tudi kot the American
Dream12. V razrednih družbah torej razred odraža raven dosežka posameznika.
Avtor pravi, da se večina ljudi v določen razred umesti glede na poklicni prestiž.
Največji poklicni prestiž ljudje pripisujejo zdravnikom in odvetnikom, srednji poklicni
prestiž električarjem in tajnicam, nižjega pa natakarjem in hišnikom. Večina
poklicev z visokim prestižem spada med bele ovratnike (poklici, ki ne zahtevajo
ročnega dela), večina tistih z nižjim pa med modre ovratnike (poklici z ročnim
delom), poklici s srednjim prestižem pa nimajo tako jasno zarisane meje, saj je
recimo električar (modri ovratnik) bolje ocenjen kot nepremičninski agent (beli
ovratnik). Veliko vlogo pri določitvi višjega poklicnega prestiža igra tudi izobrazba,
saj so na samem vrhu poklici, za katere potrebuješ veliko veščin, ki jih po navadi
dobiš skozi izobraževanje (Beeghley, 2007: 101–104).
Zanimivi so tudi podatki o tem, kakšne poklice zasedajo določene »rase« oziroma
etničnosti, Beeghley te podatke črpa iz raziskave United States Bureau of Labor
Statistics iz leta 2006. Poklici se delijo na 3 kategorije, in sicer na bele ovratnike,
na modre ovratnike in na kmete, gozdarje ter ribiče. Belci zasedajo 61 % belih
ovratnikov, Afroameričani 54 %, posamezniki špansko govorečega izvora 39 %,
azijski Američani pa kar 71 %. Pri modrih ovratnikih zasedajo belci 38 %,
Afroameričani 46 %, posamezniki špansko govorečega izvora 58 %, azijski
Američani pa 30 %. V kategoriji kmetov, gozdarjev in ribičev so pojavljajo večinoma
belci (1 %) in posamezniki špansko govorečega izvora (2 %) (prav tam, str. 118).
Ti podatki nam dajo vedeti, da najvišja delovna mesta zasedajo Azijci, sledijo pa
jim belci. Največ služb modrih ovratnikov opravljajo posamezniki špansko
govorečega izvora, medtem ko so Afroameričani približno enakomerno razporejeni

12

The American Dream oziroma ameriške sanje je znana besedna zveza, zelo velikokrat je
upodobljena tudi na televiziji ali v filmu, kjer posameznik prihaja iz težkih okoliščin (velikokrat je tudi
tujec) in mu s trdim delom v ZDA uspe na področju, kjer si je to želel.
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po belih in modrih ovratnikih z malo večjim odstotkom v belih ovratnikih (prav tam,
str. 118–119).
Če torej želim konstruirati sliko socioekonomskih razredov v ZDA, naletim na veliko
ovir, saj je socioekonomski razred v veliki meri subjektiven. Ker se posamezniki
sami uvrščajo v razrede glede na dohodek in poklicni prestiž prihaja do velikih
razlikovanj znotraj razredov, saj to pomeni, da se lahko v srednji razred uvrsti
ženska, ki živi sama in dela kot učiteljica v srednji šoli in letno zasluži približno
40.000 $, prav tako pa se v srednji razred lahko uvrsti moški z družino z dvema
otrokoma, ki dela kot menedžer nekega podjetja in letno zasluži 100.000 $, saj ves
zaslužek ne bo mogel porabiti zase, ampak ga bo delil z družino. Zaradi takšnih
ovir bom v televizijskih serijah pozorna na poklic, ki ga lik opravlja, in življenjski
slog, ki ga živi, na podlagi teh dveh pa bom nato lik uvrstila v razred. Pri določitvi v
razred bom uporabila razredni model Dennisa Gilberta in Josepha A. Halla, s
katerim Diana Kendall populacijo ZDA razvrsti v 6 razredov. Gilbert in Hall se pri
opredeljevanju razredov nanašata na ekonomske spremenljivke (poklic, zaslužek,
bogastvo), statusne spremenljivke (prestiž, socializacija, asociacija) in politične
spremenljivke (moč in razredna zavest). Razredi, ki jih predstavita, so:
-

višji ali kapitalistični razred (the upper class or capitalist class): vanj spada
približno 1 % prebivalstva ZDA. To so najbogatejši ljudje z veliko močjo,
katerih letni prihodek znaša približno milijon $. Vključuje poklice, kot so
lastniki velikih podjetij, investitorji, dediči družinskega bogastva, uspešni in
znani posamezniki v športu in zabavni industriji.

-

višji srednji razred (the upper-middle class): približno 14 % prebivalstva
ZDA. V tem razredu se znajdejo posamezniki z univerzitetnimi diplomami,
magisteriji in doktorati. Letni dohodek pri njih znaša približno 150.000 $.
Vključuje poklice, kot so menedžerji večjih korporacij, lastniki podjetij,
pravniki, zdravniki, zobozdravniki, računovodje, arhitekti in drugi, ki zaslužijo
veliko več od nacionalnega povprečja. Velikokrat so predstavljeni kot tisti,
ki so uresničili ameriške sanje.

-

srednji razred (the middle class): približno 30 % prebivalstva ZDA. Ta razred
sestavljajo posamezniki z dokončanim 2- ali 4-letnim študijem, ki imajo v
službi več nadrejenih in imajo manjšo varnost pri ohranitvi službe kot višji
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srednji razred. Povprečni letni dohodek srednjega razreda znaša približno
70000 $. V tem razredu so najpogostejši poklici nižji menedžerji,
polprofesionalci in netrgovinski prodajniki.
-

delavski razred (the working class): približno 30 % prebivalstva ZDA. Največ
je posameznikov, ki delajo v službah z modrimi ovratniki – polkvalificirani
delavci, npr. upravitelji s stroji v tovarnah pa tudi delavci, zaposleni v
storitvenih dejavnostih, npr. uradniki in prodajalci, ki ne potrebujejo veliko
kvalifikacij za svoje delo. Povprečen letni zaslužek delavskega razreda
znaša 40.000 $ ali manj.

-

delavski revni razred (the working poor): približno 13 % prebivalstva ZDA.
Ti posamezniki živijo malo nad revščino, saj na leto zaslužijo približno
25.000 $. Poklici v tem razredu so po navadi takšni, ki ne zahtevajo
posebnih veščin, npr. sezonska dela v kmetijstvu, manj plačana tovarniška
dela in manj plačana dela v restavracijah.

-

revni in brezdomci oziroma podrazred (the poor and homeless or
underclass): približno 12 % prebivalstva ZDA. Sem so vključeni nezaposleni
ali delavci za zmanjšan delovni čas, ki imajo nizko izobrazbo. V tem razredu
se znajde veliko nekvalificiranih delavcev, veliko staršev samohranilcev,
članov etničnih in »rasnih« manjšin, invalidov, ljudi z duševnimi boleznimi.
Povprečen letni prihodek pri njih znaša manj kot 15.000 $ (Gilbert, 2002,
povzeto po Kendall 2011: 14–16).

V analizi, ki sledi, bom pozorna tudi na morebitna odstopanja glede življenjskega
sloga in poklica, ki ga liki opravljajo, saj se v televizijskih serijah način življenja lika
in njegovi domnevni dohodki velikokrat ne ujemajo.
»Idealna« televizijska serija bi pokazala, da moški zaslužijo več kot ženske, prav
tako bi pokazala, da Afroameričani in posamezniki špansko govorečega in latino
izvora zaslužijo manj kot belci nešpansko govorečega izvora in Azijci. 2 lika bi
spadala v podrazred, 3 liki bi spadali v delavski revni razred, 6 likov bi spadalo v
delavski razred, 6 likov bi spadalo v srednji razred, 3 liki bi bili pripadniki višjega
srednjega razreda, v višji razred pa ne bi spadal nihče oziroma pogojno bi lahko 1
lik bil pripadnik višjega razreda, če bi 1 lik manj spadal v delavski revni razred.
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3.4 Seksualna usmerjenost
Gary Gates je naredil poročilo o LGBT 13 populaciji v ZDA, pri čemer pa se je
spopadal s številnimi težavami, npr. ali naj poročilo o seksualni usmerjenosti
zajema le tiste geje, lezbijke in biseksualne posameznike ter posameznice, ki se
opredeljujejo kot taki ali pa naj zajema tudi posameznike, ki so imeli istospolne
seksualne odnose ali istospolno seksualno privlačnost. Problemi so tudi pri
merjenju transspolne populacije, a ker bom sama raziskovala le odstotek gejev,
lezbijk in biseksualcev ter biseksualk, jih ne bom izpostavljala. Faktor, ki vpliva na
težavnost pri določanju LGBT skupnosti pa je tudi v vprašalnikih, saj občutek večje
anonimnosti in zaupnosti podatkov v vprašalniku znatno vpliva na točnost
podatkov. Največji problem je še vedno ta, da vprašanja o LGBT niso vključena v
zelo obširne vprašalnike, ki bi zajeli ogromno število populacije (Gates, 2011: 1–
3).
Gates je podatke primerjal iz devetih različnih vprašalnikov, ki so vsebovali
kategorijo LGBT, od tega jih je bilo 5 iz ZDA. Na podlagi petih vprašalnikov, ki so
bili iz ZDA in celotne populacije ZDA, je ugotovil, da člani LGBT skupnosti
sestavljajo 3,5 % odrasle populacije. Pri čemer ženske sestavljajo 3,4 %, od tega
1,15 % lezbijke in 2,25 % biseksualke. Moški pa sestavljajo 3,6 %, od tega 2,2 %
geji in 1,4 % biseksualci. Gates doda še, da je na podlagi nekaterih drugih
vprašalnikov prišel do podatkov, da ima 8,2 % Američanov istospolne seksualne
izkušnje, 11 % Američanov pa priznava istospolno seksualno privlačnost (prav
tam, str. 6–7).
Na podlagi zgornjih podatkov bi v »idealni« televizijski seriji moralo nastopati 19
heteroseksualnih likov in 1 lik, ki bi bil predstavnik LGBT. Od 20 likov bi 2 lika
morala imeti istospolne seksualne izkušnje ali pa priznavati istospolno seksualno
privlačnost. Na podlagi same statistike je težko utemeljiti, da naj bo 1 izmed glavnih
likov predstavnik LGBT, vendar pa bi bilo kaj takega dobrodošlo, saj bi s tem
pomagali razbiti vseprevladujočo heteroseksualno normo. Vsekakor pa bi vsaj 1

13

LGBT je kratica za lesbian, gay, bisexual, transgender populacijo.

25

izmed stranskih likov moral imeti istospolne seksualne izkušnje oziroma
privlačnost.
Seksualna usmerjenost in njen prikaz v televizijskih serijah je pomembna tema
zato, ker dominantna družbena ideologija v ZDA heteroseksualnost projicira kot
samoumevno in zato normativno in zaradi katere so pripadnice in pripadniki LGBT
skupnosti konstituirani kot »Drugi« oziroma kot odstop od norme. O tej temi piše
Maja Pan, ki pravi, da so hetero norme že tako močne, da je veliko
heteroseksualnih posameznikov prepričanih, da v njihovem krogu druženja ni
nehetero ljudi. Imajo pa takšni posamezniki vseeno zelo izrisane predstave o
homoseksualcih, lezbijkah, biseksualcih in biseksualkah in te predstave so
navadno stereotipne (Pan, 2007: 14–15). Wendy Hilton-Morrow in Kathleen Battles
poudarjata, da je vidnost pomembna tudi zaradi družbene in politične prepoznave
te manjšine. Odsotnost LGBT skupnosti lahko povzroči občutek, kot da lezbijke,
geji, biseksualci in biseksualke ter transspolne osebe sploh ne obstajajo (medtem
ko odsotnost kakšne druge manjšine, ki ima vidne zunanje znake, npr. ženske,
povzroči samo neravnovesje in razvrednotenje le-teh v družbi). Vidnost je
pomembna tudi zato, ker je za mnoge osebe to prvi kontakt z LGBT identitetami,
saj LGBT posamezniki po navadi svojo identiteto odkrijejo in razkrijejo kasneje v
življenju. Ker veliko ljudi v svojem življenju ne pozna LGBT oseb (vsaj ne takšnih,
ki bi svojo spolno usmerjenost odkrito kazale v javnosti), jim da medijska
reprezentacija pomembno veljavo o njihovih predstavah, saj sami te neposredne
izkušnje nimajo (Hilton-Morrow in Battles, 2015: 77–80).
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4 Raznolikost v hollywoodskih televizijskih serijah v
letih 2011–2012
Pri očrtu raznolikosti v letih 2011–2012 se bom opirala na raziskavo 2014
Hollywood Diversity Report: Making Sense of the Disconnect oddelka Ralph J.
Bunche Center for African American Studies univerze UCLA14, ki poroča o etnični
in spolni raznolikosti pri igralcih, scenaristih, direktorjih in drugih sodelujočih pri
nastajanju televizijske serije ali filma. Z raziskavo so raziskovalci želeli pokazati
vključenost različnih skupin v televizijske serije in filme, in sicer glede glavnih vlog,
stranskih vlog, pisanja scenarijev, režiranja in produciranja. Uporabila bom le
podatke za televizijske serije, in to tiste, ki se nanašajo na same igralce in igralke
v antenskem omrežju, saj so le-ti predmet moje raziskave. Raziskava je bila
izpeljana v letih 2011–2012, zato so podatki glede na mojo raziskavo, ki se nanaša
na sezono 2015–2016, že malo zastareli. Vključujem jih zato, da bodo služili kot
primerjava pred začetkom javne kritike o pomanjkanju spolne in »rasne«/etnične
raznolikosti v hollywoodskih serijah, ki se je začela odvijati v letih 2012 in 2013 v
internetni sferi pa tudi na televiziji v ZDA. V nadaljevanju bom omenila dva
dogodka, ki sta bila del te kritike.
V raziskavo je bilo zajetih kar 1061 televizijskih serij, ki so bile predvajane na 6
antenskih omrežjih in 62 kabelskih omrežjih v ZDA. Serije so razdelili glede na dva
kriterija: (1) ali so bile predvajane na neplačljivem antenskem ali plačljivem
kabelskem omrežju in (2) ali so spadale v kategorijo komedij in dram ali pa v
kategorijo resničnostnih in ostalih šovov (Ralph J. Bunche Center for African
American Studies at UCLA, 2014: 1).
Rezultati15 raziskave so pokazali, da je veliko bolj verjetno, da bo predstavnik
»rasne« oziroma etnične manjšine imel glavno vlogo v resničnostnem šovu kot pa
v dramah in komedijah; pri prvih je razmerje 2 : 1 (kar pomeni, da se predstavnik
manjšine pojavi na vsaka 2 igralca večine), pri drugih pa je razmerje 7 : 1
14

UCLA je kratica za The University of California, Los Angeles oziroma Univerzo Kalifornije v Los
Angelesu.
15
Predstavljeni rezultati se nanašajo le na antensko omrežje televizije, ki je predmet moje
raziskave.
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(predstavnik manjšine se torej pojavi komaj na 7 igralcev večine). Ženski liki imajo
glavno vlogo v malo več kot polovici dram in komedij, kar pomeni, da so ustrezno
zastopani glede na realno demografijo ZDA. Raziskava poroča tudi o deležu
»rasne«/etnične manjšine glede na celotno zasedbo serije (za kategorijo dram in
komedij), kjer ugotavlja, da jih ima največ (tj. ena tretjina) ta odstotek med 11 in 20
%, kar ni skladno z realno populacijo ZDA. Drame in komedije, katerih delež
manjšine pri celotni igralski zasedbi predstavlja med 31 in 40 % (kar spada med
realni odstotek »rasnih«/etničnih manjšin v ZDA), pa predstavljajo le slabo šestino
vseh serij. Desetina vseh serij v kategoriji dram in komedij pa ima celo več kot 40% delež manjšin v celotni igralski zasedbi serije. Raziskovalci so ugotavljali tudi
katere komedije in drame imajo najvišjo gledanost in ugotovili, da so najbolj
gledane serije tiste, pri katerih v celotni igralski zasedbi sodeluje med 41 in 50 %
posameznikov »rasnih«/etničnih manjšin (prav tam, str. 8–28).
Preden bom komentirala izsledke raziskave, ki so jo izvedli na UCLA, bom omenila
še dva dogodka, ki sta opozorila na pomanjkanje raznolikosti v hollywoodskih
serijah in v ZDA sprožila debate o potrebi po »rasni«/etnični raznolikosti v
televizijskih serijah.
Leta 2012 se je na podlagi serije Punce16 začela na raznih internetnih forumih in
družbenih omrežjih vsesplošna debata o pomanjkanju »rasnih« manjšin v dotični
seriji in posledično v televizijskih serijah na splošno. Avtorica serije se je v intervjuju
z radijsko postajo NPR zagovarjala, da je scenarij pisala na podlagi lastnih izkušenj
in da sama ne bi mogla pisati o specifičnih izkušnjah drugih manjšin npr.
Afroameričank (NPR, 2012). Pri tem se poraja vprašanje, zakaj ni sodelovala z
ostalimi pisci manjšin, če je želela, da serija ne bi bila izključujoča (kar je sama
poudarila). Naslednje leto se je podobna debata zgodila zaradi škandala, da v seriji
Saturday Night Live17 ni kot igralka zaposlena nobena Afroameričanka. Saturday
Night Live je objavil seznam novih igralcev in igralk, med katerimi pa že 6. leto
zapored ni bilo nobene Afroameričanke, ko so o tem povprašali enega izmed
16

Originalni naslov je Girls. V seriji so 4 glavne protagonistke, ki so vse belke nešpansko
govorečega izvora.
17
Slovenski prevod za to serijo ni podan. Gre za zabavno oddajo, v kateri upodabljajo različne
skeče in parodije na aktualne teme. Vsak teden oddajo vodi druga znana osebnost, v njej pa
nastopajo stalni igralci in igralke te oddaje.
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redkih igralcev, ki niso belci v tej seriji (Kenana Thompsona), je ta izjavil: »To je
pač težak del tega posla. Recimo na avdicijah pač nikoli ne najdejo takšnih, ki bi
bile pripravljene« (Gennis, 2013). Na podlagi te izjave, da primanjkuje talentiranih
igralk, ki so Afroameričanke, se je v javnosti spet začela vroča debata o
pomanjkanju raznolikosti v televizijskih serijah ZDA.
Glede na to, da je UCLA s svojo raziskavo ugotovila, da so televizijske serije, ki
imajo večjo raznolikost (tako etnično kot »rasno«, spolno, seksualno) uspešnejše
od tistih, ki imajo manjšo raznolikost, lahko sklepam, da je to tako zato, ker se ljudje
z vlogami v serijah poistovetijo. Če ljudje na televiziji vidijo identiteto ali življenjski
stil, s katerim se lahko etnično, »rasno«, razredno ali seksualno poistovetijo, to
razumejo kot potrditev takšne identitete ali življenjskega stila. Če tega ne vidijo, se
počutijo, kot da njihova zgodba ni dovolj pomembna, da bi bila predstavljena. Večja
raznolikost v serijah vsekakor pomeni večjo uspešnost, saj se populacija ZDA
vedno bolj etnično in »rasno« spreminja. O tem govori demografska slika ZDA, ki
je zabeležila več kot 50-% rast manjšinskega prebivalstva od leta 1960 do leta
2011 (Ralph J. Bunche Center for African American Studies at UCLA, 2015: 8).
Spremembe pa se ne dogajajo le glede »rase«/etničnosti, ampak tudi na drugih
področjih. Eno takšnih je zavzemanje za enakost med spoloma, pri čemer bom
izpostavila Emmo Watson. Emma Watson je po poklicu igralka, ki pa se je šolala
na prestižni univerzi Brown v ZDA. Svojo prepoznavnost je izkoristila za osvetlitev
o neenakosti med spoloma in dvojnih standardih, ki veljajo za ženske. V svojem
govoru, ki ga je imela na sedežu organizacije UN Women v New Yorku, katere
ambasadorka je, je poudarila, da je glavna naloga družbe ta, da spremeni spolne
stereotipe o moških, saj se bo na ta način spremenil tudi položaj za ženske: »Če
moškim ne bo potrebno biti agresivni zato, da bi bili sprejeti, se tudi ženske ne
bodo počutile prisiljene biti podrejene. Če moškim ne bo potrebno nadzorovati,
žensk ne bo potrebno nadzorovati« (UN Women 2014). Njen govor je bil tudi
napoved gibanja HeForShe, ki vabi, da ljudje stopijo skupaj in se borijo za spolno
enakost v svetu.
Spremembe so se zgodile tudi na LGBT področju, in sicer Vrhovno sodišče ZDA
je 26. 6. 2015 potrdilo, da je poroka med istospolnimi partnerji legalna v vseh
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zveznih državah ZDA, kar pomeni, da 14 zveznih držav, ki so to prepovedovale,
zdaj tega ne morejo več storiti (Supreme Court of the United States, 2015). Ta akt
je pomembno vplival na kakovost življenja LGBT oseb, saj so jim bile priznane
enake državljanske pravice kot heteroseksualnim posameznikom, kar je imelo za
posledico to, da so se LGBT posamezniki počutili bolj varni, saj je njihov način
življenja dobil določeno pravno »potrditev« s strani ključnega državnega organa.
Vsem tem spremembam se je bila zato prisiljena podrediti tudi televizijska
industrija. Ker se je slika sveta tako močno spremenila, se je morala spremeniti
tudi slika sveta, ki se prikazuje v televizijskih serijah. Treba pa je poudariti, da se
je večina sprememb zgodilo le pri tistem delu serije, ki ga gledalci dejansko najbolj
opazimo, torej pri sami igralski zasedbi. Spremembe v etnični in spolni raznolikosti
pri procesu nastajanja določene serije (pisanje scenarija, režija, ustvarjalci serije
ipd.) pa so še vedno zelo majhne, saj še vedno dominirajo heteroseksualni moški
bele rase. Raziskava UCLA kot vzrok za to navaja, da se Hollywood (kot vsi ljudje)
obdaja z ljudmi, ki so jim podobni (Ralph J. Bunche Center for African American
Studies at UCLA, 2014: 28). Posledice tega so velike, saj ves proces ustvarjanja
serije (od izbora igralcev do same vsebine serije) nadzirajo beli heteroseksualni
moški, kar privede do tega, da izbirajo ekipo, ki jim je podobna, torej bele
heteroseksualne moške. Takšni ustvarjalci ustvarjajo serije, ki ustrezajo njihovi
percepciji sveta, kar pa občutno zmanjša zastopanost manjšin v teh serijah.
Vendar pa se ponekod že kažejo izjeme, svetel primer je Shonda Rhimes, avtorica
zelo uspešnih serij Škandal (Scandal) in Kako se izmazati z umorom (How to Get
Away with Murder), ki je ženska in Afroameričanka.

4.1 Raznolikost na televizijskih ekranih ZDA od 2. polovice 20. stoletja
dalje
Za boljše razumevanje spolne, »rasne«, socioekonomske in seksualne raznolikosti
na televizijskih ekranih ZDA, bom na kratko predstavila tudi, kako se je le-ta
spreminjala od druge polovice 20. stoletja dalje.
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Kljub temu da se je televizija v ZDA začela razvijati že v 20. letih 20. stoletja, Tim
Brooks pravi, da kar nekaj let ni požela pravega uspeha zaradi nejasne slike in
zelo visoke cene televizijskega sprejemnika. Konec 30. let se je interes za televizijo
in televizijske programe že začel povečevati, vendar pa televizijski programi še
vedno niso nudili rednih televizijskih serij (v nasprotju z radiem, kjer so bile radijske
serije zelo popularne). Leta 1941 sta se pojavili prvi dve komercialni televiziji NBC
in CBS, vendar sta bili zaradi začetka 2. svetovne vojne skupaj s skoraj vsemi
ostalimi televizijskimi programi prekinjeni. Ko se je vojna končala pa se je začel
pravi razcvet komercialne televizije in televizije na splošno. Leta 1946 so se začele
pojavljati redne televizijske serije, s katerimi se je televizija začela uveljavljati kot
sredstvo zabave za vso družino. Do septembra 1951 se je televizijska mreža
razširila po vsej državi, s tem pa tudi število gospodinjstev, ki so si lastila televizijski
sprejemnik, od leta 1948 do leta 1953 je namreč odstotek takšnih gospodinjstev
zrastel z enega odstotka na kar 50 %, v zgodnjih 60. letih pa je že presegal 90 %
(Brooks in Marsh, 2007: 10–21). Televizija pa vseeno ni namenjena le zabavi in
poročanju o novicah opozarjata Paul S. Lazarsfeld in Robert K. Merton v knjigi
Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, saj pomembno
vpliva na potrditev statusa tistih skupin, ki jih na ekranu reprezentira, in s tem, ko
jih naredi vidne, gledalcem sporoča, kdo in kaj je pomembno; hkrati pa naredi
nevidne tiste skupine, ki jih prezre in na ekranu ne reprezentira (Lazarsfeld in
Merton 1957, povzeto po United States Commision on Civil Rights, 1977: 1).

4.1.1 Spolna raznolikost
Poročilo United States Commision on Civil Rights 18 o ženskah in manjšinah na
televiziji ugotavlja, da so bile ženske na televiziji velikokrat portretirane v
stereotipnih vlogah. V 50. letih so se ženske sicer pojavljale na televizijskih ekranih,
vendar veliko manj kot moški, kar potrjuje tudi študija Content Analysis of Televison

18

United States Commision on Civil Rights bo nadaljnje okrajšano kot USCCR.
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Drama Programs, ki jo je izvedel Sydney Head, v kateri ugotovi, da je ženskih likov
na televiziji le malo več kot tretjina. Headova študija je pokazala, da so bili ženski
liki ekscentrični in nesposobni, kot v seriji Rad imam Lucy (I love Lucy, 1951–1957),
ali pa gospodinje in matere, kot v seriji Oče ve najbolje (Father Knows Best, 1954–
1960) (Head, 1954, povzeto po United States Commision on Civil Rights, 1977: 8).
USCCR navaja, da so bile ženske redko prikazane izven doma oziroma družine,
kadar pa so že bile prikazane v poklicnem okolju pa so imele vedno stereotipne
vloge, npr. vlogo tajnice kot v seriji Perry Mason (Perry Masson, 1957–1966) ali
vlogo učiteljice kot v seriji Naša gospodična Brooks (Our Miss Brooks, 1952–1956)
(United States Commision on Civil Rights, 1977: 8).
V letih 1969–1974 je bila o prisotnosti žensk in manjšin narejena raziskava, ki je
ugotovila, da so ženski liki zasedali malo več kot četrtino vseh likov v televizijskih
serijah in filmih. USCCR te podatke jemlje iz raziskave The Cultural Indicators
Research Project, ki sta jo vodila George Gerbner in Larry Gross. Ugotovili so tudi,
da dve tretjini moških likov ni bilo upodobljenih kot poročeni možje, medtem ko je
bilo kar polovica vseh ženskih likov upodobljenih kot poročene žene. Večina
ženskih likov, ki so bili prikazani v poklicni sferi, pa je še vedno zasedalo like, kot
so tajnica, medicinska sestra in učiteljica. Zbrani podatki so pokazali, da
televizijske serije in filmi prikazujejo moške, ki obvladujejo svoje življenje, prav tako
pa so v poziciji, ki jim omogoča, da kontrolirajo tudi življenja drugih (predvsem
žensk, ki so od njih ekonomsko odvisne). Ženske so bile večinoma mlajše, vezane
na družino in nezaposlene, če pa so že bile zaposlene pa so bile prikazane
stereotipno in so imele manj prestižne službe kot moški (prav tam, str. 27–40).
V sredini 70. let 20. stoletja so se začele bolj pojavljati televizijske serije, ki so imele
ženske v glavni vlogi, še vedno pa niso presegle več kot četrtino najbolj popularnih
serij. Natalie Greene v svoji študiji omeni serijo Maude (Maude, 1972–1978), ki je
imela za protagonistko feministko, serija pa se je dotaknila tudi tematik, ki se sicer
na televizijskih ekranih niso pojavljale, kot npr. splav in menopavza. Še vedno pa
je obstajalo veliko serij s pretežno moško igralsko zasedbo kot npr. Hawaii Five-O
(Hawaii Five-O, 1968–1980) (Greene, 2009: 14–18).
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Prevlada moške zasedbe v televizijskih serijah se nadaljuje tudi v 80. letih s
serijami, kot so Magnum (Magnum, P. I., 1980–1988) in A-ekipa (The A-Team,
1983–1987). Ženske so bile v serijah še vedno podreprezentirane na delovnem
mestu, čeprav so v realnosti sestavljale več kot polovico delovne sile ZDA,
velikokrat pa so bile tudi prikazane stereotipno kot le dobre ali le zle, kar je vidno v
seriji Dinastija (Dynasty, 1981–1989). Nekaj serij je bilo seveda tudi izjem, ki so
prikazale nestereotipne vloge žensk kot npr. serija Cagney in Lacey (Cagney &
Lacey, 1981–1988), ki se je vrtela okrog dveh policistk detektivk (prav tam, str. 20–
22).
V 90. letih se je reprezentacija žensk na televizijskih ekranih malo zvišala, kar nekaj
televizijskih serij je vključilo ženske v glavne vloge, prav tako pa so ženski liki dobili
globino, tak primer je serija Roseanne (Roseanne, 1988–1997), ki je govorila o
problemih, s katerimi se srečujejo ženske v delavskem razredu (prav tam, str. 24–
26).
Reprezentacija žensk se je med leti 2000 in 2010 poslabšala, predvsem v smislu,
kakšne vloge zasedajo ženski liki, takšen primer je serija Razočarane gospodinje
(Desperate Housewives, 2004–2012), v kateri sicer nastopajo ženske v glavni
vlogi, vendar se njihova življenja večinoma vrtijo okoli spletkarjenja, ugajanja
moškim in skrbi za lepoto. Greene poudari, da se je po letu 2000 začelo pojavljati
vedno več serij, ki nimajo le enega glavnega junaka ali junakinje, ampak glavno
igralsko zasedbo, ki jo sestavljajo tako moški kot ženske, kar je morda vplivalo tudi
na zmanjšanje kvalitete predstavljenosti ženskih likov (prav tam, str. 28–31).
V zadnjih nekaj letih lahko na televizijskih ekranih zasledimo kar nekaj serij, kjer
nastopajo reprezentativni ženski liki. Nekaj takšnih, ki se pojavljajo na antenskem
omrežju, nastopa v serijah, kot so Škandal (Scandal, 2012–2018), Kako se
izmazati z umorom (How to Get Away with Murder, od leta 2012 naprej), Imperij
(Empire, od leta 2015 naprej), Devica Jane (Jane the Virgin, od leta 2014 naprej),
Urgenca v Chicagu (Chicago Med, od leta 2015 naprej), Quantico (Quantico, od
leta 2015 naprej) ...

33

4.1.2 »Rasna«/etnična raznolikost
Tako kot v današnjem času so tudi v 2. polovici 20. stoletja in naslednjih desetletjih
na televizijskih ekranih prevladovali belci nešpansko govorečega izvora, manjšine
pa so se pojavljale zelo redko in večinoma v stereotipnih vlogah.
Afroameričani se v 50. letih 20. stoletja skoraj niso pojavljali na televizijskih ekranih
poroča USCCR, če pa so se, so bile njihove vloge zelo stereotipizirane, da bi jih
belci lažje sprejeli, takšen primer je serija Amos in Andy (The Amos 'n Andy Show,
1951–1953). Serija je bila zelo kritizirana s strani Afroameričanov, vendar se je
vseeno predvajala dve leti. Afroameričani so se večkrat pojavili tudi v drugih serijah
v stereotipnih vlogah, npr. služabnikov (United States Commision on Civil Rights,
1977: 4–6). V 60. letih so se Afroameričani še vedno pojavljali le občasno, pravi J.
Fred MacDonald, in sicer v stereotipnih vlogah v komedijah, redkeje v dramah.
MacDonald pravi, da je aprila leta 1963 lahko gledalec v New Yorku na običajen
televizijski večer videl približno 3 igralce, ki so bili Afroameričani, od tega le enega
za več kot minuto (MacDonald, 1992).
V 70. letih so se Afroameričani začeli pojavljati tudi v glavnih vlogah dram, in sicer
kot detektivi, poroča USCCR in za primer poda serijo Shaft (Shaft, 1973–1974), ki
pa se je obdržala le eno sezono. USCCR pri tem še poudarja, da so kljub glavni
vlogi Afroameričani v seriji morali biti reprezentirani tako, da se je ohranila
nadvlada »belske moči«, tako je bil detektiv v seriji Shaft predstavljen kot šibkejši
in manj učinkovit, kot so bili navadno predstavljeni detektivi, ki so bili belci.
Afroameričani pa so se veliko bolj pojavljali tudi v realističnih situacijskih
komedijah, v vlogi močnih stranskih likov, takšen primer je serija Vse je v družini
(All in the Family, 1971–1979) (United States Commision on Civil Rights, 1977:
18–21).
Macdonald pravi, da so v 80. in 90. letih Afroameričani postajali vedno bolj vključeni
v televizijske serije, začeli pa so se pojavljati tudi v nestereotipnih vlogah. Ta
sprememba se je zgodila zaradi velike dostopnosti kabelske televizije, zaradi
katere so antenski programi začeli izgubljati gledalce in so se zato bili primorani
prilagoditi. Afroameričani so se tako začeli pojavljati v vlogah junakov, ki so bili
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enako inteligentni in privlačni kot belci, npr. kot odvetniki v seriji Zakon v L. A.-ju
(L. A. Law, 1986–1994) ali policijski detektivi v seriji V vročici noči (In the Heat of
the Night, 1988–1995). Od komičnih serij sta bili najbolj popularni tisti s pretežno
afroameriško zasedbo, in sicer Pri Cosbyjevih (The Cosby Show, 1984–1992) in
Princ z Bel-Aira (The Fresh Prince of Bel-Aire, 1990–1996) (Macdonald, 1992).
Vendar pa je pri teh reprezentacijah pomembno omeniti, da so skoraj vse
predstavljale

Afroameričane

srednjega

razreda,

medtem

ko

je

večina

Afroameričanov dejanskega prebivalstva ZDA bila umeščena v delavski razred ali
pa še nižje.
Po letu 2000 se pojavlja vedno več serij z Afroameričani v glavni zasedbi, med
drugim tudi na mladinskih programih, kot npr. Disney s serijo Tipično za Raven
(That's so Raven, 2003–2007).
Ameriški staroselci in prvotni prebivalci Aljaske so se na televizijskih ekranih ZDA
od druge polovice 20. stoletja dalje pojavljali predvsem v vesternih, ki so
predstavljali življenje Divjega zahoda in zgodbe o kavbojih ter ameriških
staroselcih. V 50. in 60. letih je bilo predvajanih veliko število vesternov na
televizijskih ekranih z ameriškimi staroselci, vendar so bili v njih le-ti portretirani kot
krvoločni divjaki in morilci, poroča USCCR, kot npr. v seriji Vlak (Wagon Train,
1957–1965). Ti programi so bili kritizirani s strani zagovornikov za pravice
ameriških staroselcev, vendar so bili vesterni še naprej pogosto predvajani na
televiziji (United States Commision on Civil Rights, 1977: 6–7). V kasnejših letih so
se ameriški staroselci le redko pojavljali na televizijskih ekranih, morda le kot del
kakšnega zapleta v določeni seriji ali filmu, ne pa kot stranski ali glavni igralci.
Vseeno pa je vredno omeniti nekatere vidnejše vloge, ki so jih zasedali in v katerih
so bili ustrezno portretirani, kot recimo v filmu Pleše z volkovi (Dances with Wolves,
1990), Dimni signali (Smoke Signals, 1998) in Odtis (Imprint, 2007).
Azijci se na televizijskih ekranih ZDA v 20. stoletju skorajda niso pojavljali. USCCR
navaja, da so se Azijci v 50. letih 20. stoletja namreč pojavili le v 20 let starih filmih,
ki so jih televizijske mreže ponovno predvajale. Reprezentacija Azijcev v teh filmih
je bila zelo omejena, saj so bili predstavljeni le kot natakarji, kuharji, služabniki,
vrtnarji, kriminalci ali pa mojstri za karate, kot npr. v kriminalni seriji o Fu Manchu
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iz 30. let. Skoraj vse like Azijcev so igrali belci, ki jim je bil s pomočjo kozmetičnih
pripomočkov pridan videz Azijcev. Azijke so bile prikazane bodisi kot podrejene in
aseksualne bodisi kot eksotične in seksualne (gejše ali prostitutke) (United States
Commision on Civil Rights, 1977: str. 7–8). V 90. letih se Azijci z izjemo serije
Ameriško dekle (All-American Girl, 1994–1995) pojavljajo večinoma v stranskih
vlogah, kot recimo v Urgenci (ER, 1994–2009). Zastopanost Azijcev na televiziji
med leti 2000 in 2010 je podobna, z malo vidnejšimi vlogami, kot npr. v seriji Talenti
v belem (Grey's Anatomy, od 2005 naprej).
O reprezentaciji Havajcev in ostalih pacifiških otočanov v 20. stoletju ni podatkov,
verjetno je to tako, ker se pacifiške otočane velikokrat daje v isto skupino kot Azijce.
Ta »rasna« skupina je skoraj vedno portretirana stereotipno, kot recimo v
animiranem filmu Lili in Žverca (Lilo & Stitch, 2002), kjer so vsi znali surfati in so
otroci lahko šli kamor koli, ne da bi za to potrebovali dovoljenje staršev ali filmu 50
prvih poljubov (50 First Dates, 2004), kjer je pacifiški otočan predstavljen kot
majhen, čokat, ne ravno inteligenten mož z mnogo otroki, vedno oblečen v srajco
z motivi cvetja ali pa celo brez nje. Prav tako pa se stereotip manj inteligentnega
pacifiškega otočana pojavlja tudi v seriji Havaji 5.0 (Hawaii Five-0, od 2010 naprej),
kjer igralci pretirano uporabljajo sleng pacifiških otočanov »pidgin«, ki je težko
razumljiv.
Ker se ljudje na vprašalniku USCB-ja lahko identificirajo kot 2 »rasi« ali več šele
od leta 2000, podatkov o reprezentaciji teh posameznikov v 20. stoletju na televiziji
ZDA ni na voljo.
Posamezniki špansko govorečega oziroma latino izvora so bili v drugi polovici 20.
stoletja reprezentirani zelo stereotipno, o čemer govori dokumentarni film Latinos
Beyond Reel, ki ga je leta 2013 izdala Media Education Foundation. Na začetku
dokumentarnega filma vidimo, da producentka Chyng Sun skupino otrok vpraša,
ali so kdaj videli kakšne filme ali serije, kjer so latino osebe junaki in večina jih
odgovori, da se ne spomnijo nobenega primera. Latino osebe so se na televiziji
pojavljale že v 20. in 50. letih 20. stoletja, vendar so bile njihove zgodbe vedno
povedane s strani belcev nelatino izvora, prav tako pa so v njih tudi igrali belci, ki
so imeli obraz pobarvan na rjavo, kot npr. v filmu o Zorru (The Mark of Zorro, 1940).
Kljub temu da je kasneje postalo nesprejemljivo, da belci s pobarvanimi obrazi
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igrajo manjšine (npr. Afroameričana ali Azijca) pa studii za like latino izvora še
vedno sorazmerno pogosto najemajo belce nelatino izvora, takšen primer so filmi
Brazgotinec (Scarface, 1983), Carlitov zakon (Carlito's Way, 1993) in Nacho Libre
(Nacho Libre, 2006). Primere, ko like, ki naj bi bili latino izvora, igrajo belci nelatino
izvora, najdemo tudi pri animiranih filmih, kjer igralci likom posodijo le glas, to se
zgodi v Veselih nogicah (Happy Feet, 2006) in Hopu (Hop, 2011). V zgodnjih
hollywoodskih filmih vidimo tudi številne trdovratne stereotipe o lenih Mehičanih,
latino ljubimcih in služabnikih ter nasilnem latino kriminalcu, kot je prikazan v filmu
Broncho Billy and the Greaser (1914) (Picker in Sun, 2013: 1–12).
V 60. letih se pojavi tudi risanka Frito Bandito, ki je še utrdila stereotipe o Mehičanih
– Frito je imel španski naglas, dolge brke, velik sombrero klobuk, s pištolami pa si
je pomagal pri kraji koruznega čipsa, skratka bil je podoben mehiškemu razbojniku.
Slike mehiških razbojnikov pa so zdaj zamenjale slike nasilnih urbanih kriminalcev
in preprodajalcev drog, kar vidimo v filmu Kolumbijka (Colombiana, 2011) in seriji,
kot je Kriva pota (Breaking Bad, 2008–2013). Tudi ženske latino izvora so
predstavljene stereotipno, in sicer kot zelo seksualne in čustveno nestabilne od
filma Gavčo (Gaucho, 1927) do filmov Od mraka do zore (From Dusk Till Dawn,
1996) ter Hitri in drzni (Fast & Furious, 2009). Za ženske latino izvora pa je značilen
tudi stereotip temperamentne zelo ženstvene latino ženske, kot ga vidimo v seriji
Sodobna družina (Modern Family, od leta 2009 naprej). Značilno pri uprizoritvi
latino likov je tudi španski ali t. i. urbani naglas, ki ga liki velikokrat imajo, zaradi
česar so takoj videni kot Drugi; Isabel Molina-Guzman pravi, da ljudje osebe z
naglasom sprejemajo kot manj inteligentne. Negativni stereotipi o latino
posameznikih so vidni tudi v risankah, kjer se pojavlja seksualizirana racmanka
Jakica (Yankee Doodle Daffy, 1943) in nečastni mišek Speedy Gonzalez (Speedy
Gonzales, 1953). Poleg negativnih pa se v zadnjih letih vedno bolj pojavljajo tudi
serije s pozitivno predstavo latino oseb tako na mladinskem programu Disney s
serijo Čarovniki z ulice Waverly (Wizards of Waverly Place, 2007–2012) kot tudi
serije za odrasle npr. Grda račka (Ugly Betty, 2006–2010) (prav tam, str. 13–30).
Zadnjih nekaj let vidimo v televizijskih serijah vedno več glavnih in stranskih likov,
ki pripadajo manjšinam, podala bom nekaj primerov, ki se pojavljajo na antenskem
omrežju. Najbolj vidna manjšina so Afroameričani, ki jih vidimo v že prej omenjenih
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serijah Škandal, Kako se izmazati z umorom in Imperij pa tudi v serijah, kot so
Temnejši (Black-ish, od leta 2014 naprej) in To smo mi (This is Us, od leta 2016
naprej). Tudi Azijci se na televizijskih ekranih pojavljajo v vidnejših vlogah, in sicer
v že prej omenjenih serijah Urgenca v Chicagu in Quantico pa tudi v serijah The
Good Place (od leta 2016 naprej), V novem svetu (Fresh Off the Boat, od leta 2015
dalje) in Novo dekle (New Girl, 2011–2018). Vedno več je tudi reprezentacij
posameznikov špansko govorečega oziroma latino izvora, kot v že prej omenjeni
seriji Devica Jane pa tudi v serijah, kot so Odtenki modre (Shades of Blue, od leta
2016 dalje), Brooklyn 9-9 (Brooklyn Nine-Nine, od leta 2013 dalje), Osnove
Sherlocka Holmesa (Elementary, od leta 2012 naprej) in Gasilci v Chicagu
(Chicago Fire, od leta 2012 naprej). Pripadniki ostalih manjšin na televizijskih
ekranih antenskega omrežja nimajo vidnejših vlog.
4.1.3 Socioekonomska raznolikost
Ker se na televizijskih ekranih v današnjem času največkrat pojavlja reprezentacija
srednjega, višjega srednjega in višjega razreda, me zanima predvsem, kakšna je
bila reprezentacija razredov nižjih od srednjega.
V dokumentarnem filmu Class Dismissed, ki ga je leta 2005 izdala Media
Education Foundation, izvemo, kako je bil reprezentiran delavski razred od 20.
stoletja dalje. Dejstvo je, da televizija vpliva na naš način razmišljanja, četudi jo
vidimo le kot vir zabave in tako vpliva tudi na naše dojemanje razredov. Pepi
Leistyna pove, da večina ljudi spada v delavski razred, vendar zavrača svojo
umestitev vanj, ker je ta razred stigmatiziran in ravno zato nimajo razredne zavesti.
Robin D. Kelley pojasni, da je v ameriški kulturi delavski razred znak, da ti je
spodletelo in ravno zato se tja nihče noče uvrstiti, po drugi strani pa poudari, da bo
delavski razred obstajal, dokler bo obstajal kapitalizem, le da v različnih desetletjih
različno izgleda. Michael Zweig še doda, da se o razredu v ameriški družbi ne
govori, razen če rečemo, da so vsi v srednjem razredu ali pa da živimo v
brezrazredni družbi in zato se tudi razred, ki je nižji od srednjega v medijih ne
pojavlja (Alper, 2006: 1–4).
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V začetkih televizije se je delavski razred pojavljal na televiziji, kot npr. v serijah
The Life of Riley (1949–1950), I remember Mama (1949–1957), Life with Luigi
(1952–1953). Televizija je konec 40. in v začetku 50. let postala sponzorirana s
strani oglaševalcev, tako so le-ti vplivali na to, kaj je bilo prikazano in na tak način
so promovirali svoj produkt, hkrati pa vplivali na gledalce, da jim bo ta produkt
omogočil, da se premaknejo više na socioekonomski lestvici, pove Bambi Haggins.
Takšen vpliv se vidi v serijah, kot so Goldbergovi (The Goldbergs, 1949–1957) ter
Amos in Andy (The Amos 'n Andy Show, 1951–1953) (prav tam, str. 5).
Ko se je konec 50. in začetek 60. let vpliv televizije bolj utrdil, so z ekranov počasi
izginjale slike delavskega razreda, pojavljati pa so se začele slike višjega
srednjega razreda – bele nuklearne družine v predmestjih, kot npr. v seriji Oče ve
najbolje (Father Knows Best, 1954–1960), pove Susan Douglas. Leistyna poudari,
da so takrat beli delavci tudi dejansko dosegli boljši ekonomski standard, hkrati pa
se je začelo obdobje hladne vojne, kjer so bili sindikati, ki so delavcem pomagali
do višjega standarda, ožigosani kot komunistični in zato preganjani (prav tam, str.
5–6).
Kljub izginjanju delavskega razreda z ekranov pa so bile določene »rase«/etnične
skupine še vedno prikazane kot tiste, ki jim ni uspelo doseči srednjega razreda.
Afroameričani so bili tako še vedno portretirani kot zabavljači ali služabniki, kar
vidimo v seriji Beulah (Beulah, 1950–1953). Haggins pove, da so bile v 70. letih
popularne komedije, ki so prikazovale življenje v getu, kot da tam sploh ni tako
slabo, kot v seriji What's Happening (1976–1979), Leistyna doda še primer
komedij, ki so kazale, da se je možno vzpeti po socioekonomski lestvici ne glede
na »raso«, kot npr. v seriji The Jeffersons (1975–1985) ali Pri Cosbyjevih (The
Cosby Show, 1984–1992), kljub slabi ekonomski situaciji, ki je Afroameričane
pestila v resničnem življenju. Azijci so večinoma izključeni s televizijskega
programa, prav tako tudi posamezniki latino izvora ali pa so omejeni na kabelske
oziroma špansko govoreče programe, ki večinoma predstavljajo srednji razred.
Izjema pri portretiranju latino posameznikov delavskega razreda je serija Chico
and the Man (1974–1978) in George Lopez (2002–2007), vendar pa je George
Lopez delavski razred že zapustil, saj je s trdim delom uresničil ameriške sanje
(prav tam, str. 7–9).
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Kar se družbenega razreda tiče, velja omeniti, da so se v 90. letih na televiziji začeli
pojavljati tudi LGBT liki, kar vidimo v serijah, kot so Ellen (Ellen, 1994–1998) ter
Will in Grace (Will and Grace, 1998–2006), ki so bili tako kot druge manjšine
večinoma prikazani kot dobro situirani, medtem ko LGBT liki delavskega razreda
na televizijskih ekranih niso bili prisotni (prav tam, str. 10).
Pri razredni pripadnosti likov so zanimive tudi ženske, katerih razred ni nikoli zares
upoštevan – televizija ne prikazuje mater samohranilk, ki so večinoma revne,
natakaric, prodajalk v trgovini, delavk v tovarni ... Pepi Leistyna omeni, da se tudi
serije, ki obravnavajo ženske, ki so v težki ekonomski situaciji, ne ukvarjajo
neposredno z razrednimi problemi in kot primer navede serijo Grace Under Fire
(1993–1998). Edina serija, ki je vključila spol in razredne probleme je bila
Roseanne (Roseanne, 1988–1997), doda Leistyna. Andrea Press pove, da je
Roseanne pokazala potrebo po feminizmu žensk v delavskem razredu, od
razdelitve gospodinjskih opravil med moškimi in ženskami do potrebe po varstvu
otrok za delavske matere in problemih, s katerimi se matere, ki delajo, srečujejo,
kot npr. pomanjkanje časa in denarja, da bi otrokom kupile stvari, ki si jih želijo
(prav tam, str. 11–13).
Delavski razred je velikokrat prikazan kot tisti, ki se mu ni uspelo povzpeti na
socioekonomski lestvici in televizija za to krivi delavski razred, četudi večina ljudi v
resničnem življenju težko doseže razredno mobilnost. Televizija zato prikazuje
neuspeh delavskega razreda stereotipno, kot npr. pomanjkanje inteligence, kar
vidimo v seriji Still Standing (2002–2006), slabo delavsko etiko, kot npr. v
Simpsonovih (The Simpsons, od leta 1989 naprej), disfunkcionalne družinske
vrednote, kot v seriji Družina za umret (Married with Children, 1986–1997) itd. (prav
tam, str. 14–21).
Od vseh kategorij raznolikosti, ki jih raziskujem, je daleč najmanjša raznolikost pri
reprezentaciji socioekonomskega razreda na antenskem omrežju televizije, saj je
razred nižji od srednjega skorajda nemogoče zaslediti. Probleme delavskega
razreda lahko zares zasledimo v seriji Sredina (The Middle, 2009–2018), saj je v
ostalih serijah, katerih liki so tudi predstavniki delavskega razreda, kot npr. v seriji
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Mom (od leta 2013 dalje), socioekonomski razred navadno le postranski del
zgodbe.
4.1.4 Seksualna raznolikost
Vključenost gejev, lezbijk, biseksualcev in biseksualk v televizijske serije in filme v
20. stoletju predstavi dokumentarni film Off the Straight & Narrow, ki ga je 1998
izdala Media Education Foundation.
Richard Dyer pove, da je bilo v 60. letih 20. stoletja v kinematografih kar nekaj
reprezentacij gejev in lezbijk, vendar pa se le-ti skoraj niso pojavljali na televizijskih
ekranih, razen v dokumentarnih filmih, ki so homoseksualnost predstavljali kot
bolezen, recimo v The Homosexuals (1967), vendar pa so bili v tem
dokumentarnem filmu predstavljeni le geji, ne pa tudi lezbijke. Larry Gross pove,
da se je konec 60. let in v 70. letih osnovalo gibanje lezbijk in gejev, ki je zahtevalo
vidnost v javnosti. Leta 1972 se je tako pojavil prvi gejevski film na televiziji That
Certain Summer, ki sicer ni obravnaval homoseksualnosti kot izključno pozitivne,
vendar pa jo je prikazal dostojanstveno, kar se prej ni dogajalo. V 70. je bila
homoseksualnost tudi odstranjena s seznama duševnih bolezni, prav tako pa so
bili v nekaterih zveznih državah odstranjeni protigejevski statuti, kar je vse
pripomoglo k večji vidnosti gejevske kulture. Gejevski liki so se tako začeli vedno
bolj pojavljati na televiziji, kar pa je na drugi strani povzročilo tudi velik odpor
konzervativcev (Sender, 2005: 3–6).
V 80. se je zelo povečala okuženost z virusom HIV in obolelost z aidsom in tako je
bila tudi gejevska skupnost povezana le še z aidsom, pove Edward Alwood. Ob
mnogih slikah, ki so geje prikazovale kot zločince, ki so bolezen širili, so se
pojavljale tudi takšne, ki so jih prepoznale kot žrtve, vendar navadno le geje v belih
družinah višjega srednjega razreda, kot npr. v filmu Zgodnja zmrzal (An Early
Frost, 1985). Charles Nero poudari, da je bila realnost drugačna, saj je bilo med
okuženimi z aidsom največ Afroameričanov in posameznikov latino izvora. Zaradi
vse pozornosti, ki je bila namenjena epidemiji z aidsom in gejem, so bile lezbijke
na televiziji v tem času praktično nevidne (prav tam, str. 7–10).
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Televizijske serije in filmi so gejevske like prikazovali tako, da so tvegali čim manj
negativnih odzivov gledalcev. Eden takšnih načinov je bil, da so jih predstavile
skoraj svetniške, kot v filmu Consenting Adult (1985). Prav tako pa so televizijski
ustvarjalci tudi ohranjali tabu dotikanja med homoseksualci, čeprav je – v nasprotju
s tem – seksualnost velik del heteroseksualnega dela televizije. Sasha Torres
omeni serijo HeartBeat (1987–1989), kjer se je lezbijka prvič pojavila kot del stalne
zasedbe igralcev, vendar pa ni bil nikoli prikazan poljub z njeno partnerko, niti se
nista nikoli držali za roke. Ena redkih serij, kjer je lezbijka imela normalno
romantično življenje, je serija Ellen (Ellen, 1994–1998), kar je na koncu tudi vodilo
v prekinitev njenega snemanja, saj se izvršni direktorji s tem niso strinjali (prav tam,
str. 11–21).
Reprezentacija biseksualnosti je bila na televiziji skoraj neobstoječa, kadar pa se
je pojavila, se je navadno obravnavala kot mladostna zmedenost in kot sredstvo
komičnih situacij, pove Lisa Henderson in za primer poda serijo Roseanne
(Roseanne, 1988–1997) (prav tam, str. 15–16).
Henderson spregovori tudi o homoseksualnosti in predstavnikih »rasnih«/etničnih
manjšin, saj so bile slike gejev, lezbijk, biseksualcev in biseksualk, ki so bile
prikazane na televiziji, skoraj vedno odigrane s strani belcev. Pojasni, da je bila
raznolikost na televizijskih ekranih enodimenzionalna – lahko si bil predstavnik
»rasne«/etnične manjšine ali pa predstavnik neheteroseksualne manjšine, nikakor
pa ne oboje hkrati. Eden prvih primerov, ko je bil gej predstavnik »rasne« manjšine
(in to celo dveh – afroameriške in latino), je serija My So-Called Life (1994–1995)
(prav tam, str. 17–18).
V poznih 90. letih geji, lezbijke, biseksualci in biseksualke niso več nevidni na
televiziji, vendar so še vedno navadno pogojeni s heteroseksualci (prav tam, str.
27). Leta 2006 je Media Education Foundation izdala še drugi dokumentarni film,
ki govori o vidnosti LGBT skupnosti med leti 1998–2006, in sicer Further Off the
Straight and Narrow.
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Nevidnost glavnih likov, ki bi bili geji ali lezbijke na televizijskih ekranih ZDA, se je
spremenila, ko je Ellen v istoimenski seriji leta 1997 razkrila, da je lezbijka v eni
izmed epizod, prav tako pa je povedala, da je lezbijka tudi v resničnem življenju.
Kmalu za tem, ko so Ellen nehali predvajati, se je pojavila serija Will in Grace (Will
and Grace, 1998–2006), kjer je bil eden izmed glavnih igralcev gej. Katherine
Sender meni, da so gledalci serijo Will in Grace sprejeli tako dobro, ker je glavno
razmerje v seriji pravzaprav prijateljsko med Willom in Grace. Pojavijo pa se tudi
serije, kjer so določeni liki geji ali lezbijke, vendar njihova seksualna usmerjenost
ni njihova glavna lastnost, dober primer tega je serija Buffy – Izganjalka vampirjev
(Buffy the Vampire Slayer, 1996–2003). Še vedno pa nekatere serije vpeljejo
homoseksualne like le zato, da bi si povečale gledanost, kot se je zgodilo v seriji
O. C. (The OC, 2003–2007), in jih opustijo, ko jim to ustreza (Sender, 2006: 2–5).
Televizija ustvarja tudi velike razlike med lezbičnimi in gejevskimi poljubi, saj so
slednji skoraj nevidni, medtem ko prvi poskrbijo za večjo gledanost, kar Suzanna
Danuta-Walters pripiše tradiciji lezbične pornografije, ki je zaželena med
heteroseksualci. Eden redkih žanrov, ki omogoča večjo svobodo pri seksualnem
izražanju LGBT oseb, so resničnostni šovi, ki pa jih ne bom posebej obravnavala,
saj niso del moje raziskave (prav tam, str. 5–7).
LGBT reprezentacija je večja tudi na (plačljivih) kabelskih kanalih, ki skušajo
pritegniti čim večjo množico gledalcev, kar vidimo v serijah, kot so Seks v mestu
(Sex and the City, 1998–2004) in Moške zadeve (Queer as Folk, 2000–2005), v
kateri vidimo tudi gejevsko družino, ki posvoji otroka (prav tam, str. 12–16).
Pojavljati se začnejo tudi reprezentacije transspolnih oseb, ki niso več portretirane
le kot zločinci ali žrtve, ampak prikažejo resnične probleme, s katerimi se te osebe
soočajo, kar vidimo v seriji Pod nožem lepote (Nip/Tuck, 2003–2010), vendar pa
je bila ta serija predvajana na kabelskem kanalu (prav tam, str. 18).
V zadnjih nekaj letih je število televizijskih serij, ki imajo v vidnih glavnih in stranskih
vlogah reprezentativne predstavnike LGBT skupnosti, naraslo, vidimo jih v že prej
omenjenih serijah Kako se izmazati z umorom, Škandal, Brooklyn 9-9, Imperij,
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Devica Jane in Odtenki modre pa tudi v serijah Supergirl (od leta 2015 naprej),
Crazy Ex-Girlfriend (od leta 2015 naprej) in Riverdale (od leta 2016 naprej).
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5 Stereotipi in reprezentativnost v hollywoodskih
televizijskih serijah
Pri proučevanju spolne, »rasne«/etnične, razredne in seksualne raznolikosti v
televizijskih serijah ZDA se moramo vprašati tudi, ali je način, na katerega so
predstavniki dotičnih manjšin predstavljeni, reprezentativen ali ne. Stereotipne
reprezentacije namreč ne pripomorejo k sprejemanju raznolikosti, ampak
ustvarjajo napačne predstave, ki lahko vodijo tudi v nestrpnost in predsodke. Pri
vseh manjšinah bom pozorna na morebitno stereotipno reprezentacijo, pri ženskah
pa bom opravila tudi Bechdel test, ki je lahko zelo pomemben indikator prisotnosti
in konstrukcije žensk v televizijskih in filmskih vsebinah.

5.1 Reprezentacija
Stuart Hall pravi, da je reprezentacija proces, ki stvari opomenja v določeni kulturi,
to počne predvsem s pomočjo jezika pa tudi z znaki in slikami stvari, ki jih
predstavlja. Reprezentacija povezuje koncepte v naših mislih skozi jezik, kar
pomeni, da obstajata dva sistema reprezentacije. V prvem sistemu so povezani
koncepti oziroma mentalne reprezentacije o stvareh, ki so v naših glavah, brez
katerih ne bi mogli opomenjati stvari oziroma sveta zunaj naše glave. Ker svet
razumemo na podoben način, si delimo pomene za določene koncepte, to pomeni,
da si lahko delimo kulturo, ki je sestavljena iz teh skupnih deljenih pomenov. Da
pa si skupne pomene lahko delimo, moramo imeti skupen jezik, preko katerega si
te pomene lahko delimo in jezik predstavlja drugi sistem reprezentacije. Pomene
si delimo preko besed, zvokov in slik oziroma z eno besedo – znakov. Znaki, ki
sestavljajo jezik torej predstavljajo koncepte v naših glavah in opomenjajo našo
kulturo. Jezik v tem pomenu ni le lingvistični (besedni), ampak tudi vizualni,
elektronski, glasbeni oziroma vsak znak, ki stvari opomenja in je urejen v nek
sistem z ostalimi znaki. Hall poudarja, da so vizualne slike, ki predstavljajo
določeno stvar, še vedno le znaki, kar pomeni, da nosijo pomen, ki mora biti
interpretiran skozi sam koncept, ki ga predstavlja, in skozi jezik, ki pravi, da ta
vizualna slika »izgleda kot to«. Hall še poudarja, da se pomen ne nahaja v sami
stvari oziroma besedi, ampak ga mi dodelimo tja preko koda, ki povezuje oba
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sistema reprezentacije. Kod torej predstavlja družbeni sporazum in dogovor o
določeni stvari. Da bi posamezniki postali del kulture, se morajo priučiti teh kodov.
Če je pomen torej rezultat koda, to pomeni, da je dogovorjen in je kot tak lahko tudi
spremenjen ali dopolnjen (Hall, 1997: 15–24). Televizijska serija je po tej razlagi
sestavljena iz znakov (slik, zvokov, jezika ipd.), preko katerih opomenja različne
koncepte in stvari v naši kulturi in jim na ta način nudi reprezentacijo, ki pa jo je
mogoče, in to je ključno za namen te naloge, spreminjati ali dopolnjevati. Pri sami
analizi televizijskih serij bom zato pozorna prav na to, ali je reprezentacija
določenih konceptov (konkretno spola, »rase«, socioekonomskega razreda in
seksualne usmerjenosti) njihov dejanski prikaz ali pa so ti koncepti morda nekoliko
spremenjeni in prikazani tako, da ustrezajo določenim zahtevam televizijskih
ustvarjalcev in naročnikov dotične serije.
Gill Branston in Roy Stafford poudarita sam pojem re-prezentacija kot nekaj, kar je
vedno le konstrukcija oziroma ponovna prezentacija realnosti. Mediji in posledično
televizija ponovno prezentirajo, kar sami želijo in kolikokrat želijo, to privede do
tega, da se nam te re-prezentacije začnejo zdeti naravne in domače. Ob tem pa
po navadi pozabljamo, da se mediji sami odločijo, kaj nam bodo vedno znova
pokazali in česa ne (Branston in Stafford, 2010: 106–108).
Ker je svet poln raznoraznih bogatih kultur, znotraj in mimo katerih se ustvarjajo še
različne družbene skupine, si ljudje skušamo vso to zapleteno sliko sveta
poenostaviti. Stvari oziroma ljudi skušamo zvrniti na skupni imenovalec, da jih
bomo lažje razumeli. Takšen proces poenostavljanja pa hitro vodi v rojstvo
predsodkov in stereotipov. Glede na to, da se zavedam, da televizijske serije na
ekranih nemalokrat prikažejo poenostavljeno oziroma celo stereotipno sliko
določenih kulturnih pojmov, s katero ne zajamejo vse njihove kompleksnosti, bom
na morebitne stereotipne podobe spola, »rase«, socioekonomskega razreda in
seksualne usmerjenosti še posebej pozorna.
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5.2 Implicitne asociacije, stereotipi in predsodki
Malcolm Gladwell pravi, da je osnova predsodkov in diskriminacije v veliko primerih
hitra presoja določenega dejstva ali dogodka in le-ta vpliva na naše mišljenje in
vedenje. Na hitro presojo pa vplivajo nezavedne oziroma implicitne asociacije ali
implicitna pristranskost. Psihologi, konkretno Anthony G. Greenwald, Mahzarin
Banaji in Brian Nosek, so tako sestavili test (Implicit Association Test – IAT), s
katerim se da izmeriti stopnjo implicitnih asociacij z določenimi družbenimi
kategorijami. IAT dokazuje, da ljudje veliko hitreje povežejo podobne kot pa
neznane ideje (Gladwell, 2008: 53). Leonard Mlodinow pove, da so Anthony
Greenwald, Debbie McGhee in Jordan Schwartz s svojo raziskavo o implicitnih
asociacijah in oblikovanjem računalniške različice IAT nekaj let kasneje dokazali,
da so implicitne asociacije oziroma implicitno stereotipiziranje vseprisotni
(Mlodinow, 2012:. 153–154).
Gladwell predstavi test implicitnih asociacij in pove, da je sestavljen iz dveh faz. V
vsaki fazi imamo dve med seboj sicer ločeni kategoriji, združeni na eni strani in
drugi dve med seboj sicer ločeni kategoriji, združeni na drugi strani. Različne pojme
moramo nato uvrstiti bodisi na prvo bodisi na drugo stran, pri čemer se meri hitrost
samega odgovora. Za lažje razumevanje IAT ga Gladwell prikaže na primeru. V
prvi fazi imamo na eni strani možnost izbire kategorije moški ali kariera, na drugi
strani pa ženska ali družina. Nato moramo različne pojme, kot so Liza, Matej,
perilo, podjetništvo ipd. razvrstiti bodisi v kategorijo moški ali kariera bodisi v
kategorijo ženska ali družina. V drugi fazi se kategorije izbire nekoliko spremenijo
in na eni strani se oblikuje kategorija moški ali družina, na drugi strani pa kategorija
ženska ali kariera, mi pa moramo različne pojme ponovno opredeliti na pravo stran.
Ljudje imamo navadno večje težave predvsem z reševanjem druge faze, pri kateri
je povezava med kategorijama pri večini posameznikov šibkejša. V tem primeru
konkretno, večina ljudi veliko prej poveže moškega in kariero kot pa žensko in
kariero, kar vodi v daljši čas odgovorov v drugi fazi testa. V kolikor posameznik
potrebuje nekoliko več časa za drugi del, pomeni, da ima kar močno asociacijo
med moškim in delom. V kolikor pa ima posameznik precej daljši čas odgovarjanja
v drugi fazi, pa to pomeni, da ima zelo močno, samodejno asociacijo med moškim
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in delom. V današnjem času obstajajo IAT testi za veliko kategorij, med drugim tudi
za rasno in spolno kategorijo (Gladwell, 2008: 54–56).
Gladwell poudarja, da IAT, ki reševalcu testa pove, da je bolj naklonjen določeni
»rasi« ali spolu, še ne pomeni, da je ta posameznik rasist, saj asociacijski testi
razkrijejo naš odnos do določene kategorije le na nezavedni ravni, kjer se
ustvarjajo asociacije še preden začnemo razmišljati. Implicitne asociacije so tako
sestavljene iz vsega števila podatkov, s katerimi smo se srečali (različni filmi in
knjige, učna snov, srečanja, mediji ipd.) in kot take niso razumske. Implicitne
asociacije so lahko velikokrat v nasprotju z našim dejanskim mnenjem, saj nanje
močno vplivajo kulturna sporočila družbe, v kateri živimo, ki določeno kategorijo
(»raso«, spol ali kaj drugega) označi kot »boljšo« oziroma »bolj zaželeno«. Avtor
še dodaja, da lahko implicitne asociacije vplivajo na naše vedenje in kot primer
dodaja osebo, ki ima zelo močne asociacije v prid belcem. Takšna oseba se bo v
družbi Afroameričanov nezavedno vedla drugače (manj naklonjeno), četudi se to
ne bo odražalo v njenem zavestnem govoru in obnašanju (Gladwell, 2008: 59).
Mlodinow omeni, da ne moremo zaobiti sprejemanja družbeno definiranih
kategorij, saj so le-te povsod navzoče. Ker so naši možgani nagnjeni h
kategoriziranju pojmov in stvari po skupinah, da bi se v svetu lažje znašli, se
kategorizirajo tudi kategorije, ki jih je definirala družba, v kateri živimo. Avtor pri
tem poudarja, da kategorizacija ni vedno slaba stvar, saj nam olajša marsikatero
situacijo interakcije z neznanci, ker poznamo njihove vloge (npr. v trgovini točno
vemo, kdo je prodajalec in kdo kupec, ne glede na to, v katero trgovino zaidemo).
Vendar pa se moramo zavedati tudi, kdaj nam kategorizacija preprečuje, da bi
posameznike prepoznali kot individualne osebe in ne le kot del določene skupine,
o kateri že imamo izrisano določeno mnenje (Mlodinow, 2012: 156–157).
Gladwell pove, da tudi implicitno pristranskost lahko popravimo. Ker na prvi vtis
vplivata okolje in izkušnje, ga lahko spremenimo, če spremenimo izkušnje. V praksi
to pomeni, da če recimo ne želimo biti bolj naklonjeni belcem kot ostalim »rasam«,
moramo biti čim bolj v stiku z manjšinami, spoznati njihovo kulturo in biti z njimi v
dobrih odnosih, saj bomo tako veliko lažje obvladovali implicitne asociacije, ki bodo
v tem primeru pozitivne tako pri »rasi«, ki jo preferira družba in se je zato vsidrala
v naše nezavedno kot »dobra« kot tudi pri »rasi«, s katero imamo pozitivne
48

izkušnje, preko katerih se je tudi ta v našem nezavednem »uveljavila kot dobra«
(Gladwell, 2008: 66–67). Mlodinow zaključi, da nenehni kontakt s člani določene
kategorije lahko vpliva na spreobrnitev naših negativnih predstav o tej kategoriji, ki
smo si jih ustvarili z morebitno negativno družbeno kategorizacijo, prav tako pa je
manj verjetno, da bomo o članih te kategorije razmišljali stereotipno (Mlodinow,
2012: 159–160). V nadaljevanju bomo videli, da serije, ki se predvajajo na televiziji,
lahko vplivajo tudi na formiranje implicitnih asociacij.
Treba je še omeniti, da veliko ljudi pojma implicitnih asociacij sploh ne pozna ali
pa se ne zavedajo, da le-te vplivajo na njihovo dojemanje določene kategorije in
zato moramo predstaviti tudi stereotipe in predsodke, ki so lahko posledica
neprepoznanih ali nespremenjenih uzaveščenih implicitnih asociacij.
Janek Musek pravi, da so pomemben del našega življenja prepričanja in pogledi o
določeni stvari, saj nam omogočajo, da sestavimo sliko o sebi, drugih in svetu. Od
njih so odvisna naša dejanja in obnašanje. Preprosta predvidevanja o določenih
skupinah ljudi sestavljajo ta prepričanja in velikokrat so ta predvidevanja
stereotipna (Musek, 1997: 15–17). Mirjana Nastran Ule piše o stereotipih 19 in pravi,
da ti pomenijo neko prilagoditev na družbeno okolje, v katerem živimo, hkrati pa
stvarnost popačijo, saj ukinjajo edinstvenost vsakega posameznika in ga skušajo
zvesti na določeno lastnost, ki je skupna določeni skupini posameznikov (skupine
lahko povezuje spol, »rasa«, nacionalnost ...). Naloga stereotipov je, da
posamezniku olajšajo razumevanje kompleksnosti sveta in da naglasijo neko
tipično lastnost določenega objekta, četudi le-ta ne ustreza realnosti do potankosti.
Posameznik se navadno zaveda, da ta lastnost ne velja za celotno skupino, na
katero se nanaša, a ker se nemalokrat izkaže, da tudi velja, se nanjo še vedno
opira pri kategorizaciji določenih skupin. Ker posameznikom pripisujemo neko
skupinsko lastnost (ki je drugačna od druge skupine), to povzroči, da jih še bolj
distinktivno ločimo od drugih skupin in hkrati enačimo z ostalimi pripadniki iste
skupine. Nastran Ule pa poudari tudi to, da smo nagnjeni k mišljenju, da je skupina,
katere člani smo, boljša od drugih, kar pomeni, da bomo druge skupine obravnavali
19

Pojem stereotipa je v socialno psihologijo uvedel Walter Lippman leta 1922, kjer ga je označil kot
selektivno, samoizpolnjujočo, etnocentrično sodbo, ki ustvarja neobjektivno in pomanjkljivo
reprezentacijo sveta (Lippman, 1961, povzeto po Nastran Ule 2000: 156).
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diskriminatorno. Stereotipi so odporni proti spremembam, vendar to ne pomeni, da
se ne morejo zmanjšati, kar se po navadi zgodi, ko posameznik pride v stik z ljudmi,
o katerih ima določeno stereotipno predstavo, te ljudi dejansko spozna in ugotovi,
da ne ustrezajo njegovi prejšnji predstavi. Pogosto pa se zna zgoditi, da se
spremeni le predstava o predstavniku skupine, ki si ga dejansko spoznal (»on/a je
izjema«), o ostalih članih pa še vedno prevladuje stereotipno mišljenje (Nastran
Ule, 2000: 156–161).
Predsodek je podoben stereotipu, saj vsebuje stališča, ki so nepreverjena, prav
tako je trdovraten, od stereotipov pa se razlikuje v tem, da ga spremljajo intenzivne
emocije (večinoma negativne, lahko pa tudi pozitivne) (Rot, 1972, povzeto po
Nastran Ule, 2000: 163). Nastran Ule pravi, da najmočnejši predsodki nastajajo
zaradi razlik v spolu, spolni usmeritvi, etnični in rasni pripadnosti, religiji in
družbenem statusu. V zahodnem svetu se je ustvaril t. i. ideološki »model človeka«
– heteroseksualen beli moški srednjega ali višjega družbenega razreda, ki pripada
liberalnemu krščanstvu in vse, kar je odklon od tega, spodbuja rast predsodkov in
diskriminacije (Nastran Ule, 1999: 299–301).
V naslednjih podpoglavjih bom podala nekaj stereotipov za manjšine, ki jih
proučujem, ki sem jih sama opazila na televiziji bodisi v filmu bodisi v televizijski
seriji.
5.2.1 Spolni stereotipi
Spolni stereotipi so zelo pogosti, od tega, da so ženske fizično šibkejše od moških
in bolj čustvene od njih, do tega, da so slabše pri športu in naravoslovju.
Najpogostejši stereotip, ki se pojavlja v televizijskih serijah pa je, da se ženske v
interakciji z drugimi ženskami pogovarjajo le o moških, tipičen primer serije, kjer se
to dogaja, so Veliki pokovci (The Big Bang Theory, od leta 2007 naprej). Za ta
stereotip obstaja test – Bechdel test, ki ga je predstavila Alison Bechdel, ki
televizijske serije in filme testira na podlagi treh kriterijev: (1) imeti morajo vsaj dve
ženski, po možnosti z imenom, (2) ti dve ženski morata govoriti druga z drugo, (3)
pogovarjati se morata o čem drugem kot o moških (Pass the Bechdel Test, 2017).
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Test je pomemben, ker z njim ugotovimo, kako prisotne in aktivne so ženske v
določeni televizijski seriji ali filmu. Res pa je, da je precej preprost, saj je po
njegovih pravilih test uspešno opravljen tudi, če v določenem filmu ali televizijski
seriji nastopata le dve ženski, ki se enkrat manj kot minuto pogovarjata o oblačilih,
ličilih, pričeskah ali kakšni drugi podobni trivialni temi. Po drugi strani pa je
presenetljivo, da ga kljub tako preprosto zastavljenim pogojem, še vedno veliko
število filmov in televizijskih serij delno ali v celoti ne prestane. Velikokrat so ženske
vloge le dopolnitev moških, ki so »resnični junaki« v filmu/televizijski seriji, kar pa
pomeni, da ženske služijo temu, da jih naredijo bolj zanimive, so npr. njihove
privlačne ljubezenske partnerice, ki pa so kot take bolj okras kot pa lik, ki bi
doprinesel določeno kvaliteto k zgodbi. Če ženske niso le dopolnitev moškega, pa
se na ekranih pogosto opredeljujejo v svojem razmerju do njega, kar se kaže v
pogovorih z drugimi ženskami, ki se vrtijo okoli moških, ki so bodisi njihovi
romantični partnerji bodisi šefi, očetje, sodelavci ... Če strnemo, Bechdel test je
kljub svojim pomanjkljivostim nekakšen prvi pokazatelj, ali ženske vloge v filmu
oziroma televizijski seriji dosežejo vsaj minimalno možno mero ustrezne
reprezentacije.
5.2.2 »Rasni« in etnični stereotipi
Različne »rase« se na televiziji v veliko primerih še vedno prikazujejo stereotipno.
Afroameričani velikokrat dobijo vlogo kot kriminalci, ki se zadržujejo v tolpah, nosijo
orožje, izobrazba jih ne zanima, poudarja se njihova seksualnost, zelo dobro igrajo
košarko. Afroameričanke imajo navadno dve možnosti – ali stojijo ob strani
svojemu moškemu in mu pomagajo v ilegalnih aktivnostih, ali pa so matere
samohranilke, ki imajo več služb, da lahko vzdržujejo svojega otroka. Oboji so
velikokrat prikazani tudi v zaporu. Takšni stereotipi so velikokrat prikazani v seriji
Chicaška policija (Chicago P. D., od leta 2014 naprej). Vendar pa je ravno pri
reprezentaciji Afroameričanov treba poudariti, da v zadnjih petih letih dobivajo
veliko bolj nevtralne vloge od zgoraj opisanih stereotipov (kar vidimo v serijah To
smo mi in Temnejši), še vedno pa je dejstvo, da v kolikor v seriji nastopa tolpa, jo
v večini primerov sestavljajo Afroameričani.
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Ameriških staroselcev na televiziji nisem velikokrat opazila, kadar pa sem jih, so
bili vedno negativno nastrojeni proti vsem drugim, ker naj bi le-ti uničili njihovo
kulturo. Po navadi so bili prikazani kot borci za svojo kulturo in njen obstanek, kar
vidimo tudi pri enem izmed gostujočih likov v seriji Flash (The Flash, od leta 2014
naprej).
Azijci so največkrat prikazani kot zelo inteligentni, skoraj vedno so nekakšni geniji
v naravoslovju in zasedajo poklice, kot so znanstveniki in zdravniki, kar vidimo v
serijah Veliki pokovci, Urgenca v Chicagu in Talenti v belem. Velikokrat tudi
obvladajo borilne veščine. Zanje je značilno tudi to, da imajo naglas, ko govorijo
angleško (ne glede na to, ali so v ZDA prišli pred enim mesecem ali pred desetimi
leti), še posebej, če so iz Indije.
Kadar so v televizijskih serijah prikazani Havajci in ostali pacifiški otočani, so vedno
prikazani s cvetjem bodisi v laseh ali z vencem okoli vratu bodisi so oblečeni v
srajco s tipičnimi velikimi rožami, ki je običajno havajska. V veliki večini primerov
so zelo sproščeni, brez kakšnega posebnega dela, uživaški, vsi znajo surfati in so
brez vsakršne skrbi. Takšen prikaz življenja Havajcev vidimo v filmih 50 prvih
poljubov in Moja neprava žena (Just Go With It, 2011).
Latinoameričani in posamezniki špansko govorečega izvora so velikokrat
predstavljeni kot ilegalni priseljenci, ki zelo slabo govorijo angleško (po navadi z
naglasom) ali pa govorijo le špansko. Po navadi ženske vloge zasedajo služabnice
ali sobarice, kar vidimo v seriji Pretkane Služkinje (Devious Maids, 2013–2016).
Ženske so velikokrat prikazane kot zelo temperamentne, glasne in zapeljive, zelo
je poudarjen njihov zunanji videz, kot npr. vidimo v seriji Sodobna družina. Moški
so prikazani bodisi kot del tolpe, ki se navadno ukvarja s preprodajo mamil (kar
večkrat vidimo v seriji Chicaška policija) bodisi kot delavci v poklicih modrih
ovratnikov (zelo velikokrat kot vrtnarji pri bogati družini, kot npr. v seriji Midve z
mamo (Gilmore Girls, 2000–2007)). Velikokrat so prikazani tudi kot odlični ljubimci
t. i. Latin Lovers, kar vidimo tudi v seriji Devica Jane. Tako ženske kot moški so
skoraj vedno zelo verni in povezani s svojo družino, kar prav tako vidimo v seriji
Devica Jane.
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5.2.3 Stereotipi o socioekonomskem razredu
Največji stereotip, ki se pojavlja v televizijskih serijah, je ta, da so večinoma liki
predstavniki srednjega ali višjega razreda, ne glede na spol ali »raso«/etničnost,
čeprav smo v razdelku o socioekonomskem razredu dobro videli, da so takšne
razlike realnost v populaciji ZDA.
Nekaj stereotipov je značilnih tudi za posamezne socioekonomske razrede. V
višjem razredu starši od otrok veliko pričakujejo v šoli in obšolskih dejavnostih, kar
velikokrat rezultira v tem, da se otroci začnejo upirati (jemljejo mamila, izostajajo
od pouka, zaidejo v slabo družbo), kar lahko vidimo v seriji O. C. V nižjem razredu
je po navadi prikazano, da izobrazba ni pomembna, starši se tudi ne ukvarjajo
veliko z otroki, ker so ves čas v službi ali pa imajo druge probleme. Velikokrat je
prisoten tudi alkoholizem ali problemi z drogami, prav tako pa tudi nasilje, kar
navadno vidimo pri gostujočih likih policijskih serij, kot npr. v Chicaški policiji. V
srednjem razredu je po navadi prikazana družina, kjer sta mož in žena poročena
in imata dva ali tri otroke. Žena je gospodinja, mož hodi v službo, otroka pa se
šolata. Skupaj večerjajo, obiskujejo druge družinske člane, hodijo na izlete. Takšen
prikaz srednjega razreda vidimo med drugim v serijah Sodobna družina in Young
Sheldon (od leta 2017 naprej).
Največji problem pri reprezentaciji socioekonomskega razreda na televiziji je ta, da
se življenjski slog lika ne ujema z domnevno izobrazbo in poklicem, ki ju liki imajo.
To je najbolj očitno pri poskusu reprezentacije nižjega razreda, kjer narativ
poudarja finančne probleme, stanovanje in oblačila likov pa tega ne odražajo, kar
vidimo v seriji Mrhi za šankom (2 Broke Girls, 2011–2017).
5.2.4 Stereotipi glede seksualne usmerjenosti
Stereotipne predstave neheteroseksualnih posameznikov in posameznic se
prevečkrat pojavljajo na televizijskih ekranih. Lezbijke so ostrižene na kratko in so
spretne z orodjem (kot v seriji Kako sem spoznal vajino mamo (How I Met Your
Mother, 2005–2014)), geji zelo skrbijo za svoj videz in uporabljajo pretirane kretnje
(kot v seriji Seks v mestu), biseksualci in biseksualke pa so vedno dojeti s strani
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heteroseksualcev, kot da si želijo eksperimentirati v spolnih odnosih (kar vidimo v
seriji Zdravnikova vest (House M. D., 2004–2012)). Zelo stereotipno je tudi to, da
če nek lik ni heteroseksualne usmerjenosti, potem je njegova glavna lastnost
homoseksualna oziroma biseksualna usmerjenost, ki usmerja vsa njegova dejanja
in vzgibe, kar vidimo tudi v seriji Seks v mestu.
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6 Analiza televizijskih serij v ZDA
V empiričnem delu bom analizirala tri najbolj popularne televizijske serije ZDA v
sezoni 2015–2016. Zajela bom najbolj popularne serije, ki so dostopne preko
antene, saj to pomeni, da so dostopne vsem, ker se predvajajo na neplačljivem
televizijskem kanalu. Po poročilu enega največjih neodvisnih lastnikov televizijskih
postaj Scripps, ki se nanaša na podatke centra Nielsen Media Research, so to bile
naslednje televizijske serije (v zaporedju od najbolj priljubljene): Veliki pokovci (The
Big Bang Theory), Preiskovalci na delu: NCIS (NCIS) in Imperij (Empire) (Scripps,
2016: 9). Treba je še povedati, da raziskava izključuje ponovitve serij – torej
zajema le gledanost v živo.
Ogledala si bom celotne sezone zgoraj omenjenih televizijskih serij, ki so izšle v
sezoni 2015–2016. Na podlagi teh bom analizirala raznolikost pri spolu,
»rasah«/etničnosti, socioekonomskem razredu in seksualnosti, kot je vidna v
določeni seriji in nato bom te podatke primerjala z realno demografsko sliko ZDA.
Pri tem si bom pomagala z razpredelnicami (ki so dodane v prilogah), podatki pa
bodo predstavljeni tudi z grafikoni. Ob ogledu bom pozorna tudi na nekorektne
izjave in obnašanja likov. Opozoriti je treba, da bom upoštevala le like, ki govorijo
in imajo ime, saj liki, ki ne zadostujejo tem kriterijem, navadno nimajo pomembnega
doprinosa k sami zgodbi. Prav tako je treba opozoriti, da so navedeni podatki
rezultat mojega subjektivnega opazovanja (to se nanaša predvsem na kategorijo
»rasa«/etničnost) in raziskovanja (to se nanaša predvsem na kategorijo
socioekonomskega razreda). Pri vseh treh serijah bo na začetku kratek opis
vsebine in glavnih likov.
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6.1 Veliki pokovci (The Big Bang Theory)
Veliki pokovci je televizijska serija, ki se predvaja na kanalu CBS. V letih 2015–
2016 je izhajala 9. sezona, ki bo predmet moje analize. Žanrsko spada med
komedije.
6.1.1 Vsebina
Serija se vrti okoli skupine 7 mladih ljudi in njihovih življenj. Sheldon Cooper in
Leonard Hosfstadter sta priznana fizika (prvi teoretični in drugi eksperimentalni) na
univerzi Cal Tech v Pasadeni (Kalifornija). Sta sostanovalca in najboljša prijatelja,
ki se družita tudi z dvema drugima sodelavcema – Howardom Wolowitzom, ki je
mehanski inženir, in Rajem Koothrappalijem, ki je astrofizik. V seriji nastopajo tudi
njihove partnerke – Penny Hofstadter, Leonardova žena, ki je prodajalka za
farmacevtsko družbo, Bernadette Rostenkowski Wolowitz, Howardova žena, ki je
mikrobiologinja,

in

Amy

Farrah

Fowler,

Sheldonova

partnerka,

ki

je

nevrobiologinja. V seriji spremljamo njihovo vsakdanje življenje, ki se pretežno
odvija pri njih doma ali na delovnem mestu, dogodki pa se nanašajo na njihove
probleme in zagate na delovnem mestu ali v partnerskem odnosu. V 9. sezoni se
Leonard in Penny navajata na zakonsko življenje in vse izzive, ki jih le-to prinaša.
Sheldon in Amy na začetku skušata najti najboljši način, kako shajati drug z drugim
po njunem razhodu, nato pa spet postaneta par. Bernadette in Howard pričakujeta
dojenčka, Raj pa se sprašuje, ali je Emily prava partnerka zanj.
6.1.2 Glavni liki
Dr. Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) je eksperimentalni fizik na Cal Techu.
Zelo ga zanimajo stripi, znanstvenofantastične serije, igrice in filmi, vesolje in fizika
na splošno, nove tehnologije in računalništvo oziroma z eno besedo – je geek. V
otroštvu so se vrstniki iz njega zelo norčevali, prav tako pa se je počutil manj
ljubljenega od staršev, saj so ti imeli raje njegove sorojence. Tako mati in oče kot
njegova brat in sestra so zelo uspešni na svojem akademskem področju. V Penny
je bil zaljubljen od prvega dne, ko jo je spoznal in preden sta se poročila, sta imela
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veliko vzponov in padcev. Njegov najboljši prijatelj je Sheldon, ki je tudi njegov
sostanovalec. Čeprav se Leonard ves čas pritožuje nad ekscentričnimi muhami
Sheldona, mu v njih vedno ustreže.
Penny Hofstadter (Kaley Cuoco) je nekdanja natakarica in igralka, ki je zdaj
prodajnica za farmacevtsko podjetje. V nasprotju z ostalimi glavnimi liki nima
visoke formalne izobrazbe, vendar ima »uporabno« znanje, ki se navezuje na
vsakdanje življenje, prav tako ima komunikacijske veščine. Živi v stanovanju
nasproti Sheldona in Leonarda, s katerim je tudi poročena. Čeprav je bil Leonard
ves čas zaljubljen vanjo, sama ni čutila tako od začetka, na račun česar se vsi
večkrat šalijo, da jo je Leonard po mnogo letih vztrajnega prepričevanja le uspel
prepričati v poroko. Njeni najboljši prijateljici sta Amy in Bernadette, ima pa tudi
zelo posebno prijateljstvo s Sheldonom, ki ga ima za svojega brata.
Dr. Sheldon Cooper (Jim Parsons) je teoretični fizik na Cal Techu. Sheldon je zelo
inteligenten, ima pa tudi razne ekscentrične muhe in čudaško vedenje, za katero
se pričakuje, da ga bodo drugi sprejeli in podprli, saj meni, da je samo njegovo
mnenje pravilno. Ima probleme z razumevanjem sarkazma in se počuti neprijetno
v večini družbenih situacij, zato tudi zelo rad sestavlja pogodbe za določene
situacije, da bi ohranil nadzor nad njimi, ena takšnih je pogodba o sostanovalskem
razmerju. Tudi on je geek, kar pokaže tudi s svojim izborom oblačil, ki imajo
natisnjene razne reference na super junake. Odraščal je v družini z zelo verno
materjo, ki je nanj zaman želela prenesti svojo religijo, kljub temu pa je njun odnos
ljubeč. Amy je njegova partnerka v romantičnem razmerju, ki sta ga za kratek čas
vmes prekinila. Čeprav je Leonard njegov najboljši prijatelj, je Sheldon do njegovih
dosežkov zelo zaničljiv.
Dr. Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) je nevrobiologinja in velikokrat dela poskuse
z opicami. V otroštvu je bila brez prijateljev, zato zelo ceni svoji najboljši prijateljici
Penny in Bernadette. Je Sheldonova partnerka v romantičnem razmerju z manjšim
vmesnim premorom. V prostem času rada igra na harfo. Če je kdo krivičen do nje,
se vedno postavi zase.
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Howard Wolowitz (Simon Helberg) je mehanski inženir, ki dela na področju
vesoljskega inženiringa na Cal Techu in je nekdanji astronavt NASE. Je edini v
skupini prijateljev (poleg Penny), ki nima doktorata, ampak le magisterij, zaradi
česar ga Sheldon velikokrat zafrkava in ponižuje. Howard ima velikokrat
neprimerne in nekorektne izjave, vendar so ostali prijatelji zaradi njih redko
užaljeni. Kot njegovi moški prijatelji, je tudi on geek, prav tako pa velikokrat poudari,
da je Jud in da ne upošteva vseh smernic judovskega načina življenja. Njegov
najboljši prijatelj je Raj, s katerim imata poseben odnos, ki včasih meji že na
partnerskega. Njegova žena je Bernadette, ki ima z njim včasih podoben odnos,
kot ga je z njim imela njegova mati.
Dr. Bernadette Rostenkowski Wolowitz (Melissa Rauch) je mikrobiologinja, ki je
zaposlena v farmacevtskem podjetju, za katerega dela tudi Penny. Velikokrat dela
na kakšnem zdravilu, ki ima grozne stranske učinke, vendar se ne zdi, da bi jo to
motilo. Je zelo prijazna in pozitivna oseba, vendar pa včasih vseeno pokaže tudi
drugo plat s kakšnim pikrim komentarjem in zahrbtnim obnašanjem. Odraščala je
v katoliški družini. Njeni najboljši prijateljici sta Penny in Amy, poročena pa je s
Howardom.
Dr. Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) je astrofizik, ki dela na Cal Tecu. Raj je bil
rojen v Indiji in je odraščal v zelo bogati družini s služabniki, njegov oče pa mu še
vedno daje žepnino in plačuje stroške. Tudi Raj je geek kot njegovi prijatelji. Pri
Raju je zelo poudarjena njegova metroseksualnost, čeprav se sam nikoli ne označi
za metroseksualca, pa je zelo razvidna njegova zaverovanost vase, skrb za telo,
ljubezen do nakupovanja in mode ter na splošno stvari, ki so drugače asociirane z
ženskim spolom. Njegov najboljši prijatelj je Howard, s katerim ima včasih takšen
odnos, kot da sta v romantičnem razmerju. Njegova partnerka je Emily, vendar se
z njo razide takoj, ko druga ženska pokaže zanimanje zanj. Raj ima majhnega psa
Cinnamona, s katerim ima prav tako nekoliko nenavadno razmerje, saj z njim
počne stvari, kot bi jih počel s človekom (npr. kopanje v kadi).
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6.1.3 Raznolikost pri spolu
Glede na sestavo prebivalstva ZDA bi morali
ženski in moški liki v seriji imeti približno enako
zastopanost, morda s kakšnim likom v korist
ženskam več. Po ogledu 9. sezone sem videla,
da v večini primerov ni tako.
Če si ogledamo grafikon 1, vidimo, da moški
predstavljajo več kot tri petine glavnih, stranskih
in gostujočih likov, ki se pojavijo v Velikih
Grafikon 1: Raznolikost vseh likov po
spolu

pokovcih, kar vsekakor ne ustreza realni sliki
prebivalstva ZDA. Situacija se malo izboljša, če
se osredotočimo le na glavne like (glej grafikon
2), vendar še vedno vidimo, da se na vsake 3
ženske like pojavijo 4 moški liki. Položaj se obrne
le, kadar primerjamo število moških in ženskih
stranskih likov, kjer se na vsake 3 moške
stranske vloge, pojavijo 4 ženske stranske vloge
(glej grafikon 3). Ko si ogledamo podatke za
gostujoče vloge pa se situacija spet drastično

Grafikon 2: Raznolikost glavnih likov po
spolu

obrne v korist moškim, saj ženske predstavljajo
zgolj četrtino vseh gostujočih vlog oziroma vlog,
ki se pojavijo le enkrat (glej grafikon 4).
Glede na vse podatke vidimo, da serija Veliki
pokovci nikakor ne predstavlja realne sestave
prebivalstva ZDA glede na razdelitev vlog po
spolu. Kljub temu pa je treba omeniti, da je seriji
v korist razdelitev glavnih vlog, saj se kar trije
ženski liki znajdejo v njih, kar je dokaj blizu
polovici vseh glavnih likov. Vendar pa se ta

Grafikon 3: Raznolikost stranskih likov po
spolu

podoba malo spremeni, ko si ogledamo podatke
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Bechdel testa. Aplicirala sem ga na vsako epizodo v sezoni in prišla do podatka,
da glavni ženski liki test prestanejo le v dobri četrtini vseh epizod (glej grafikon 5),
od tega eden izmed treh glavnih likov le v petini
vseh epizod. Stranskih in gostujočih ženskih vlog
nisem upoštevala, saj so zelo redko imele
interakcijo z drugimi ženskami. V četrtini vseh
epizod se sploh ne pojavi pogovor, ki bi potekal
le med ženskami, četudi bi se pogovarjale o
moških. Pogovori, ki prestanejo Bechdel test,
govorijo

o

nosečnosti

in

jutranji

slabosti

Bernadette, poroki Penny, o dobrih lastnostih, ki
Grafikon 4: Raznolikost gostujočih likov
po spolu

jih Penny poseduje, o super junakih in o smrti
Pennyjinega hišnega ljubljenčka svinje. Pri teh

podatkih je treba dodati, da se po drugi strani prav v vsaki epizodi odvije pogovor
le med moškimi liki in ta se ne vrti le o ženskah, temveč tudi o njihovih službah,
hobijih in vsakdanjih stvareh. Iz tega lahko zaključimo, da ženski liki niso najbolje
reprezentirani, saj se ženske v vsakdanjem življenju ne pogovarjajo večino časa le
o nasprotnem spolu.
Posledica takšne podreprezentacije žensk je popačena predstava, da moški
sestavljajo večji odstotek populacije ZDA kot ženske in da so ženske bolj pasivne,
nimajo tako raznolikih interesov kot moški ter da
same sebe vedno definirajo v odnosu do
moškega, saj je njihova glavna naloga, da
ustrežejo njegovim željam. Ta predstava ne
vpliva le na ženske in njihovo mišljenje o
domnevnem »pravilnem« obnašanju ženske,
ampak vpliva tudi na moške, ki pričakujejo, da se
bodo ženske tako vedle.

Grafikon 5: Ali ženski liki prestanejo
Bechdel test?
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6.1.4 Raznolikost pri »rasi« / etničnosti
Hiter pogled na grafikon 6 nam da vedeti, da »rasna«/etnična zasedba serije ne
dosega raznolikosti demografske slike ZDA, saj belci nešpansko govorečega
izvora predstavljajo skoraj
celotno

igralsko

zasedbo.

Edini drugi dve »rasi«, ki se
še pojavljata, sta kategoriji
Azijci in Afroameričani. Od
34 likov, ki se pojavijo v 9.
sezoni serije Veliki pokovci,
trije niso belci nešpansko
govorečega izvora. Od tega
je le en predstavnik manjšine
(Azijec) vključen v stalno
igralsko zasedbo serije, s
čimer serija izpolni 15 %
zastopanost
glavnih

manjšin
likih.

pri
En

Grafikon 6: Raznolikost likov po "rasi"/etničnosti

Afroameričan in ena Azijka
pa se pojavita v gostujočih vlogih, torej vsak točnio enkrat. Tako majhna
manjšinska zastopanost je zaskrbljujoča, saj raznolikosti pravzaprav skorajda ni,
razen enega izmed glavnih likov. Glede na demografsko sliko ZDA bi se moral
odstotek zasedbe belcev nešpansko govorečega izvora zmanjšati kar za tretjino.
Namesto enega glavnega igralca, ki je predstavnik manjšine, bi morala biti dva,
prav tako pa bi se moralo povečati število stranskih in gostujočih vlog, ki pripadajo
manjšinam, še posebej bi bilo potrebno, da vključijo tudi posameznike špansko
govorečega oziroma latino izvora, ki predstavljajo skoraj petino prebivalstva ZDA,
v Velikih pokovcih pa se sploh ne pojavljajo.
Takšno podreprezentacijo manjšinskih »ras«/etničnosti lahko gledalci dojamejo
kot sporočilo, da so te »rase«/etničnosti manj pomembne in s tem tudi manj vredne
kot večinska »rasa«. S tem vpliva na negativno samopodobo predstavnikov
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manjšine, ki na televizijskem ekranu težko uzrejo lik, s katerim bi se lahko
poistovetili.
6.1.5 Raznolikost pri socioekonomskem razredu
Socioekonomski razred, ki mu človek pripada, je ena najbolj raznolikih kategorij
oziroma bi morala biti glede na podatke o prebivalstvu ZDA. Pri ogledu serije sem
naletela na manjšo oviro, saj pri nekaterih likih nisem mogla natančno določiti, v
kateri razred sodijo glede na izobrazbo, poklic, ki ga opravljajo in življenjski slog,
ki ga živijo. Ker se je nekaj likov uvrstilo čisto v zgornji del določenega razreda,
bom posebej poudarila, zakaj sem se odločila, da jih uvrstim v višji razred kot
spadajo. Za like, pri katerih je bilo mogoče določiti socioekonomski razred, se je
izkazalo, da jih več kot tri petine spada v višji
srednji ali višji razred (glej grafikon 7), v
srednjem razredu se nahaja četrtina likov, v
podrazredu (revni in brezdomci) pa ni niti enega
predstavnika. Vsa gospodinjstva glavnih likov so
uvrščena v višji srednji razred. Glede na delovno
mesto in izobrazbo sem v višji srednji razred
uvrstila tudi dva glavna lika, ki sta se znašla v
zgornjem delu srednjega razreda – Leonarda in
Howarda, saj živita v gospodinjstvu s svojima
ženama, ki obe spadata v višji srednji razred. Če
Grafikon 7: Raznolikost vseh likov po
socioekonomskem razredu

upoštevamo podatke, da naj bi višji razred
zasedal le 1 % prebivalstva, višji srednji pa 14

% in to primerjamo s socioekonomskim razredom likov v Velikih pokovcih, vidimo,
da serija ne odraža realnega stanja prebivalstva ZDA, saj zgornja dva razreda
predstavljata kar štirikrat večjo populacijo, kot pa je dejansko stanje v ZDA. Prav
tako je treba opozoriti na zelo slabo zastopanost spodnjih treh razredov, kjer bi se
morala nahajati polovica vseh likov, če bi serija želela prikazati realno
socioekonomsko stanje prebivalcev ZDA, tako pa se tam znajde le dobra desetina
likov, od tega nobeden izmed glavnih likov.
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Reprezentacija kategorije socioekonomskega razreda je že sama po sebi navadno
bolj

obrobna

tema

televizijskih

serij,

reprezentacija

spodnje

polovice

socioekonomskih razredov pa je skorajda nevidna. Gledalec lahko iz takšne
podreprezentacije razredov, ki so nižji od srednjega razreda, sklepa, da je (vsaj)
srednji razred dosegljiv vsem in da če sam ni pripadnik tega razreda, očitno dela
nekaj narobe.
6.1.6 Raznolikost pri spolni usmerjenosti
Popolno pomanjkanje raznolikosti je najbolj očitno pri
kategoriji spolne oziroma seksualne usmerjenosti, saj
je ta pri vseh likih, pri katerih je razvidna, ista, in sicer
– heteroseksualna (glej grafikon 8). Za serijo, ki je že
v 9. sezoni svojega izhajanja, se zdi skoraj
nedopustno, da ni uvedla niti enega stranskega ali
gostujočega lika, ki bi imel neheteroseksualno
usmerjenost, da bi vsaj malo dodala k bolj realni sliki
prebivalstva ZDA. Še bolj neverjetno pa se zdi, da v
celotni 9. sezoni ni niti enega seksualnega obnašanja,
ki ne bi bilo heteroseksualno.
Grafikon 8: Raznolikost po spolni
usmerjenosti

Odsotnost

neheteroseksualnih

likov

LGBT

posameznikom onemogoča ovrednotenje in oblikovanje osebne in skupinske
LGBT identitete skozi televizijsko izkušnjo lika, ki bi bil predstavnik LGBT. Če imajo
heteroseksualni posamezniki možnost, da svoje izkušnje ovrednotijo in potrdijo z
njihovo

reprezentacijo

na

televiziji,

neheteroseksualni posamezniki.

63

bi

to

možnost

morali

imeti

tudi

6.1.7 Analiza serije Veliki pokovci
Po ogledu vseh 24 epizod 9. sezone televizijske serije Veliki pokovci lahko
zaključim, da imamo opraviti z zelo očitno spolno, »rasno«/etnično, razredno in
seksualno neraznolikostjo najbolj priljubljene serije v ZDA v letih 2015–2016 ali
drugače rečeno, opraviti imamo s precej homogeno podobo družbe, ki utrjuje
hegemonijo določenih skupin. Kljub temu da že same številke povedo zadosti, bom
komentirala tudi nekorektne izjave likov v dotični seriji, saj te utrjujejo nestrpnost
do manjšin in vsekakor ne pripomorejo k že tako borni raznolikosti, ki se v seriji le
pojavlja.
Za začetek se bom posvetila obravnavi žensk, še posebej moških do žensk. O
domnevni večvrednosti moškega spola govori kar nekaj izjav Sheldona; treba je
omeniti, da je imel Sheldon strto srce, saj je njegovo dekle Amy ravno prekinilo
razmerje z njim, vendar bi se ustvarjalci serije vseeno morali zavedati, da se takšne
izjave zasidrajo v nezavedno človeka, kot smo pokazali pri teoriji implicitnih
asociacij, in potrjujejo trdovratne družbene stereotipe. Sheldon v 1. delu izjavi, da
je moški spol šampanjec med spoli, s čimer želi povedati, da je moški spol
večvreden, nato nadaljuje s trditvijo, da so ženske površinske in ves čas govorijo
le o šminkah ali solati, gre celo tako daleč, da v isti koš vrže tudi znanstvenico
Marie Curie, nakar pa se odloči, da je bila ona pravzaprav časten moški. Pri takšni
izjavi jasno vidimo, da misli, da lahko velike stvari dosežejo le moški in zato ženske,
ki so dosegle velike stvari, spremeni v moške. Takšne izjave utrjujejo prevlado
moških na visokih pozicijah v znanosti, politiki ipd., za ženske pa rezervirajo
intelektualno bolj preprosta dela, ki naj bi jim bile ženske kos. Podobno mišljenje,
da je znanost domena moških, vidimo tudi v Pennyjini izjavi, ko v 19. delu reče
Howardu in Leonardu, da naj kar gresta v trgovino in da bodo ženske enkrat za
spremembo poskrbele za znanost. Morda je kot spremembo imela v mislih, da ona
in Bernadette tega drugače ne počneta (čeprav je Bernadette mikrobiologinja in to
dejansko počne), ampak način, kako je to izrekla, je le potrjeval stereotip, da je
znanost v domeni moških. Nespoštovanje do žensk vidimo tudi v dekoraciji
Stuartove striparnice v 5. delu, saj je na enem izmed plakatov ženska na povodcu
kot pes. Ko Amy izpostavi, da je takšen plakat žaljiv, Stuart tega ne vzame resno,
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ampak se še dodatno norčuje in reče, da je ženska morda skakala na kavč in si je
povodec zato zaslužila. V seriji opazimo tudi stereotip, da je naloga ženske, da
čisti in pospravlja po hiši, in sicer s Howardovo izjavo Bernadette v 7. delu.
Bernadette Howardu potoži, da se ne počuti, da je hiša tudi njena, na kar jo njen
mož »potolaži«, da zakaj bi jo drugače tako čistila, če ne bi bila njena. Howard
misli, da je s tem komentarjem duhovit, vendar z njim le utrjuje prepričanje, da so
gospodinjska opravila žensko delo in da naj ženska to dejstvo pač sprejme. Vendar
se Bernadette postavi zase, s čimer nakaže, da takšne izjave in mišljenje niso
primerni. Pri ogledu sem zasledila tudi stereotip, da ženska ne sme imeti svojega
mnenja, in sicer ko je Sheldon v 8. delu našteval lastnosti svoje idealne ženske, ki
mora biti izobražena, inteligentna, imeti iste interese kot on in zadržati svoje
mnenje zase. Najbolj moteče pri tem opisu je dejstvo, da ženska po njegovem
mnenju ne sme izraziti svojega mnenja o stvareh, kot da je njegovo edino, ki šteje.
Ko mu Howard omeni, da je to malo nerazumno, Sheldon odvrne: »Prav, ne
potrebuje svojega lastnega mnenja.« Tak odgovor je še bolj moteč kot prej, saj
nakaže na to, da bi ji Sheldon rad sam oblikoval mnenja o stvareh in da torej ni
potrebno, da sploh razmišlja. Zasledimo tudi referenco na to, da kadar je ženska
slabe volje, ima nujno menstruacijo. Ena takšnih se potrdi v 14. delu, ko Sheldon
vpraša svojo babico in Amy, ki se prepirata, če sta morda razdražljivi zato, ker sta
se uskladili njuni menstruaciji. S tem potrjuje stereotip, da če je ženska razdražljiva,
potem ima zagotovo menstruacijo.
Ob problematičnem odnosu moških do žensk v tej seriji pa se moramo dotakniti
tudi odnosa žensk do utrjevanja negativnih stereotipov o njih. Eden takšnih je, da
ženska potrebuje moškega, ki jo bo rešil, ko se znajde v neprijetni situaciji. To je
naredila Bernadette v 1. delu, ko možu reče, naj nekaj naredi, da se bo neprijetna
situacija, v kateri se je znašla, razrešila. Takšna reprezentacija utrjuje stereotip, da
so ženske bitja, ki jim morajo na pomoč priskočiti moški in jih junaško rešiti, saj se
same ne znajo rešiti iz zagate. Opazen je tudi stereotip, da si ženska mora želeti
otroke – če pa si jih ne želi, se mora zaradi tega počutiti krivo. Bernadette v 7. delu
pove, da je očetu rekla, da si Howard ne želi otrok, ker ni želela razočarati očeta z
resnico, da si jih ona ne želi. To kaže na družbeno predstavo, da naj bi si vse
ženske želele otroka in zato se je Bernadette počutila krivo, ker si ga ona ni želela
in je to na tak način prikrila. Kar kaže na nepravično družbeno »pravilo«, da je
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popolnoma sprejemljivo, da si moški ne želi otrok, za ženske pa to ne velja. V 11.
Delu, ko Amy izve, da se je Sheldon odločil, da bosta za njen rojstni dan prvič imela
spolni odnos, je navdušena in se odloči, da potrebuje depilacijo. S tem serija utrjuje
stereotip, da se mora ženska depilirati, da bi ugajala moškemu, sploh če je v igri
spolni odnos. Stereotipno je tudi obnašanje Penny v 15. delu, ko želi čim prej dobiti
mizo v polni restavraciji in se zato odloči, da se bo spogledovala z moškim, ki je
odgovoren za rezervacije. Takšna dejanja utrjujejo stereotipe, da ženske
izkoriščajo svoje telo in spolno obnašanje, da bi dobile, kar si želijo. V 20. delu pa
se zgodi obratno – Penny prizna Leonardu, da ji je neprijetno, ker se mora
spogledovati z zdravniki, da bi zaslužila čim več denarja. Moteče je Pennyjino
mišljenje, da se mora za čim večji uspeh na delovnem mestu zatekati k
spogledovanju in izkoriščanju svojega videza.
Veliko izjav je tudi rasističnih in nespoštljivih do drugih kultur, njihov namen pa naj
bi bil komičen. Zanimivo pa je, da se takšne izjave vedno nanašajo le na manjšine
in nikoli na belce nešpansko govorečega izvora. Morda utrjevanje stereotipov in
poglabljanje razlik med »rasami«/etničnimi skupinami ni namen ustvarjalcev serije,
je pa vsekakor učinek, četudi na nezavedni ravni. Zelo veliko »smešnih« pripomb
se nanaša na Indijo, saj je eden izmed glavnih likov (Raj) Indijec. Poln neprimernih
izjav je 3. del, ko se moški glavni liki odpravijo na fantovščino v Mehiko. Sheldon
Leonarda posvari, da gredo v Mehiko, nakar Raj vpraša, kaj je narobe z Mehiko in
Sheldon začne naštevati: »Mariači skupine, divji psi, fižolčki, ki skačejo okrog, ker
so v njih črvi.« S takšnim naštevanjem utrjuje stereotip o manjvrednosti druge
kulture. Howard ga skuša prepričati, da ne bo tako hudo, ker bodo stanovali v hiši
Sheldonovega priljubljenega znanstvenika, na kar se Sheldon odzove: »Viva la
Imodium, ay ay ay! (Naj živi Imodium, aj aj aj!)« Imodium je zdravilo proti diareji,
kar kaže na stereotip, da mehiška hrana povzroča prebavne težave. Sheldonovo
nespoštovanje kulture podkrepi še dejstvo, da je izjavo povedal v španščini in jo
podkrepil z mehiškim vzklikom. Nekorektnost se nadaljuje, ko Leonard opozori
Howarda naj vozi počasneje, saj mehiška policija turistom napiše veliko kazni, na
kar Howard odgovori: »To ni problem. Če se to zgodi, bomo posedli Koothrappalija
za vozniški sedež in mu dali sombrero na glavo«. Na to rasistično izjavo se Raj
odzove: »Stari, koliko ras lahko užališ v enem samem stavku?« in Howard reče:
»Ne vem, si že gledal z mano Olimpijado?« Howard se vede, kot da je ponosen
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na svoje rasistične izjave, Raj pa na zadnjo izjavo le prikima brez znakov
neodobravanja. Primerjava, da bi Raja lahko spremenili v Mehičana, ker ima
podobno barvo kože, je skrajno rasistična in se na televiziji ne bi smela pojaviti.
Takšna rasistična primerjava z barvo kože se spet ponovi v 23. delu, ko Leonard
Raju reče: »Morda se boš moral pretvarjati, da si črnec, da nas boš spravil stran
od tu.« To mu reče, potem ko Sheldon izvede velik govor proti obiskovalcu kina, ki
se je vrinil v vrsto pred njim in omenja Roso Parks (afroameriška borka za
človekove pravice). Skrajno neprimerno je, da Leonard predlaga prijatelju, da naj
se izdaja za drugo »raso«, ker njegova barva kože spominja na njo.
Zanimivo je, da se tudi Raj sam ne obnaša spoštljivo do ostalih manjšin, celo do
Indijcev ne, kar vidimo v 6. delu, ko s prijatelji pregledujejo fotografije moških, s
katerimi bi Amy lahko šla na zmenek, in naletijo na Indijca in Raj reče, da Indijca
ne potrebujejo, saj enega že imajo. Nato se spomni, da bi v družbo prijateljev lahko
dodali »kakšnega dobrega Latinosa, saj bi jih to lepo zaokrožilo.« Po eni strani
skuša pokazati, da vključuje vse »rase«, po drugi pa ravno ta izjava izpade
rasistično, saj potencialnega prijatelja želi le zato, da bi bil njegov krog prijateljev
bolj diverzificiran. V vsem iskanju moškega za Amy – kar je že samo po sebi
problematično – se zdi, da so vsi zelo osredotočeni na »rase« in etničnosti, kot da
je to glavna lastnost nekega človeka. Ta osredotočenost na »rase« je razvidna tudi
v izjavi Pennyjinega nekdanjega partnerja, ko Raju v 22. delu reče, da bo vse
naredil zanj, za svojega malega tujega prijatelja. Ni razvidno, zakaj bi bilo v tem
kontekstu treba poudariti, da je Raj tujec, zato je takšno poudarjanje tujosti
popolnoma odveč. V 9. delu nekateri izmed prijateljev pomagajo v javni kuhinji,
med njimi tudi Raj, ki izjavi, da ga situacija spominja na srednjo šolo in ko ga Emily
(njegovo dekle) vpraša, ali je tudi takrat pomagal v javni kuhinji, Raj odvrne: »Ne,
bil sem v Indiji, bilo je soparno in čudno je smrdelo.« Raj sam daje neprimerne
izjave o svoji kulturi in s tem utrjuje stereotipe o njej, kar vidimo tudi v 14. delu, ko
izjavi, da ni njegova krivda, če imajo ameriške ženske fantazije o tujcih, ki imajo
magične glasove in izpolnjujejo želje.
Razlik med socioekonomskimi razredi se v seriji ne omenja veliko, je pa razvidno,
da se preferira višji srednji oziroma višji razred, saj so vsi glavni liki pripadniki
enega ali drugega. Največkrat je prisotno Sheldonovo žaljenje Howardove
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izobrazbe, ker v nasprotju z vsemi ostalimi glavnimi liki (razen Penny) nima
doktorata, ampak le magisterij. V 7. delu Raj omeni svoje bogastvo, ko mimogrede
navrže, da je imel v Indiji služabnike, ki so mu peli in se smejali njegovim šalam in
da si želi, da bi vedel njihova imena. Raj je s temi služabniki živel in ni vedel, kako
jim je ime. Takšna dejanja jasno pokažejo mišljenje, da so bogatejši ljudje
večvredni od ostalih, saj se ne potrudijo, da bi se pozanimali, kako je ime tistim, ki
imajo nižji status od njih.
O neheteroseksualni usmerjenosti v seriji ni niti ene izjave – kar po eni strani
pomeni, da ni nobene negativne izjave, po drugi strani pa to lahko pomeni tudi, da
serija zanika obstoj vsake seksualne usmerjenosti, ki ni heteroseksualna. Edina
referenca na netipično heteroseksualno obnašanje je Rajeva metroseksualnost, ki
sicer ni nikoli poimenovana, ampak le razvidna v kakšnih izjavah, ko npr. z
navdušenjem kakšno situacijo opiše kot del v seriji Seks v mestu, ki velja za serijo,
ki je všeč le ženskam in gejem. Nekaj je tudi opazk, ki namigujejo na to, da se Raj
in Howard včasih obnašata, kot da bi bila v romantičnem razmerju, vendar je spet
treba poudariti, da nihče tega ne izgovori, ampak le čudno pogledajo, ko vidijo
njuno obnašanje.

68

6.2 Preiskovalci na delu: NCIS (NCIS)
Preiskovalci na delu: NCIS je televizijska serija, ki se predvaja na kanalu CBS. V
letih 2015–2016 je izhajala 13. sezona, ki bo predmet moje analize. Žanrsko spada
v več kategorij, in sicer med akcijske, kriminalistične in komične serije.
6.2.1 Vsebina
Preiskovalci na delu: NCIS je serija, v kateri posebni agenti NCIS 20 v Washingtonu
rešujejo kriminalna dejanja, ki so povezana z ameriško mornarico. Ekipo agentov
vodi Leroy Jethro Gibbs, na terenu pa mu pomagajo še posebni agentje Ellie
Bishop, Anthony DiNozzo in Timothy McGee. Obdukcije opravlja dr. Donald
Mallard, ki mu občasno pomaga Jimmy Palmer, forenzičarka ekipe pa je Abby
Sciuto. Velikokrat se pri reševanju primerov vključi tudi direktor NCIS Leon Vance.
Epizode večinoma potekajo v ustaljenem vrstnem redu – najprej se zgodi zločin,
ekipa se odpravi na teren in zbere vse podatke, nato pa se začne razvozlavanje
ugank in na koncu vedno odkrijejo morilca oziroma kriminalca, ki plača za svoje
zločine; vse skupaj pa vedno spremljajo humorne izjave in situacije. Ta red se
spremeni le v zadnjih 4 epizodah, saj je vsaka naslednja nadaljevanje prejšnje;
agentje se v vseh štirih epizodah torej ukvarjajo z istimi zločinci. 13. sezona se
začne z reševanjem Gibbsa, ki je bil v zadnjem delu prejšnje sezone ustreljen.
Skozi vso sezono spremljamo njegovo psihično in fizično zdravstveno stanje in
kako le-to vpliva na opravljanje njegove službe. Anthony vso sezono išče smisel
vsega kar se mu dogaja in ga najde v zadnji epizodi, ko ugotovi, da ima hčer.
Timothy se v tej sezoni sooča z izzivi, ki jih prinaša skupno življenje s partnerko,
ravno nasprotno pa se Ellie spopada z ločitvijo od svojega moža. Tudi Abby in
Donald se spopadeta z družinskimi problemi, vendar ti zaznamujejo samo majhen
del 13. sezone.

20

NCIS je kratica za Naval Criminal Investigative Service.
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6.2.2 Glavni liki
Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) je višji posebni agent NCIS in tudi vodja ekipe.
Je treniran ostrostrelec, pred službo v NCIS je delal v vojski in bil v Iraku. Je tih tip,
ki velikokrat vse pove le s pogledom. Sodelavci ga imajo radi, hkrati pa se ga tudi
nekoliko bojijo. Je zelo srčen in se bori za svojo ekipo, še posebej mu je pri srcu
Abby, kar večkrat tudi pokaže s prijateljskim poljubom na lice.
Anthony »Tony« DiNozzo (Michael Weatherly) je posebni agent NCIS in član
Gibbsove ekipe. Tony je zelo samovšečen, kar je razvidno tudi iz tega, da sam
sebi pravi zelo posebni agent. Še posebej rad se norčuje iz svojega sodelavca
McGeeja in ga označi za geeka. Kljub hecanju pa lahko vidimo, da v pomembnih
trenutkih vedno stoji ob strani svojim prijateljem. Ko izve, da ima hčer s pokojno
sodelavko, se odloči, da bo zapustil svojo nevarno službo in se posvetil vzgoji
hčere.
Eleanor »Ellie« Bishop (Emily Wickersham) je posebna agentka NCIS in članica
Gibbsove ekipe. Čeprav je še v preizkusnem obdobju za svojo službo – prej je
namreč delala v NSA –, je zelo dobra pri svojem delu. Spozna se tudi na
računalnike in skupaj s sodelavcem McGeejem večkrat najde zahtevne podatke,
za katere je treba vdreti v kakšen računalniški sistem.
Timothy McGee (Sean Murray) je posebni agent NCIS in prav tako član Gibbsove
ekipe. Poleg tega, da je odličen na terenu, se izvrstno znajde tudi v laboratoriju in
pri zahtevnih računalniških nalogah. S Tonyjem se ves čas dražita in norčujeta,
vendar je med njima vseeno opaziti pristno naklonjenost in prijateljstvo. Velikokrat
ga drugi pa tudi sam se je označil za geeka.
Abby Sciuto (Pauley Perrette) je specialistka za forenziko pri NCIS. Ima zelo
eklektičen stil – tetovaže pajkovih mrež, zelo visoke podplate na čevljih in
načeloma goth stil oblačenja (stil povezan z gotsko subkulturo – črna oblačila, črni
lasje, temna ličila). V nasprotju s pričakovanji, ki naj bi ga imeli glede na njen videz,
pa je zelo prijazna, optimistična in topla oseba, ki zelo rada daje objeme. V
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laboratoriju jo vedno vidimo, kako iz najmanjšega dokaza lahko izve veliko
podatkov, pri čemer ji pomagajo velike količine kave, ki jo spije. Dobro se razume
z vsemi, vendar najraje dela sama.
Donald »Ducky« Mallard (David McCallum) je glavni zdravstveni preglednik trupel,
sestavlja pa tudi psihološke profile kriminalcev. Kot nekdanji zdravnik v vojski je
veliko prepotoval in ima zato veliko zgodb, ki jih zelo rad pripoveduje. Z Gibbsom
sta dobra prijatelja pa tudi z ostalimi člani je v dobrih odnosih.
6.2.3 Raznolikost pri spolu
Spolna raznolikost je kategorija, ki je najlažje
dosegljiva, saj sta pri prebivalstvu ZDA moški in
ženski spol zastopana skoraj enakovredno.
Po ogledu 13. sezone serije Preiskovalci na delu:
NCIS pa televizijski gledalec, neseznanjen z
realno demografsko sliko prebivalstva ZDA,
vsekakor ne bi menil tako. V sezoni 2015–2016
namreč moški liki prednjačijo in predstavljajo kar
Grafikon 9: Raznolikost vseh likov po
spolu

65 % vseh likov, ki se pojavijo v seriji, imajo ime
in govorijo (glej grafikon 9). Razmerje moških in
ženskih glavnih vlog je še slabše, saj za vsako
žensko glavno vlogo obstajata dve moški glavni
vlogi (glej grafikon 10). Najslabša pa je situacija
pri stranskih likih – v tem primeru ženski liki
predstavljajo le eno četrtino vseh vlog (glej
grafikon 11). Ko preidemo na gostujoče vloge, ki
se pojavijo le enkrat ali dvakrat v celotni sezoni,
pa se vrnemo k prvotnemu razmerju, ki je
opredeljevalo odstotek ženskih in moških vlog

Grafikon 10: Raznolikost glavnih likov po
spolu

vseh likov (glej grafikon 12), kar je smiselno, saj
ravno gostujoči liki predstavljajo večino vseh
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likov. Ker se v vsaki epizodi glavni liki ukvarjajo z
reševanjem zločina, se mi je zdelo zanimivo, da
bi si ogledala tudi zastopanost moških in žensk
pri žrtvah in povzročiteljih zločina. Glede na vse
zgoraj navedene podatke verjetno ne preseneča
dejstvo, da so tudi tukaj prednjačili moški liki; tako
pri žrtvah kot pri povzročiteljicah zločina so
ženske predstavljale le četrtino vseh likov.
Pomanjkanje ženskih likov je vplivalo tudi na
Grafikon 11: Raznolikost stranskih likov
po spolu

rezultate Bechdel testa. Večina pogovorov med
dvema ženskama (ki imata ime) se namreč
odvije med glavnimi liki in ker od 6 glavnih likov
ženska lika predstavljata le 2 in še to takšna, ki
večino časa ne delata skupaj, saj je ena posebna
agentka, ki deluje na terenu in v pisarni, druga pa
forenzičarka,

ki

deluje

v

laboratoriju,

ni

presenetljivo, da v več kot polovici primerov
Bechdel test ni bil uspešen (glej grafikon 13).
Treba je opozoriti, da se v skoraj polovici epizod
pogovor med dvema ženskima likoma sploh ne
Grafikon 12: Raznolikost gostujočih likov
po spolu

odvije, medtem ko se v prav vsaki epizodi
večkrat odvije pogovor le med dvema ali celo
tremi moškimi liki. Posledično je največji problem
v pogovorih med samimi ženskimi liki prav ta, da
pogovora ni. V več kot treh četrtinah primerov, ko
se je zgodil pogovor samo med ženskami z
imeni, se le-ta ni navezoval na moškega, ampak
po navadi na službo in primer, ki so ga trenutno
raziskovali. Za izboljšanje rezultata Bechdel testa
bi bilo tako najbolj učinkovito, če bi ustvarjalci

Grafikon 13: Ali ženski liki prestanejo
Bechdel test?

serije dodali še en glavni ženski lik, ki bi bil na isti
poziciji kot kateri izmed drugih glavnih ženskih

likov.
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6.2.4 Raznolikost pri »rasi«/etničnosti
Serija Preiskovalci na delu: NCIS ima na prvi pogled veliko večjo raznolikost pri
»rasi«/etničnosti kot Veliki pokovci, saj manjšine predstavljajo četrtino vseh likov,
ki se pojavljajo (glej grafikon 14). Še vedno pa ne dosega realnega odraza
demografije prebivalstva v
ZDA, saj je belcev nešpansko
govorečega izvora za skoraj
15 % več kot pa dejanskih
ljudi v ZDA, ki se tako
opredeljujejo.
račun

Na

so

največjo

podreprezentacijo
posamezniki

njihov
utrpeli
špansko

govorečega oziroma latino
izvora, ki bi glede na podatke
USCB-ja morala biti skoraj
trikrat večja, kot je prikazana
v NCIS. Za odstotek ali dva
nihajo

tudi

reprezentacije

Grafikon 14: Raznolikost likov po "rasi"/etničnosti

ostalih manjšin. Če smo menili, da odraz raznolikosti v tej kategoriji ne ustreza
povsem demografiji prebivalstva ZDA, pa je stanje naravnost porazno pri
»rasi«/etničnosti glavnih likov – prav vsi (6) glavni liki so namreč predstavniki
belcev nešpansko govorečega izvora. Pri stranskih likih je situacija za odtenek
boljša, eden od osmih likov je namreč Afroameričan, ostalih 7 pa so spet belci
nešpansko govorečega izvora. Iz tega vidimo, da Preiskovalci na delu: NCIS
raznolikost pri »rasni«/etnični zasedbi likov dosegajo skoraj izključno s pomočjo
gostujočih vlog, saj ima njihova stalna zasedba (glavni in stranski liki) manj kot 10
% predstavnikov manjšin. Vsekakor bi v zasedbo glavnih in stranskih igralcev
morali vključiti še kakšnega predstavnika manjšine, saj se v treh od štiriindvajsetih
epizod v gostujočih vlogah ne pojavijo drugi liki kot belci nešpansko govorečega
izvora, prav tako pa v teh epizodah ne nastopa edini stranski lik, ki je predstavnik
manjšine, kar daje zmoten vtis zelo neraznolike družbe ZDA.
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6.2.5 Raznolikost pri socioekonomskem razredu
Socioekonomski razred je kategorija, ki jo je veliko
težje

določiti kot npr. kategorijo spola ali

»rase«/etničnosti. Pri glavnih in stranskih likih
sicer ni večjih problemov, saj imamo navadno več
podatkov, velikokrat vidimo tudi bivalne prostore,
v katerih ti liki živijo. Trši oreh pa je določitev
socioekonomskega razreda pri gostujočih vlogah,
sploh če ti gostujoči liki spregovorijo le nekaj
povedi. Z določitvijo razreda sem si pomagala
predvsem tako, da sem poiskala višino povprečne
plače poklica, ki naj bi jih ti liki opravljali. Če takšni
podatki niso bili na voljo in če nisem našla
Grafikon 15: Raznolikost vseh likov po
socioekonomskem razredu

nobenega

drugega

indikatorja

o

socioekonomskem razredu določenega lika, sem

razred označila kot neznan. Tako sem razred lahko določila malo manj kot polovici
vseh likov, ki sem jih zabeležila med gledanjem 24 epizod. Če si ogledamo grafikon
15, takoj opazimo, da tudi v tej seriji socioekonomski razredi likov ne ustrezajo
dejanski sliki prebivalstva ZDA. Zgornji trije razredi, ki bi morali predstavljati
polovico zastopanosti vseh razredov, predstavljajo namreč več kot 90 % razredov,
ki jim pripadajo liki. Glede na takšne rezultate revščine v ZDA skoraj ne bi smelo
biti. Najbližje realnosti je zastopanost srednjega razreda, vsi ostali razredi pa kar
močno odstopajo od nje, še posebej je to očitno pri delavskem razredu, ki bi se
moral povečati kar za šestkrat, in višjem razredu, ki je kar za devetkrat večji, kot bi
moral biti. Spodbudno je, da je vključenih tudi nekaj predstavnikov podrazreda,
četudi je odstotek štirikrat manjši od realnega. Predstavniki podrazreda, ki imajo
ime in govorijo, so na televizijskih ekranih namreč še vedno redkost. Če bi uspela
določiti socioekonomski razred vsem zabeleženim likom, bi se grafikon verjetno
nekoliko spremenil, vendar menim, da spodnji trije razredi še vedno ne bi dosegali
niti tretjine zastopanosti vseh razredov.
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6.2.6 Raznolikost pri spolni usmerjenosti
Spolno usmerjenost likov v seriji Preiskovalci na delu: NCIS je bilo še težje določiti
kot socioekonomski razred. V seriji namreč ni veliko poudarka na romantičnih
odnosih in posledično tudi liki redko razkrijejo svojo
spolno usmerjenost. Edini lik, za katerega je bilo
povedano, da ni heteroseksualen, je gostujoči
ženski lik, za katerega je bilo rečeno, da je lezbijka
(glej grafikon 16). Pogled na graf bi sicer dal misliti,
da

je

v

seriji

ustrezna

zastopanost

neheteroseksualnih likov, vendar če dodamo, da
smo spolno usmerjenost lahko določili le 15 % vseh
likov, ki se pojavijo v seriji, rezultati niso tako dobri.
Kljub temu da so romantične zveze postranskega
pomena v tej seriji, pa tako glavni kot stranski liki
včasih omenijo svojega partnerja oziroma partnerko

Grafikon 16: Raznolikost po spolni
usmerjenosti

in prav zato bi ustvarjalci kateremu izmed teh likov lahko dali nehetroseksualno
usmerjenost.
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6.2.7 Analiza serije Preiskovalci na delu: NCIS
Po ogledu vseh 24 epizod 13. sezone Preiskovalcev na delu: NCIS, 2. najbolj
priljubljene televizijske serije antenskega omrežja v letih 2015–2016 v ZDA, lahko
pridemo do mešanih zaključkov. Po eni strani je bila zelo očitna neraznolikost v
vseh kategorijah, torej spolni, »rasni«/etnični, socioekonomskem razredu in spolni
usmerjenosti, po drugi strani pa v seriji skorajda ni nekorektnih izjav. Seveda to ne
opravičuje dejstva za manko manjšin, vendar serija vsaj ne utrjuje negativnih
stereotipov.
Nekorektne izjave in obnašanje glede večvrednosti moških se pojavljajo le v 6.
delu in še tu je treba poudariti, da gre za obnašanje negativnega lika, za katerega
na koncu izvemo, da je morilec. Storilec je objavil gole fotografije dveh mornark
zato, ker je imel težave s sprejemanjem ženske avtoritete in se je z objavo teh
fotografij želel maščevati in ponovno vzpostaviti »ravnovesje«. To dejanje je
privedlo v samomor ene od mornark, ki ni zdržala vse negativne pozornosti, ki jo
je zaradi fotografij dobila. Tako glavni kot stranski liki nikoli ne naredijo ali rečejo
ničesar, kar bi bilo nekorektno do ženskega spola in se do svojih sodelavk vedno
obnašajo kot do enakopravnih in jih spoštujejo ter cenijo. To vidimo tudi v 10. delu,
ko se Gibbs pogovarja z Elliejino materjo, ki mu zaupa, da ni vesela, da je njena
hči posebna agentka v NCIS, ker opravlja nevarno delo daleč stran od doma. Nato
še doda, da si želi, da bi bila Ellie učiteljica v domačem mestu ali pa nuna. Pri tej
izjavi ni čisto jasno, ali mater tako zelo skrbi, ker je Ellie njen otrok, ali zato ker je
ženska in naj bi bile nevarne službe rezervirane le za moške. Na to izjavo ji Gibbs
odvrne, da je Ellie izvrstna agentka in zelo dobra v svoji službi, s čimer nakaže, da
se ne strinja z njo. Pohvalno je tudi to, da se DiNozzo odloči, da bo zapustil službo,
da bo lahko oče samohranilec – ustvarjalci so se odločili, da vlogo, ki je stereotipno
ženska, namenijo moškemu in s tem vsaj malo razbijejo ta stereotip. Ustvarjalci
serije bi v odnosu žensk in moških lahko popravili le to, da bi ženske imele več
pogovorov med seboj, kar bi lažje dosegli, če bi dodali več ženskih vlog.
Pri kategoriji »rasa«/etničnost nekorektnih izjav nisem zasledila. Zelo zanimivo se
mi je zdelo tudi to, da ko so agentje opisovali žrtev, nikoli niso povedali, katere
»rase«/etničnosti je ta. Omenjanje »rase«/etničnosti sem namreč zelo velikokrat
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zasledila v drugih policijskih televizijskih serijah. To je lahko dober korak k
denaturalizaciji »rase«. Žal so ustvarjalci serije razen stranskega lika, ki je
Afroameričan (in celo na visokem položaju), za vse glavne in stranske like izbrali
belce in belke nešpansko govorečega izvora in tako pošteno okrnili manjšinsko
raznolikost te serije.
Tudi pri socioekonomskem razredu ni bilo opaziti nekorektnih izjav, vendar bode v
oči dejstvo, da je več kot 90 % vseh likov pripadnikov višjega, višjega srednjega in
srednjega razreda, od tega več kot polovica vseh likov prav zgornjih dveh razredov.
Tak rezultat je predvsem posledica dejstva, da ima večina likov zelo visoke nazive
v službi, od junakov do storilcev kriminalnega dejanja. Ustvarjalci serije bi vsekakor
lahko vključili like z bolj raznoliko izobrazbo in posledično službo, ki ne bi ustvarjala
le visokega srednjega razreda za svoj lik.
Raznolikost pri spolni usmerjenosti je serija dosegla z enim likom, drugače bi imela
100-% heteroseksualnost likov. V 19. delu se pojavi gostujoči lik brezdomke
Susan, ki misli, da je oče DiNozza njen oče. DiNozzo starejši se zato odloči, da bo
poiskal njenega pravega očeta, pri čemer izve, da je le-ta pokojni in da sta bila s
Susan v slabih odnosih, saj ni nikoli sprejel dejstva, da je njegova hči lezbijka.
Kasneje izvemo, da je Susan zelo bolna in ji je ostalo le še mesec dni življenja,
zato se DiNozzo starejši odloči, da se bo pretvarjal, da je njen oče in se ji opraviči,
ker je ni sprejel takšne, kot je. Tak zaključek je zelo pozitiven za LGBT skupnost,
ker kaže, da se lahko kljub začetnemu nesprejemanju LGBT identitete situacija
obrne, škoda le, da je to bil osamljen primer omembe neheteroseksualnosti.
Pri sprejemanju manjšin bi rada omenila še to, da je eden izmed stranskih likov v
invalidskem vozičku in da nihče nikoli ne omenja tega, kar pozitivno vpliva na
televizijski stereotip, da če je nekaj manj vidno v vsakdanjem življenju, je to nujno
posebej omeniti. Drugače rečeno – hendikep dotične osebe je ne določa na
dokončni in vseobsegajoči način.
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6.3 Imperij (Empire)
Imperij je televizijska serija, ki se predvaja na kanalu Fox. V letih 2015–2016 je
izhajala 2. sezona te 3. najbolj gledane televizijske serije na antenskem omrežju v
dotični sezoni, zato bo le-ta predmet moje analize. Žanrsko spada v kategoriji
drame in muzikala.
6.3.1 Vsebina
Imperij je serija, ki se dogaja okrog podjetja Imperij (Empire), ki je glasbena hiphop založba in podjetje za zabavno industrijo v New Yorku. Vsak član družine
ustanovitelja se ves čas bori za prevlado nad podjetjem, medtem pa ustvarjajo
glasbo in posle. Vse to nenehno pretresajo novi zapleti – od nevarnih tolp na eni
strani do policijskih preiskav na drugi. V prvih nekaj delih 2. sezone je Lucious v
zaporu zaradi domnevnega umora, vendar ga nato izpustijo zaradi pomanjkanja
dokazov. Medtem Imperij vodi njegov sin Jamal, ki pa bi raje ustvarjal glasbo.
Ostala dva sinova Andre in Hakeem skupaj z materjo Cookie ustanovita novo
glasbeno založbo, ki je neodvisna od Imperija in jo poimenujeta Lyon Dynasty.
Skozi celotno sezono doživimo več preobratov in mnogo drame – Anika, nekdanja
Luciousova zaročenka zanosi z njegovim sinom Hakeemom, Rhonda – žena
Andreja doživi padec po stopnicah in izgubi otroka, Lucious začasno izgubi mesto
direktorja Imperija in nasledi ga Hakeem, Jamal dobi veliko nominacij za glasbene
nagrade, a ga na prireditvi ustrelijo, Cookie ponovno združi moči z nekdanjim
možem Luciousom, s katerim postaneta sodirektorja Imperija ...
6.3.2 Glavni liki
Lucious Lyon, rojen Dwight Walker (Terrence Howard), je nekdanji preprodajalec
droge, ki je postal velika hip-hop zvezda in soustanovitelj ter sodirektor podjetja
Imperij s svojo nekdanjo ženo Cookie. S Cookie imata tri sinove, ki vsi sodelujejo
v družinskem podjetju. Lucious je neusmiljen do vseh, ki mu želijo prekrižati načrte,
ne glede na to ali so člani njegove družine ali pa njegovi sovražniki. Velikokrat se
zateka k nasilju in celo umoru, če se mu zdi, da je nekdo izdal njegovo zaupanje.
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Trudi se, da ohrani sliko o sebi kot o zelo pomembni osebi in velikokrat samega
sebe imenuje bog. Je pravzaprav antijunak serije Imperij.
Cookie Lyon, rojena Loretha Holloway (Taraji P. Henson), je nekdanja
preprodajalka droge in je zaradi tega 17 let preživela v zaporu. Z Luciousom je
soustanovila Imperij in postala tudi njegova sodirektorica. Zelo je povezana s
svojimi tremi sinovi, s Hakeemom celo ustanovi podjetje Lyon Dynasty, z Jamalom
pa sodeluje glasbeno, saj je njegova producentka. Tudi ona se občasno zateka k
nasilju, vendar le takrat, ko je to absolutno potrebno. Je močna ženska, ki ne
dovoli, da bi ji drugi ukazovali, še najmanj pa njen nekdanji mož.
Andre Lyon (Trai Byers) je najstarejši sin Cookie in Luciousa in finančni direktor
Imperija. Je edini od sinov, ki ni podedoval glasbenega talenta, zaradi česar se
večkrat počuti odrinjenega. K odrinjenosti prispeva tudi dejstvo, da ima bipolarno
motnjo, zaradi česar ga njegov oče nikoli ne jemlje kot resnega kandidata za
naslednika Imperija, ki si ga Andre zelo želi. Poročen je z Rhondo, ki je njegov oče
nikoli ni zares sprejel. Velikokrat se zateče k ilegalnim in nemoralnim rešitvam
problemov.
Jamal Lyon (Jussie Smollett) je srednji sin Cookie in Luciousa in uspešen
glasbenik, ki sodeluje tako z materjo kot očetom. V nasprotju z bratoma, mu
korporativni del Imperija ni tako pomemben, saj si najbolj želi le ustvarjati glasbo.
Zelo je povezan s svojo materjo, z očetom pa manj, saj le-ta nikoli ni čisto sprejel
dejstva, da je gej. Za razliko od svojih staršev in bratov se ne zateka k nasilju.
Hakeem Lyon (Bryshere Y. Gray) je najmlajši sin Cookie in Luciousa in raper pri
Imperiju, ki si zelo želi slave. Skupaj z materjo je ustanovil glasbeno založbo Lyon
Dynasty, ki se je kasneje združila z Imperijem. Povezan je s svojima bratoma, še
posebej z Jamalom. Kljub temu da ima velikokrat svoje kaprice in se obnaša kot
razvajen otrok, vidimo, da ima dobro srce in da se vedno postavi na pravo stran.
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6.3.3 Raznolikost pri spolu
Glede na slabe rezultate spolne raznolikosti pri
predhodnih dveh serijah, je bila serija Imperij
prijetno presenečenje.
Sicer rezultati ne dosegajo popolnoma točnega
stanja prebivalstva ZDA, vendar se mu izmed
vseh treh proučevanih serij najbolj približajo, kar
je razvidno iz grafikona 17. Moške in ženske
vloge so razporejene skoraj enako, z 2
odstotkoma v prid moškim, kar je skoraj točna
slika prebivalstva ZDA. Žal se ta slika izkrivi, ko

Grafikon 17: Raznolikost vseh likov po
spolu

si ogledamo razmerje moških in ženskih likov v glavni vlogi, kjer z veliko večino
prednjačijo moški, saj predstavljajo 4 izmed 5 glavnih likov (glej grafikon 18). To je
vsekakor velik korak nazaj, vendar pa je vredno poudariti, da ima glavni ženski lik
vseeno veliko prizorov na ekranu, igra namreč pomembno vlogo pri vseh ostalih
glavnih likih (mati, nekdanja žena in partnerica v podjetju). Slika se ponovno
izboljša, ko si ogledamo ženske in moške like v stranskih vlogah, saj ženski liki
predstavljajo več kot tri petine vseh stranskih likov (glej grafikon 19).
Treba je opozoriti, da je v sezoni 2015–2016
serije Imperij zelo veliko število stranskih likov, ti
namreč predstavljajo skoraj tretjino vseh likov z
imeni, ki spregovorijo. Glede na rezultate
prejšnjih dveh serij je to nenavaden in poseben
pojav, ki ga je treba omeniti. Vsi stranski liki si
sicer niso enakovredni, vendar pa se kar 7
stranskih likov aktivno pojavi (imajo opazno
vlogo) v več kot štirih petinah vseh epizod. Od
teh 7 stranskih likov je le eden izmed njih moški.
Če bi torej združili pomembne vloge (glavne like

Grafikon 18: Raznolikost glavnih likov po
spolu

in aktivne stranske like), bi ženski liki predstavljali 58 % pomembnih likov, kar pa
je dosti boljši rezultat kot razmerje glavnih likov. Tudi pri gostujočih likih je število
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moških višje od ženskih, vendar razlika ni tako
očitna kot pri glavnih likih, saj zasedajo moški
slabe tri petine vseh gostujočih likov (glej
grafikon 20). Kot smo že ugotovili imajo gostujoči
liki veliko manjšo vlogo v seriji Imperij, kot npr. v
seriji Preiskovalci na delu: NCIS, saj se večina
prizorov odvija okrog glavnih in stranskih likov.
Na koncu spolne analize likov bi rada omenila še
to, da se v seriji pojavi kar nekaj likov, ki ima
dialoge, vendar ne izvemo njihovega imena in če
bi le-ta poznali, bi se vsi odstotki verjetno

Grafikon 19: Raznolikost stranskih likov
po spolu

nekoliko spremenili. Glede na zadostno količino
ženskih likov ni presenetljiv visok rezultat
Bechdel testa – ženski liki ga namreč prestanejo
v 17 od 18 epizod, kar nanese skoraj 95 % (glej
grafikon 21). V edini epizodi, ko liki testa ne
prestanejo, se zgodi le en pogovor med dvema
ženskama, in sicer gre za pogovor med dvema
stranskima osebama Rhondo in Aniko, ki se
pogovarjata

o

Rhondinem

možu

Andreju.

Dialogi, ki prestanejo test, se velikokrat vrtijo
okrog

glasbe,

nastopov,

načrtovanja

ženskih

dogodkov

sorodnicah,

Grafikon 20: Raznolikost gostujočih likov
po spolu

in

opravljanju

službe ali pa o nosečnosti. Spodbudno je tudi
dejstvo, da se v skoraj polovici vseh epizod zgodi
več kot en pogovor, ki prestane Bechdel test. Še
posebej izstopata 9. in 16. del, kjer Cookie s
svojo sestro Candace pomaga sestri Carol, da bi
se rešila odvisnosti od mamil, saj se med njimi
zgodi kar 5 pogovorov, ki se ne tičejo moških.
Zaključimo

lahko,

da

so

ženske

dobro

reprezentirane tako po zastopanosti vlog kot tudi
po vsebini teh vlog.
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Grafikon 21: Ali ženski liki prestanejo
Bechdel test?

6.3.4 Raznolikost pri »rasi«/etničnosti
»Rasna«/etnična slika likov Imperija je zelo zanimiva – več kot tri petine vseh likov
je namreč Afroameričanov oziroma Afroameričank (glej grafikon 22). Belci
nešpansko govorečega izvora pa predstavljajo le slabo sedmino vseh likov, ki se
pojavijo. Takšna sestava vsekakor ni značilna za televizijsko serijo, ki je ustvarjena
v ZDA, kjer na ekranih vedno prednjačijo belci nešpansko govorečega izvora, ki
tudi sicer predstavljajo večino prebivalstva ZDA (tri petine). Nekoliko večji odstotek,
kot v

resnici

pripada

tudi

pripadnikom 2 ali več »ras«. Po
drugi strani pa bi tako Azijci kot
posamezniki
govorečega

špansko
oziroma

latino

izvora morali imeti za približno
5

%

višjo

reprezentacijo.

Pripadniki

ameriških

staroselcev

ali

prvotnih

prebivalcev

Aljaske

in

pripadniki prvotnih Havajcev ali
pacifiških otočanov pa se v
seriji

ne

pojavijo,

kar

ne

preseneča tako zelo, saj v sami
demografski

sestavi

ZDA

skupno ne tvorijo niti 2 %
prebivalstva. Vsi glavni liki so
Afroameričani, medtem ko je

Grafikon 22: Raznolikost po "rasi"/etničnosti

slika stranskih likov skoraj
identična grafikonu 22 s to izjemo, da se ne pojavi noben Azijec. Takšna zasedba
igralcev in igralk sicer ni odraz realnosti, vendar pa je v poplavi serij z večinoma
belsko zasedbo, dobrodošla sprememba, saj nakazuje, da so ustvarjalci
televizijskih serij upoštevali kritike javnosti o pomanjkanju raznolikosti na
televizijskih ekranih. Visok odstotek Afroameričanov niti ni tako presenetljiv, saj
glavni liki zelo poudarjajo svojo »raso«, še posebej Cookie in Lucious, in je zato
nekako logično, da bosta izbirala zaposlene in glasbene talente, ki bodo prav tako
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Afroameričani. Vseeno pa bi ustvarjalci morda lahko v zasedbo glavnih likov
vključili tudi kakšnega predstavnika večine in kakšnega Azijca pri stranskih likih,
da bi dosegli večjo raznolikost zasedbe, ki bi bolje ustrezala dejanski demografiji
prebivalstva ZDA. Če ponovno omenimo 7 aktivnih stranskih likov, vidimo, da pri
njih vlada malo večja raznolikost – pri njih imamo eno belko nešpansko govorečega
izvora, eno posameznico špansko govorečega oziroma latino izvora in eno
predstavnico dveh »ras« (ki je mulatka). Še vedno pa je več kot polovico aktivnih
stranskih likov predstavnikov Afroameričanov.
6.3.5 Raznolikost pri socioekonomskem razredu
Če sta zgornji dve kategoriji dokaj ustrezali realni sliki ZDA oziroma sta vsaj
pozitivno vplivali na reprezentacijo manjšin, pa se ta situacija ne ponovi pri
socioekonomskem razredu. Glede na to, da
sem razred uspela določiti trem petinam vseh
likov, ki se pojavijo, rezultati niso ravno
najboljši, še posebej kar se tiče glavnih likov.
Kar dve petini vseh likov z določenim
razredom namreč pripadata višjemu razredu
(glej grafikon 23), od tega tudi prav vsi glavni
liki. Višji srednji in srednji razred predstavljata
vsak približno eno petino vseh likov, spodnjim
trem razredom (čeprav podrazreda sploh ni)
pa pripada slaba petina vseh likov. Rezultat
Imperija je vsekakor najslabši od vseh treh
ogledanih serij, saj ima najvišji odstotek prav
razred, ki bi moral imeti najnižjega. S takšno
razporeditvijo socioekonomskih razredov se

Grafikon 23: Raznolikost vseh likov po
socioekonomskem razredu

težko poistoveti povprečen prebivalec ZDA, ki na leto ne zasluži milijona dolarjev
ali več tako kot glavni liki Imperija.
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6.3.6 Raznolikost pri spolni usmerjenosti
Največja razlika pri kategorijah raznolikosti od ostalih dveh serij je pri seriji Imperij
vsekakor pri raznolikosti spolne usmerjenosti. Sicer sem spolno usmerjenost lahko
določila malo manj kot polovici vseh likov (kar je še vedno več kot pri Preiskovalcih
na delu: NCIS), vendar tudi če bi bili vsi drugi liki, katerih seksualne usmerjenosti
nisem mogla določiti, heteroseksualni, bi to še vedno pomenilo, da je ena desetina
vseh likov neheteroseksualnih – kar je več, kot
kažejo uradni rezultati prebivalstva ZDA. Če se
osredotočim le na like z ugotovljeno spolno
usmerjenostjo,

jih

je

kar

ena

četrtina

neheteroseksualnih (glej grafikon 24). Od tega
imamo tako predstavnike gejev in lezbijk kot
biseksualk.

Od

vseh

neheteroseksualne, je le

8

oseb,

ki

so

ena izmed njih

gostujoči lik. Kar pomeni, da je kar 7 oseb, ki se
redno pojavljajo v epizodah neheteroseksualne
usmerjenosti. Ker je eden izmed glavnih likov
gej, se serija dosti ukvarja z vprašanjem spolne
usmerjenosti in pozitivno prikaže te manjšine.
Sicer v seriji vidimo tudi negativne odzive na
Grafikon 24: Raznolikost po spolni
usmerjenosti

neheteroseksualnost, vendar več o tem v
analizi Imperija. Če bi morala najti vzrok za

boljšo zastopanost LGBT oseb v tej seriji v primerjavi s prvima dvema, ki sem ju
proučevala, bi ga morda lahko določila v tem, da je Imperij relativno nova serija, ki
je začela izhajati v letu 2015, ko so se že zgodile spremembe pri sprejemanju
LGBT oseb v javnem življenju ZDA, medtem ko so Veliki pokovci začeli izhajati leta
2007, Preiskovalci na delu: NCIS pa že leta 2003. Dejstvo je, da število LGBT likov
na televizijskih

ekranih

narašča, na kar vplivajo javne

debate

glede

podreprezentiranosti, ki se širijo prek socialnih omrežij in internetnih forumov, pa
tudi vedno večja seksualna fluidnost, ki jo je opaziti med mladimi do 35 leta.
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6.3.7 Analiza serije Imperij
Serija Imperij je na prvem mestu po raznolikosti izmed vseh treh proučevanih serij,
vendar to še ne pomeni, da se do raznolikosti vedno obnaša korektno. V vseh 18
epizodah 2. sezone se pojavi kar nekaj nekorektnih izjav, vendar pa se včasih
pojavijo tudi kritike na takšne izjave, kar lahko vpliva na osveščanje stereotipa in
poskus njegove eliminacije.
Najprej se bom osredotočila na nekorektne izjave o ženskem spolu. Tako izjavo
raper izjavi v 3. delu, ko ima raperski dvoboj s Fredo in v njem omeni, da so
njenemu očetu odpihnili možgane. Fredin izraz na obrazu pokaže, da jo je ta
pripomba zabolela, kar raper izkoristi in ji reče, da so ženske reve in jo vpraša, ali
bo jokala. S tem utrjuje stereotip, da ženske ob vsakem znamenju čustvene
bolečine izgubijo kontrolo nad svojimi čustvi in se prepustijo solzam, nasprotno od
moških, ki naj bi bili močni in svoja čustva obvladovali. Podoben primer o
omenjanju ženskih čustev slišimo tudi v Luciousovi izjavi Cookie v 15. delu, ko ji
reče, da si mora urediti čustva, saj meni, da je ljubosumna na novinarko, s katero
Lucious preživlja čas, ko mu Cookie pove, da je ta novinarka nevarna. Cookie pa
se na njegovo izjavo odzove in mu reče, da je nespoštljiv in otročji, če njeno
obnašanje pripisuje čustvom. S tem Cookie pravzaprav pove, da se žensko, ki
pove svoje mnenje, vedno obravnava kot čustveno, če moškemu to mnenje ni všeč
in da tega ne bo več prenašala. Zanimiv je tudi pogovor med Skye in Jamalom v
9. delu, kjer Skye pove Jamalu, da mu zavida, da je moški, ker ima nadzor nad
svojo identiteto in lahko izrazi kar je pa ga bodo imeli ljudje še vedno radi, medtem
ko bi njo oboževalci zapustili, če bi pela svojo resnico. S to izjavo osvetli družbeno
dejstvo, da so moški privilegiran spol, ki je veliko bolj svoboden pri svojem
obnašanju kot ženske. Odlična pa je reakcija Jamala, ki ji pove, da bi ji rad pomagal
povedati njeno resnico.
Na drugi strani pa v Imperiju vidimo tudi ženske, ki utrjujejo stereotipe o svojem
spolu. Takšen primer je Laura, ki se v 17. delu na Hakeemovo izjavo, da njena
kariera ne bo takšna, kot sta si zamislila, saj ni doživela velikega preboja, odzove
z izjavo, da je sicer razočarana, vendar da so njene sanje pravzaprav to, da se
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poroči z njim. S takšno izjavo utrjuje globoko zakoreninjen stereotip, da je največja
sreča, ki jo ženska lahko doživi, ta, da se poroči, saj je poroka z moškim veliko bolj
izpolnjujoča kot njena lastna kariera. Veliko je tudi spodbujanja žensk k izrabljanju
svoje spolnosti, da bi dosegle, kar si želijo – v tej vlogi vidimo predvsem Cookie, ki
dekliški skupini Mirage a Trois ves čas daje nasvete, naj bolj tresejo zadnjico in se
obnašajo zapeljivo, saj se seks prodaja. Cookie v 1. delu Aniki celo naroči, naj ima
spolni odnos z Mimi, da bi jo lažje prepričala, naj vloži denar v Imperij. Takšno
obnašanje Cookie ni ravno spodbudno, saj kaže na stereotip, da morajo ženske,
če želijo uspeti, za to uporabiti svoje lastno telo, medtem ko pri moških takšnega
obnašanja nikoli ne vidimo prikazanega.
V seriji je veliko poudarjanja »rase«/etničnosti. Že v 1. delu vidimo govor Cookie o
nepravičnem kazenskem sistemu ZDA, ki veliko prej za isti prekršek zapre
Afroameričana kot pa belca nešpansko govorečega izvora. Cookie zahteva pravico
za vse, ne pa samo za nekatere, in množica se strinja z njo. Takšna osvetlitev
družbenega dejstva je zelo dobrodošla, da ljudje začnejo razmišljati o »rasnih«
razlikah, ki se še vedno dogajajo v ZDA. Po drugi strani pa vidimo tudi negativen
stereotip – da Afroameričani za pripadnike dveh ali več »ras«, po navadi mulatov,
menijo, da se le-ti nimajo pravice identificirati kot Afroameričani. Takšno situacijo
doživimo v 10. delu, ko Jamal in Skye zapojeta pesem, ki govori v korist
Afroameričanom. Voditelj prireditve po končanem nastopu vpraša Skye, če je zdaj
Afroameričanka. Skye ga nejeverno pogleda in vpraša, ali misli resno in voditelj ji
odgovori, da se navadno ne identificira kot Afroameričanka. Skye mu odvrne, da
ni skrivnost, da je pol Afroameričanka in da se identificira kot ona sama. Voditelj ji
nato reče, ali ni to le lep način, da reče, da ne želi biti Afroameričanka. Jamal se
pridruži debati in ga vpraša, zakaj bi se morala opredeliti na eno stran, zakaj se je
treba etiketirati. Voditelj mu reče, da ga pač zanima, saj poje o »rasi«, ki je ni nikoli
izpostavljala. Takšna reakcija negativno vpliva na pripadnike 2 ali več »ras«, ki s
tem dobijo sporočilo, da si morajo izbrati le eno »raso« in s tem zanikati del sebe.
Največ nekorektnih opazk pa je v seriji slišati, kadar so liki jezni, takrat se vedno
zatečejo k poudarjanju »rase«/etničnosti. Tako v 1. delu slišimo Luciousa, da
državni tožilki v navalu jeze reče črna prasica, v 6. delu Cookie jezno reče
Hakeemu, naj privleče svojo črno rit v studio, v 11. delu Camilla reče Hakeemu,
naj se znebi svoje male mehiške punce itd.
86

Velik poudarek na »rasi«/etničnosti vidimo tudi v 2. delu, ko Hakeem išče 3 dekleta
za pevsko skupino in želi najti eno belko nešpansko govorečega izvora, eno
Afroameričanko in eno Latinoameričanko. Ker na avdicijah za skupino najde 3
Latinoameričanke, ki dobro pojejo, se odloči, da skupine ne bo ustanovil. Na koncu
ga sicer Andre in Cookie prepričata, da skupino vseeno ustanovi. Zdi se absurdno,
da je želel dekleta zavrniti le na podlagi njihove »napačne rase«, kljub temu da mu
je bilo všeč njihovo petje.
Glede socioekonomskega razreda v seriji ni veliko izjav, razen tistih, ki jih Hakeem
rapa v svojih pesmih. Hakeem v svojih pesmih namreč velikokrat poudarja, da ima
veliko denarja, ki ga brezskrbno zapravlja in da si lahko privošči kar koli. Enkrat v
videospotu celo vidimo, da ima neke vrste pištolo, iz katere ven leti denar. Drugih
neposrednih referenc na denar ni, vendar vidimo, da družina Lyon uživa v
zapravljanju le-tega. Iz vsega tega torej ni nenavadno, da večina likov pripada
višjemu razredu, kar je neskladno z realno sliko ZDA, sploh pri Afroameričanih, ki
imajo v povprečju veliko nižje dohodke, kot npr. belci nešpansko govorečega
izvora in Azijci. Zelo očitno je pomanjkanje delavskega in nižjih razredov, saj
delavski razred vidimo le pri Fredi Gatz, ki živi v slabši soseski in dela v frizerskem
salonu. Vendar je tudi pri njej le vprašanje časa, kdaj se bo preselila v boljšo
sosesko in pripadala višjemu razredu kot doslej, saj je raperka pri Imperiju, kar bi
moralo znatno vplivati na njen dohodek. Največ omemb revščine se zgodi, kadar
Lucious govori o svoji življenjski zgodbi in o tem, kako je zgradil Imperij iz ničesar
(in tako dosegel ameriške sanje), saj je kot otrok živel na ulici in preprodajal drogo.
Glede spolne usmerjenosti v seriji slišimo veliko izjav, kar je razumljivo, saj je eden
izmed glavnih likov gej. Najbolj izstopa Luciousov odnos do Jamala, ki je edini, ki
nanj gleda drugače zaradi njegove neheteroseksualne usmerjenosti. Iz nekaterih
izsekov izvemo, da Lucious v preteklosti ni sprejel dejstva, da je Jamal gej in ga je
kot otroka zato tudi vrgel v zabojnik za smeti, pri 18 letih pa ga je celo prisilil, da se
poroči z žensko, saj naj bi ga ta spremenila v »pravega moškega«. Zdi se, kot da
je mnenje spremenil, saj ga je celo pooblasti za direktorja Imperija, medtem ko je
on v zaporu. Da se njegovo mišljenje ni spremenilo izvemo dokončno šele v
predzadnjem delu, ko Lucious vstopi v studio, ko je tam Jamal s svojim
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producentom, ki v javnosti še skriva, da je gej, vendar ga privlači Jamal. Producent
odreagira tako, da Jamala odrine in reče Luciousu, naj se pogovori s svojim sinom,
ker takšno obnašanje ni v redu. Lucious se zasmeji in Jamalu reče, da vidi, da ta
producent še vedno skriva, da je gej. Jamala zanima, kako je vedel, da je gej in
Lucious mu odvrne, da pravi pes vedno zavoha lažno psico, zaradi česar se Jamal
razjezi in mu reče, da naj preneha s takšnimi izjavami. To Luciousa spodbudi, da
mu pove, da je skušal tolerirati njegov način življenja, ki ga ne prenese in se mu
zdi nenaraven, vendar je Jamal zanj le razočaranje in da bo na dan, ko bo umrl
zaradi aidsa, proslavljal. Takšne izjave utrjujejo globoko ukoreninjene stereotipe,
da je homoseksualnost izbira in da so vsi geji okuženi z aidsom. Morda bi
ustvarjalci serije lahko našli boljši način, da bi pokazali Luciousovo nesprejemanje
sinove spolne usmerjenosti, ker takšna izjava lahko naredi veliko škode, saj utrjuje
dva zelo trdovratna stereotipa. Če bi npr. mladostnik videl ta del na televiziji, bi
lahko takšna izjava imela resne posledice, in to v primeru, da bi bil ta mladostnik
gej ali pa heteroseksualec. V prvem primeru bi menil, da je z njim nekaj narobe,
ker je gej, saj ga to dela nenormalnega in da bo tudi on nekoč zbolel za aidsom. V
drugem primeru pa bi si ustvaril mnenje, da so vsi geji nenaravni in bolehajo za
aidsom, kar bi vplivalo na njegova dejanja in obnašanje do gejev.
Zanimiv je tudi odziv na spolno obnašanje, ki je drugačno od spolne usmeritve.
Tudi v tem primeru gre za Jamala, ki je imel spolni odnos s Skye. Gejevska
skupnost se na to novico zelo negativno odzove, saj menijo, da si izbira spolno
usmerjenost, tako kot mu ustreza. Jamal se o tej temi pogovarja s Cookie in ji
potarna, da ne razume, zakaj ga vsi tako obsojajo, ona pa mu reče, da ji ni jasno,
zakaj se zapleta z ženskami in da naj si izbere moške ali ženske, na kar ji Jamal
odvrne, da ne bo izbiral in da dela, kar želi in to ni nikogaršnja stvar. Cookie ga
nato vpraša, ali je zdaj biseksualec, na kar ji Jamal odvrne, da ni, vendar da je
seksualnost pač fluidna in da zato, ker je v življenju spal z dvema ženskama, še
ne pomeni, da je heteroseksualec ali biseksualec, ampak je še vedno gej. Zdi se
mi zelo spodbudno, da so ustvarjalci serije vključili tudi to temo in odziv, ki ga
družba navadno ima o njej ter nato vključili Jamalovo pojasnilo, da je spolnost
fluidna in da eno dejanje še ne opredeljuje tega, kar si ali nisi, saj je to odličen
odziv, ki bi lahko pozitivno vplival na razpad družbenih predsodkov o tem.
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V seriji vidimo poskus razbitja še enega stereotipa, ki se velikokrat pojavlja v
družbi, predvsem pa na televizijskih ekranih – če je oseba neheteroseksualna, je
to njena glavna lastnost, ki prevlada nad vsem ostalim, kar ta oseba počne. Liki na
televizijskih ekranih velikokrat čutijo potrebo, da drugim povedo, da je nekdo
gej/lezbijka/biseksualec/biseksualka, kar pa se ne dogaja v primeru, da je nekdo
heteroseksualec ali heteroseksualka. Ko recimo govorijo o neheteroseksualnem
posamezniku in povedo, s čim se npr. ukvarja, zraven vedno poudarijo še, da je
gej, kar pa se nikoli ne zgodi, če gre za heteroseksualca. Zdi se, kot da bi hoteli
poudariti, da njegova neheteroseksualna spolna usmerjenost vpliva na to, kako
opravlja svoj poklic, kar seveda ne drži. To vidimo v 6. delu, ko Jamala zavrnejo
za nastop pri Staples Centru in mu za razlog navedejo, da je preveč omejen
izvajalec, ki ne bi napolnil stadiona. Jamal Luciousu očita, da se je to zgodilo le
zato, ker ga Imperij promovira kot gejevskega izvajalca. Lucious mu odvrne, da je
gejevski izvajalec, Jamal pa se razjezi in mu pove, da je gej in izvajalec, ne pa
gejevski izvajalec. S tem je dal jasno vedeti, da dejstvo, da je gej nič bolj ne vpliva
na njegovo petje kot na Luciousovo petje dejstvo, da je heteroseksualec.
Poleg glavnih kategorij, ki so primarni predmet moje raziskave, sem opazila še dve
temi, ki bi ju rada omenila, in sicer odnos do nasilnega reševanja problemov in
odnos do duševnih bolezni.
V seriji je bilo problematično to, da ko večina likov naleti na problem, se skoraj
vedno odloči za nasilno rešitev le-tega. Tako izvemo, da je Lucious storil že vsaj 4
umore, prav tako sta umor zagrešila Rhonda in Andre – ta se je sicer zgodil v
samoobrambi, vendar nista poklicala policije in sta skrila truplo. Umoru smo priča
tudi, ko Camilla ubije svojo ženo, ker le-ta naj ne bi umirala za rakom dovolj hitro,
ko uvidi, kaj je storila pa naredi samomor. Lucious se na svojo odstavitev z mesta
direktorja Imperija odzove tako, da vsakega, ki je glasoval proti njemu, kaznuje –
od zažiga avtomobila in umora mačke do surovega pretepa. K nasilju se občasno
zateče tudi Cookie, ki pretepe Hakeema s torbico, ko ta glasuje za odstavitev očeta
kot direktorja Imperija. Velikokrat smo priča tudi grožnjam s pištolo, od Hakeema
in Cookie do Luciousa, in tudi dejanskemu streljanju Frede na Luciousa, ko izve,
da ji je ta ubil očeta, ki pa se konča tako, da zadene Jamala. Vidimo, da je tudi
Anika nasilna, ko ugotovi, da njen otrok ne bo edini dedič Imperija in potisne
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nosečo Rhondo po stopnicah, kar povzroči, da ta izgubi otroka. Vidimo tudi nekaj
nemoralnih dejanj – ko Hakeem pošlje videoposnetek svojega spolnega odnosa s
Camillo njeni ženi ali ko Lucious ponudi Aniki 10 milijonov dolarjev, če se odpove
otroku in ga preda Hakeemu, ko se ta rodi. Zdi se, kot da serija za vsako rešitev
problema izbere tisto najbolj skrajno možnost in le redko so liki kaznovani za svojo
izbiro. Tako televizijskemu gledalcu pravzaprav sporoča, da se z nasiljem lahko
reši vsak problem in da temu ne sledi nikakršna sankcija.
Serija Imperij se dotakne tudi duševnih bolezni, saj ima eden izmed glavnih likov
(Andre) bipolarno motnjo. Edini, ki Andreja gleda drugače zaradi njegove bolezni,
je spet Lucious. Iz Luciousovih spominov izvemo, da je to tako, ker je imela tudi
njegova mati bipolarno motnjo in da je kot otrok zaradi tega večkrat trpel, saj ga je
v svoji manični fazi želela celo utopiti. V 13. delu Andre odkrije, da je Lucious vedel,
da je imela njegova mati bipolarno motnjo in mu tega ni povedal, ko še ni imel
diagnoze in ni vedel, kaj se z njim dogaja. Ko ga s tem sooči, se Lucious zagovarja,
da ga je poslal v vse šole, da bi ga utrdil in rešil tega, vendar da je resnica takšna,
da je imela njegova mati duševne motnje. Nato doda, da se je je sramoval in da se
sramuje tudi njega. Menim, da je Luciousovemu odzivu navkljub pozitivno, da
serija govori o duševnih boleznih, saj so te redko predstavljene na televizijskih
ekranih, kar pomeni, da se duševni bolniki lahko počutijo manjvredne, če njihovo
življenje ni vredno vključitve v televizijski program.
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7 Zaključek
V zaključku bom poiskala odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih
zastavila v uvodu, s pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila v empiričnem delu.
S prvim raziskovalnim vprašanjem sem skušala ugotoviti, ali je spolna,
»rasna«/etnična, socioekonomska in seksualna raznolikost populacije ZDA
ustrezno zastopana v televizijskih serijah, ki se tam ustvarjajo. Kratko rečeno – ne,
vendar je treba poudariti, da obstaja kar precejšnja razlika med prvima dvema
najpopularnejšima serijama in tretjo najpopularnejšo v letih 2015–2016. Menim, da
je to tako, ker sta prvi dve veliko starejši in sta začeli izhajati pred več kot desetimi
leti, medtem ko je tretja relativno nova, saj je bila prva sezona predvajana leta
2015. Iz zbranih podatkov tako sklepam, da novejše serije (ki se ne predvajajo več
kot 3 leta) veliko bolj upoštevajo resnično demografsko sliko ZDA v večini kategorij.
Izmed vseh štirih kategorij še najbolje kaže spolni raznolikosti v vseh proučevanih
serijah, kjer sicer še vedno prevladujejo moški, vendar tudi ženske vloge postajajo
vedno bolj opazne in reprezentativne, s čimer dobivajo globino, ki so jo moški liki
imeli že od začetka. Najslabše kaže socioekonomski raznolikosti, saj je v vseh treh
najbolj popularnih televizijskih serijah prevlada zgornjih dveh razredov, medtem ko
so razredi pod nacionalno povprečno plačo – ki naj bi predstavljali polovico
prebivalstva – skorajda nevidni. Malo bolje kaže raznolikosti pri spolni
usmerjenosti, predvsem v novejši seriji, medtem ko v prvih dveh prevladuje
heteroseksualnost. »Rasna«/etnična slika se izboljšuje z upadanjem priljubljenosti
– pri najbolj priljubljeni seriji (Veliki pokovci) je zasedba igralcev in igralk skoraj
popolnoma sestavljena iz belcev nešpansko govorečega izvora. Morda bi
ustvarjalci serije Veliki pokovci drugače večinoma belsko univerzitetno okolje lahko
razširili s stranskimi in gostujočimi liki, ki bi bili pripadniki manjšin, saj gre za
televizijsko serijo in ta je v osnovi fikcija, kar pomeni, da dopušča takšne
modifikacije. Pri drugi najbolj priljubljeni seriji (Preiskovalci na delu: NCIS)
manjšine predstavljajo četrtino zasedbe – česar ne bi bilo težko povečati, saj se v
seriji v vsakem delu pojavlja veliko število gostujočih likov, ki bi bili lahko
»rasno«/etnično bolj raznoliki. Pri tretji najbolj priljubljeni seriji (Imperij) pa se slika
obrne in večino zasedbe predstavljajo Afroameričani in Afroameričanke, kar spet
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ne daje realnega odraza prebivalstva ZDA, vendar je tak primer veliko manj
problematičen, saj glavnino ostalih serij, ki se predvajajo na televizijskih ekranih,
sestavlja belska zasedba. Iz tega lahko zaključim, da serije še zdaleč ne kažejo
realne slike prebivalstva ZDA, se pa novejše serije veliko bolj trudijo prikazati
manjšine in raznolikost prebivalstva ZDA pri spolni, »rasni«/etnični in seksualni
raznolikosti, medtem ko najbolj priljubljen prikaz socioekonomskega razreda še
vedno ostaja višji in višji srednji razred, ki mu pripada manj kot sedmina
prebivalstva ZDA.
V drugem raziskovalnem vprašanju sem želela ugotoviti, kako je bila raznolikost v
televizijskih serijah zastopana pred letom 2014 in kako je zdaj. Če primerjam
podatke raziskave UCLA iz let 2011–2012 z ogledanimi sezonami treh najbolj
priljubljenih serij antenskega omrežja v letih 2015–2016, vidim opazno razliko le
pri tretji najbolj priljubljeni seriji Imperij, ki je tudi edina, ki je nastala po letih 2011–
2012. Raznolikost prvih dveh najbolj priljubljenih serij je približno enaka raznolikosti
v televizijskih serijah, ki so se pojavljale pred letom 2014, kar je logično, saj sta bili
obe osnovani pred več kot 10 leti, kar pomeni, da so zasedbo igralcev in igralk
izbrali še pred veliko kritiko o neraznolikosti televizijskih serij. Veliko večja
raznolikost pri zasedbi igralcev in igralk pa je zato opazna pri tretji najbolj priljubljeni
seriji, iz česar lahko sklepam, da se serije, ki so jih osnovali po letu 2014, bolj
približajo raznolikosti prebivalstva ZDA in ustrezni predstavljenosti manjšin, kot
tiste, ki so jih osnovali prej, kar kaže, da je bila kritika o pomanjkanju raznolikosti
na televizijskih ekranih uspešna.
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem skušala ugotoviti, kakšna je podoba
ameriške družbe v televizijskih serijah oziroma kako so predstavljene posamezne
skupine prebivalstva. Podoba ameriške družbe v treh najbolj priljubljenih serijah
reflektira še vedno velik pomen »rase«/etničnosti v življenju prebivalcev ZDA.
Najbolj priljubljena serija je namreč polna nekorektnih opazk glede »rase« in
etničnosti manjšin, velik pomen pa ima »rasa« tudi v tretji najbolj priljubljeni seriji
(Imperij), ki se sicer osredotoča na Afroameričane. Še najbolj »rasno« nevtralna
glede poudarjanja »rase«/etničnosti je serija Preiskovalci na delu: NCIS, ki je druga
najbolj priljubljena serija, saj ne izpostavlja nobene »rase« ali etničnosti. Ženske
so v vseh treh serijah večinoma predstavljene kot enakovredne moškim, s službo
92

in svojim mnenjem o stvareh. Še vedno pa je v Velikih pokovcih opazen stereotip,
da se ženske večino časa, ko se pogovarjajo z drugimi ženskami, pogovarjajo o
moških. Ta stereotip se zruši v drugih dveh serijah, vendar pa imajo prav v vseh
treh serijah moški še vedno več pogovorov z moškimi kot pa ženske z ženskami.
Reprezentacija različnih socioekonomskih razredov ima eno veliko pomanjkljivost,
in sicer skoraj popolni manko zastopanosti spodnjih treh razredov, s čimer se
ustvari podoba ameriške družbe kot bogate družbe, ki ne pozna revščine in
brezposelnosti. Osebe, ki se spopadajo s težjo ekonomsko situacijo lahko zato
dobijo vtis, da so si za to krive same, saj televizija kaže sliko, da je vsaj srednji
razred dosegljiv vsem. Neheteroseksualne skupine so primerno zastopane le v
tretji najbolj priljubljeni seriji, saj se v prvih dveh skoraj ne pojavljajo, kar kaže na
večinsko heteronormativnost ameriške družbe. Če povzamem, posamezne
skupine so – v kolikor so predstavljene – večinoma predstavljene reprezentativno,
razen nekaterih Afroameričanov in posameznikov špansko govorečega izvora v
prvi in tretji najbolj priljubljeni seriji. Največji problem pri predstavljenosti skupin pa
je pravzaprav v tem, da niso zastopane vse skupine prebivalstva.
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali televizijske serije utrjujejo
negativne družbene stereotipe o spolu, »rasi«/etničnosti, socioekonomskem
razredu in seksualni usmerjenosti. Izkazalo se je, da se pri najbolj priljubljeni seriji
utrjujejo določeni negativni stereotipi v prav vseh kategorijah, pri drugi najbolj
priljubljeni negativnih stereotipov ni prisotnih, pri tretji najbolj priljubljeni pa so
prisotni določeni negativni stereotipi, ki pa so velikokrat izpostavljeni in porušeni.
Iz tega lahko sklepamo, da kljub temu da serije določene negativne stereotipe in
predsodke potrjujejo, po drugi strani veliko negativnih stereotipov tudi prikažejo in
ovržejo ter s tem pozitivno vplivajo na njihov manjši vpliv v družbi.
V petem in zadnjem raziskovalnem vprašanju sem želela izvedeti, ali raznolikost
vpliva na popularnost televizijske serije. Ugotovila sem, da ne v pretirani meri, saj
je najbolj priljubljena serija Veliki pokovci prav najmanj raznolika. Pri tem
dopuščam možnost, da je to tako, ker so najbolj priljubljene serije po navadi že
zelo dolgo prisotne in imajo tako veliko bazo raznoraznih oboževalcev še iz časov,
ko je bila raznolikost na televizijskem ekranu izjema. Druga možnost za tak rezultat
je lahko tudi v tem, da kabelska televizija ponuja specializirane kanale za določene
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manjšine (Afroameričane, posameznike špansko govorečega oziroma latino
izvora), kar pomeni, da te manjšine lahko spremljajo program, ki je prirejen posebej
zanje, zaradi česar morda manj spremljajo televizijske serije na nespecializiranih
kanalih. Vsekakor bi bilo zanimivo izmeriti priljubljenost med serijami, ki so začele
izhajati po letu 2014, in vključiti tudi programe kabelske televizije.
Televizija in program, ki ga le-ta predvaja zaradi svoje vseprisotnosti v
posameznikovem življenju, pomembno vplivata na predstave o svetu, ki ga
posameznik ima. Zgodbe televizijskih serij, ki jih spremlja več let, vplivajo na to,
kako dojema ljudi okoli sebe, še posebej ljudi, ki so drugačni od njega. Prav tako
pa te zgodbe vplivajo tudi na to, kako ta posameznik dojema samega sebe – kar
morda ni takšen problem, če je predstavnik večine. Če pa je ta posameznik
predstavnik manjšine, ki se na televiziji pojavlja redko ali pa je reprezentiran
stereotipno pa lahko to zelo slabo vpliva na njegovo mnenje o samem sebi. Ker se
slika prebivalstva ZDA vedno bolj spreminja zaradi priseljevanj pa tudi vedno večjih
zavzemanj za enakopravnost spolov, nerazlikovanja med »rasami«/etničnostmi in
enakimi pravicami neheteroseksualnih posameznikov, je predstavnikov manjšin
vedno več. Iz vseh zbranih podatkov ugotavljam, da so ustvarjalci televizijskih serij
v ZDA začeli upoštevati zahteve ljudi po večji raznolikosti igralske zasedbe v novih
serijah (ki so ustvarjene po letu 2014).
Glede na vedno bolj raznoliko družbo ZDA je zato upravičeno pričakovati, da bodo
bolj raznolike serije uspešnejše, kar dokazuje tretja najbolj priljubljena serija
Imperij. Poraja se torej vprašanje, zakaj prvi dve mesti po priljubljenosti zasedata
relativno neraznoliki seriji, kot sta Veliki pokovci in Preiskovalci na delu: NCIS.
Obstaja več možnih interpretacij, podala bom dve najbolj očitni. Prva razlaga je ta,
da sta ti dve seriji v več kot desetih letih izhajanja zgradili ogromno bazo
oboževalcev, ki jim zvesto sledijo tudi zdaj, ko jim televizijski ekran ponuja serije,
s katerimi bi se morda lažje poistovetili. Kot smo ugotovili, se televizijski gledalec
s serijo in njenimi liki čuti povezanega, kar pomeni, da serije ne bo opustil le zato,
ker se je pojavila druga, ki naj bi mu bila bolj pisana na kožo, saj bi to bilo primerljivo
z izgubo dolgoletnega prijatelja. Druga razlaga pa je v konkurenci, ki jo imajo
antenski kanali s specializiranimi kabelskimi kanali, ki so ustvarjeni posebej za
manjšine in jim nudijo bogat program s predstavniki njihove manjšine, zaradi česar
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ti manjšinski predstavniki televizijskih serij morda ne poiščejo tudi na antenskih
omrežjih. Zato menim, da bi bilo raziskavo o realnem odrazu raznolikosti populacije
ZDA smiselno ponoviti čez 5 ali 10 let, ko bi bile skoraj vse serije na sporedu
osnovane po letu 2014, prav tako pa narediti primerjavo o raznolikosti na
antenskem in kabelskem omrežju.
Zanimivo bi bilo vključiti tudi druge kategorije, npr. versko raznolikost, raznolikost
tipov telesa, vključenost posameznikov s telesno hibo ali duševno boleznijo ... Prav
tako bi bilo dobro raziskati raznolikost, ki se dogaja za kamero, torej ljudi, ki
sodelujejo pri ustvarjanju serije in so za povprečnega gledalca nevidni. Raznolikost
med zasedbo ustvarjalcev serije bi vsekakor poskrbela za bolj točno reprezentacijo
manjšin.
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8 Povzetek
Televizija kot ena najbolj priljubljenih oblik razvedrila v življenju posameznika
zaseda veliko vlogo. To daje veliko moč ustvarjalcem televizijskega programa, ki
imajo s svojimi vsebinami ogromen vpliv na dojemanje slike sveta tega
posameznika. Problem nastane, kadar so posredovane vsebine reprezentirane
izkrivljeno ali pa se določene vsebine sploh ne pojavljajo, saj to negativno vpliva
na samopodobo skupin ljudi, ki jih to zadeva, prav tako pa lahko vpliva na napačno
predstavo o teh skupinah ljudi v celotni družbi. Največkrat se to dogaja manjšinam,
ki jih je v ZDA zaradi priseljevanja zelo veliko. Spolna, »rasna«, socioekonomska
in seksualna slika prebivalstva ZDA je vsako leto bolj raznolika tudi zaradi
protestov proti neenaki obravnavi vseh skupin prebivalstva. Ker so ljudje odločno
protestirali proti neraznolikosti, ki jo je televizija še vedno kazala, se je v televizijski
industriji leta 2014 zgodil preobrat v igralski zasedbi televizijskih serij. Zanimalo me
je, ali je ta preobrat vplival tudi na najbolj priljubljene serije antenskega omrežja v
sezoni 2015–2016, zato sem se odločila, da raziščem spolno, »rasno«,
socioekonomsko in seksualno raznolikost v treh najbolj priljubljenih serijah. V
najbolj priljubljeni seriji Veliki pokovci raznolikosti skoraj ni bilo zaznati, saj je skoraj
celotna igralska zasedba sestavljena iz večine, razen enega izmed glavnih
igralcev. Malo bolje se je odrezala druga najbolj priljubljena serija Preiskovalci na
delu: NCIS, vendar so manjšine zasedale večinoma le gostujoče vloge, ki so se
pojavile v eni epizodi na sezono. Za najbolj raznoliko pa se je izkazala tretja najbolj
priljubljena serija Imperij, in sicer v vseh kategorijah razen pri socioekonomskem
razredu. Rezultati dajejo vedeti, da bolj raznolike serije postajajo vedno bolj
priljubljene, hkrati pa tudi kažejo na moč, ki jo ima zvestoba televizijskega gledalca
na priljubljenost serije, ki izhaja že več kot 10 let in zaseda prvo mesto po
gledanosti kljub njeni zelo majhni raznolikosti ter na konkurenčnost specializiranih
kabelskih kanalov, ki manjšinam omogočajo ogled raznolikih televizijskih serij brez
večjega iskanja in napora. Iz vseh podatkov lahko zaključimo, da trenutno
televizijski svet serij ZDA še ne odraža realne demografske slike prebivalstva,
vendar v svoje zgodbe dodaja vedno več predstavnikov manjšin, s čimer se počasi
približuje raznolikosti, ki odlikuje prebivalstvo ZDA.

96

9 Literatura in viri
Alper, Loretta. 2006. Class Dismissed: How TV Frames the Working Class
[Transcript]. Northampton: Media Education Foundation.
http://www.mediaed.org/transcripts/Class-Dismissed-Transcript.pdf.
Beauvoir, Simone de. 2013. Drugi spol: prva knjiga: dejstva in miti. Ljubljana:
Krtina.
Beeghley, Leonard. 2007. The Structure of social stratification in the United States.
Fifth Edition. New York: Routledge.
Bellisario, Donald P. in Don McGill. 2016. NCIS: Naval Criminal Investigative
Service – The Thirteenth Season [DVD]. Los Angeles: Paramount Pictures.
Bourdieu, Pierre. 2001. Na televiziji. Ljubljana: Krtina.
Branston, Gill in Roy Stafford. 2010. The Media Student's Book. Fifth Edition. New
York: Routledge.
Brooks, Tim in Earle Marsh. 2007. The Complete Directory to Prime Time Network
and Cable TV shows 1946–Present. New York: Ballantine Books.
Cramer, Michael. 2011. Televizija in auteur v poznih 50-ih letih. V: Proti koncu:
sodobna TV serija in serialnost, Jela Krečič in Ivana Novak, ur. Ljubljana:
Slovenska kinoteka, str. 39–50.
Daniels, Lee in Danny Strong. 2016. Empire – The Complete Second Season
[DVD]. Los Angeles: 20th Century Fox.
Gates, Gary J. 2011. How many people are lesbian, gay, bisexual and
transgender? Los Angeles: The Williams Institute, UCLA School of Law.

97

Gennis, Sadie. 2013. Kenan Thompson Blames SNL's Diversity Issue on Lack of
Talented Black Comediennes. TV guide, http://www.tvguide.com/news/snldiversity-issue-kenan-thompson-1072056/, 9. 12. 2017
Gladwell, Malcolm. 2008. Preblisk: moč mišljenja brez razmišljanja. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Greene, Natalie. 2009. Women's Leadership in Primetime Television – An
Introductory Study. Washington, DC: General University Honors.
Hall, Stuart. 1997. The Work of Representation. V: Representation: Cultural
Representations and Signifying Practices, Stuart Hall, ur. London: Sage in Milton
Keyes: The Open University, str. 13–74.
Healey, Joseph F. 2007. Diversity and Society: Race, Ethnicity and Gender.
Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Hilton-Morrow, Wendy in Kathleen Battles. 2015. Sexual identities and the media:
an introduction. New York: Routledge.
Hulu, https://www.hulu.com/, 16. 12. 2017
Kendall, Diana Elizabeth. 2011. Framing Class: Media Representations of Wealth
and Poverty in America. Second Edition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
Inc.
Kozloff, Sarah. 1992. Narrative Theory and Television. V: Channels of Discourse,
reassambled: television and contemporary critisicm, Robert C. Allen, ur. Chapel
Hill: The University of North Carolina Press, str. 67–100.
Krečič, Jela. 2011. Serijska detektivka: V kaj je zrasla detektivka na televiziji? V:
Proti koncu: sodobna TV serija in serialnost, Jela Krečič in Ivana Novak, ur.
Ljubljana: Slovenska kinoteka, str. 125–138.

98

Lorre, Chuck in Bill Prady. 2016. The Big Bang Theory – The Complete Ninth
Season [DVD]. Burbank: Warner Home Video.
Luthar, Breda. 1992. Čas televizije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Macdonald, J. Fred. 1992. Blacks and White TV: African Americans in Television
Since 1948. J. Fred Macdonald, https://jfredmacdonald.com/bawtv/index.htm,
15. 4. 2018
Mlodinow, Leonard. 2012. Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your
Behavior. New York: Vintage.
Musek, Janek. 1997. Personality stereotypes: Psychological comprehension of
stereotypes. V: Etnološka stičišča 5 & 7, Božidar Jezernik in Rajko Muršič, ur.
Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 15–26.
Nastran Ule, Mirjana. 1999. Socialna psihologija predsodkov. V: Predsodki in
diskriminacije: izbrane socialno-psihološke študije, Mirjana Nastran Ule, ur.
Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 299–342.
Nastran Ule, Mirjana. 2000. Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in
publicistično središče.
Netflix, https://help.netflix.com/en/node/412, 16. 12. 2017
NPR.

2012.

Lena

Dunham

Addresses

Criticism

Aimed

At

'Girls',

https://www.npr.org/2012/05/07/152183865/lena-dunham-addresses-criticismaimed-at-girls, 9. 12. 2017
Pan, Maja. 2007. Ljubezen je ljubezen. Ljubljana: Amnesty International Slovenije.
Pass the Bechdel Test, http://www.passthebechdeltest.com/what-is-the-bechdeltest/, 16. 12. 2017

99

Picker, Miguel in Chyng Sun. 2012. Latinos Beyond Reel: Challenging a Media
Stereotype [English Transcript]. Northampton: Media Education Foundation.
http://www.mediaed.org/transcripts/Latinos-Beyond-Reel-Transcript.pdf.
Proctor, Bernadette D., Jessica L. Semega in Melissa A. Kollar. 2016. Income and
Poverty in the United States: 2015. Current Population Reports. Washington, DC:
U.S. Government Printing Office.
Scripps. 2016. The opportunity ahead: monetizing the media consumer in 2017
and

beyond,

http://phx.corporate-

ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjU3ODcwfENoaWxkSUQ9MzY0MD
QzfFR5cGU9MQ==&t=1, 3. 1. 2018
Sender, Katherine. 2005. Off the Straight & Narrow: Lesbians, Gays, Bisexuals &
Television

[Transcript].

Northampton:

Media

Education

Foundation.

http://www.mediaed.org/transcripts/Off-the-Straight-and-Narrow-Transcript.pdf.
Sender, Katherine. 2006. Further Off the Straight & Narrow: New Gay Visibility on
Television

[Transcript].

Northampton:

Media

Education

Foundation.

http://www.mediaed.org/transcripts/Further-Off-the-Straight-and-NarrowTranscript.pdf.
Statista,

https://www.statista.com/statistics/243789/number-of-tv-households-in-

the-us/, 1. 12. 2017
Supreme Court of the United States. 2015. 14-556 Obergefell v. Hodges
(06/26/2015),

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf,

10. 12. 2017
TV Guide. 2013. Kenan Thompson Blames SNL's Diversity Issue on Lack of
Talented Black Comediennes, http://www.tvguide.com/news/snl-diversity-issuekenan-thompson-1072056/, 10. 12. 2017

100

United

States

Census

Bureau,

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216, 1. 12. 2017
United

States

Census

Bureau,

American

Fact

Finder,

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src
=bkmk, 3. 12. 2017
UN Women. 2014. Emma Watson: Gender equality is your issue too,
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equalityis-your-issue-too, 10. 12. 2017
United States Commision on Civil Rights. 1977. Window Dressing on the Set:
Women and Minorities in Television. Washington, DC: U.S. Government Printing
Office.
Valič, Denis. 2011. »Kvalitetna televizija« ali kvalitetna TV. V: Proti koncu: sodobna
TV serija in serialnost, Jela Krečič in Ivana Novak, ur. Ljubljana: Slovenska
kinoteka, str. 51–58.
Vogrinc, Jože. 1995. Televizijski gledalec. Ljubljana: ŠKUC: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Zajc, Melita. 1995. Nevidna vez: raba radiodifuzne televizije v Sloveniji. Ljubljana:
Znanstveno in publicistično središče.

101

10 Seznam prilog
Priloga A: Razpredelnica vseh likov z označenimi kategorijami raziskovanja 9.
sezone serije Veliki pokovci.
Priloga B: Razpredelnica vseh likov z označenimi kategorijami raziskovanja 13.
sezone serije Preiskovalci na delu: NCIS.
Priloga C: Razpredelnica vseh likov z označenimi kategorijami raziskovanja 2.
sezone serije Imperij.
Priloga Č: Razpredelnica režiserjev in piscev 9. sezone serije Veliki pokovci po
posameznih epizodah.
Priloga D: Razpredelnica režiserjev in piscev 13. sezone serije Preiskovalci na
delu: NCIS po posameznih epizodah.
Priloga E: Razpredelnica režiserjev in piscev 2. sezone serije Imperij po
posameznih epizodah.
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Priloga A: Veliki pokovci (The Big Bang Theory) – 9. sezona (2015–2016)
Legenda:
Lik: vsebuje ime in priimek (v kolikor je ta podan) lika, oseb brez imen se ne upošteva, četudi s kom govorijo.
Del: vsebuje podatek o tem, v katerem delu sezone se določen lik pojavlja.
Vloga: označuje, ali ima lik glavno (G), stransko (S) ali gostujočo oziroma enkratno vlogo v seriji (E).
Spol: označuje ženski (Ž) oziroma moški (M) spol lika.
»Rasa«/etničnost: vsebuje »rasno« pripadnost lika oziroma etničnost. Lik je lahko belec nešpansko govorečega izvora (B),
Afroameričan (T), pripadnik ameriških staroselcev ali prvotnih prebivalcev Aljaske (S), Azijec (A), pripadnik prvotnih Havajcev ali
pacifiških otočanov (H), pripadnik 2 ali več ras (2+) ali posameznik špansko govorečega oziroma latino izvora (L).
Razred: označuje socioekonomski razred, ki mu lik pripada. Lik lahko spada v podrazred, kamor spadajo revni in brezdomci
(P), delavski revni razred (R), delavski razred (D), srednji razred (S), višji srednji razred (VS) ali višji razred (V). V kolikor
podatek o razredu lika ne bo razviden, bo to označeno kot (N).
Seksualna usmerjenost: označuje seksualno usmerjenost lika, ki je lahko heteroseksualec/ka (H), gej (G), lezbijka (L) ali
biseksualec/ka (B); označuje lahko tudi transspolno osebo (T). V kolikor podatek o seksualni usmerjenosti ne bo razviden, bo to
označeno kot (N).
Stereotip: označuje, ali je lik predstavljen reprezentativno (brez oznake) ali pa stereotipno (S).
Bechdel test: označuje, ali ženski liki prestanejo (✓) Bechdel test ali ne (x). V oklepaju bo označeno, v katerih epizodah so
glavni ženski liki prestali test in v katerih ne. Pri stranskih in gostujočih likih bo Bechdel test označen le, če je ta lik spregovoril z
drugim ženskim likom.
Opombe: služijo za različne relevantne opazke ob ogledu serije, npr. dodatna pojasnila o liku.
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Lik

Del

Leonard
Hofstadter
Sheldon Cooper
Penny
Hofstadter

1–24

G

1–24
1–24

G
G

M
Ž

B
B

VS
VS

H
H

Howard
Wolowitz
Raj Koothrappali
Bernadette
Rostenkowski
Wolowitz

1–24

G

M

B

S-VS*

H

1–24
1–24

G
G

M
Ž

A
B

V
V

H
H

Amy Farrah
Fowler

1–24

G

Ž

B

VS

H

Stuart Bloom

1, 4–6,
11–13,
17, 21,
23
1, 24

S

M

B

R

H

Prijatelj glavnih likov. Je
lastnik striparnice, vendar
komaj shaja finančno.

S

Ž

B

S

H

Sheldonova mati.

Mary Cooper

Vloga

Spol »Rasa«/
etničnost
M
B

Razred Seksualna
Stereotip Bechdel
usmerjenost
test
S-VS*
H
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Opombe
Uvrščen v VS razred, ker živi
v gospodinjstvu s Penny.

x (1–2,4–
12,14–15,
17, 20–22)
✓(3,13,
16, 18–19,
23–24)
Uvrščen v VS razred, ker živi
v gospodinjstvu z
Bernadette.

x (1–2,4–
12,14–15,
17, 20–22)
✓(3,13,
16, 18–19,
23–24)
x (1–2,4–
15, 17,
19–22)
✓(3, 16,
18, 23–24)

Emily Sweeney

Rajeva punca.
Dermatologinja.

4, 9,
13, 15,
18
5–6,
15, 17
7, 11,
17
7

S

Ž

B

VS

H

S

M

B

S

H

Sodelavec na univerzi.

S

M

B

VS

N

Znanec glavnih likov in
znana osebnost.

E

M

B

VS

H

Oče od Bernadette.

11

E

M

B

N

N

14–15,
18, 22
17, 23,
24
17

S

Ž

B

D

H

Duh Sheldonovega
najljubšega znanstvenika, ki
je imel svojo poučno TVserijo.
Punca, s katero se Raj
dobiva nekaj časa.

S

Ž

B

VS

H

E

Ž

B

S

H

Stephen
Hawking
Mandy Chow
Wyatt
Kenneth
Fitzgerald

17

E

M

B

V

H

2
3
6

E
E
E

Ž
M
M

A
B
B

S
D
N

H
H
N

Adam Nimoy

7

E

M

B

N

N

Dave Gibbs

8,10

E

M

B

S

H

Vanessa
Bennett
Travis
Elon Musk

8

E

Ž

B

N

H

9
9

E
E

M
M

T
B

N
V

N
N

Barry Kripke
Wil Wheaton
Mike
Rostenkowski
Arthur Jeffries
Claire
Beverly
Hofstadter
Leslie Winkle
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✓ (13)

✓ (23)
x (24)

Leonardova mati in
Sheldonova prijateljica.
Sodelavka na univerzi,
nekdanja punca Leonarda.
Znan znanstvenik, znanec
Sheldona in ostalih.
Sodelavka na univerzi.
Pennyjin oče.
Howardov prijatelj, ki skuša
(ne)legalno prodati helij
Sheldonu in Leonardu;
»kriminalec«.
Sin Leonarda Nimoya –
znane osebnosti.
Moški, s katerim gre Amy na
zmenek. Obožuje Sheldona.
Ženska, ki se odzove na
Sheldonov oglas za zmenek.
Vodja javne kuhinje.
Elon Musk – znana
osebnost.

Trent Monaco

10

E

M

B

N

N

Dr. Gallo

12

E

Ž

B

VS

N

x

Meemaw /
Constance
Glen

14

E

Ž

B

N

H

x

15

E

M

B

N

N

Adam West

17

E

M

B

N

N

Tim
Zack
Alfred Hofstadter

18
22
24

E
E
E

M
M
M

B
B
B

VS
N
S*

N
H
H
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Oboževalec skupine
Howarda in Raja.
Psihiatrinja, kateri želi Penny
prodati zdravila.
Sheldonova babica.
Moški, ki je odgovoren za
rezervacije v restavraciji.
Znana osebnost – Batman
za Sheldonov rojstni dan.
Odvetnik za patente.
Pennyjin nekdanji fant.
Leonardov oče in nekdanji
mož Beverly. Neskladje z
razredom – obleke in njegov
poklic arheologa ne
nakazujejo, da je reven, kot
omeni Beverly.

Priloga B: Preiskovalci na delu: NCIS (NCIS) – 13. sezona (2015–2016)
Legenda:
Lik: vsebuje ime in priimek (v kolikor je ta podan) lika, oseb brez imen se ne upošteva, četudi s kom govorijo.
Del: vsebuje podatek o tem, v katerem delu sezone se določen lik pojavlja.
Vloga: označuje, ali ima lik glavno (G), stransko (S) ali gostujočo oziroma enkratno vlogo v seriji (E).
Spol: označuje ženski (Ž) oziroma moški (M) spol lika.
»Rasa«/etničnost: vsebuje »rasno« pripadnost lika oziroma etničnost. Lik je lahko belec nešpansko govorečega izvora (B),
Afroameričan (T), pripadnik ameriških staroselcev ali prvotnih prebivalcev Aljaske (S), Azijec (A), pripadnik prvotnih Havajcev ali
pacifiških otočanov (H), pripadnik 2 ali več ras (2+) ali posameznik špansko govorečega oziroma latino izvora (L).
Razred: označuje socioekonomski razred, ki mu lik pripada. Lik lahko spada v podrazred, kamor spadajo revni in brezdomci
(P), delavski revni razred (R), delavski razred (D), srednji razred (S), višji srednji razred (VS) ali višji razred (V). V kolikor
podatek o razredu lika ne bo razviden, bo to označeno kot (N).
Seksualna usmerjenost: označuje seksualno usmerjenost lika, ki je lahko heteroseksualec/ka (H), gej (G), lezbijka (L) ali
biseksualec/ka (B); označuje lahko tudi transspolno osebo (T). V kolikor podatek o seksualni usmerjenosti ne bo razviden, bo to
označeno kot (N).
Stereotip: označuje, ali je lik predstavljen reprezentativno (brez oznake) ali pa stereotipno (S).
Bechdel test: označuje, ali ženski liki prestanejo (✓) Bechdel test ali ne (x). V oklepaju bo označeno, v katerih epizodah so
glavni ženski liki prestali test in v katerih ne. Pri stranskih in gostujočih likih bo Bechdel test označen le, če je ta lik spregovoril z
drugim ženskim likom.
Opombe: služijo za različne relevantne opazke ob ogledu serije, npr. dodatna pojasnila o liku.
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Lik

Del

Vloga Spol

»Rasa«/ Razred Seksualna
Stereotip Bechdel
etničnost
usmerjenost
test
B
VS
H

Leroy Jethro
Gibbs
Anthony
DiNozzo
Abby Sciuto

1–24

G

M

1–21,
23–24
1–24

G

M

B

VS

H

G

Ž

B

VS

H

Timothy McGee
Ellie Bishop

1–24
1–24

G
G

M
Ž

B
B

VS
VS

H
H
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x (1, 4,
7–8, 10–
13, 15–
19, 21,
23–24)
✓ (2–3,
5–6, 9,
14, 20,
22)
x (1, 4,
7–8, 10–
12, 15–
16, 18–
19, 21,
23–24)
✓ (2–3,
5–6, 9,
13–14,
17, 20,
22)

Opombe

Donald »Ducky«
Mallard
Jimmy Palmer

1–24

G

M

B

VS

H

S

M

B

S

H

Zdravnik, pomočnik
zdravniškega preglednika
Mallarda v laboratoriju.

S

M

T

VS

H

Direktor NCIS.

Delilah Fielding

1, 5,
7–8,
10–
13,
17–
19,
23–24
1, 4,
6, 10,
12,
18–24
6, 17

S

Ž

B

VS

H

Jake Malloy

9, 11

S

M

B

VS

H

Mike Franks

1

E

M

B

N

N

Dr. Cyril Taft

1, 8,
16
1
1
1
1
1

S

M

B

VS

N

Zdravnik, ki operira Gibbsa.

E
E
E
E
E

Ž
Ž
M
M
M

B
B
A
B
A

VS
N
VS
N
N

N
N
N
N
N

Uradnica CIE.

Leon Vance

Joanna Teague
Kelly Gibbs
Kenny Yong
Daniel Budd
Matthew
Rousseau
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✓ (6)

Partnerka McGeeja, ki je v
invalidnem vozičku.
Računalniška analitičarka pri
ministrstvu za obrambo.
Odvetnik za NSA. Mož Ellie
Bishop.
Duh pokojnega nekdanjega
sodelavca Gibbsa.

Duh pokojne hčerke Gibbsa.
Častnik CIE.
Kriminalec – terorist.
Kriminalec – zapornik, ki je
sodeloval v teroristični
organizaciji.

Luke Harris

1
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Luis Mitchell
»Mitch«
Roy Evans
Benson Long
Fisher Hyland
Suzy
Stefanie Collier
vojak Wing
Ramsey Dillon
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Lauren Hudson
– Rita Applegate
Dean Hudson
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Randall
Worthington
Brian Dokes
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Kip Klugman
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Kobe »Beef«
Carver
Laura StrikeDePalma
Sarah Porter
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Kriminalec – otrok, član
teroristične skupine. Nato
pomaga NCIS.
Uslužbenec urada za boj proti
drogam. Njegov oče je umrl, ko
je ščitil Gibbsovo družino.
Kriminalec, ki ga ustrelijo.
Kriminalec.
Kriminalec, pomaga NCIS.
Receptorka v Quanticu.
Polkovnica marincev.
Vojak pri streljanju.
Glavni narednik v Quanticu,
učitelj streljanja.
Prevarantka.

Kapitan na Quanticu,
prevarant. Mož Lauren. Morilec
svoje žene.
Odvetnik Lauren.

Mornar vajenec – kriminalec in
žrtev.
Nekdanji agent NCIS;
prevarant, ki skuša pomagati
NCIS za svojo korist.
Kriminalec, ukvarja se z
nelegalnimi stavami.
Odvetnica Carverja, ki je
prevarantka skupaj s
Klugmanom in Lumpom.
Sekretarka mornarice.

Karen
Stradivarius
»Lump«

4

E

Ž

T

S

N

Policistka.
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Dr. Janice
Brown
Travis Cook
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Virginia Wilson
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Varnostnik, ki je prevarant in
dela v paru z Klugmanom,
vendar je glavni Klugman.
Raziskovalka v farmacevtskem
podjetju, povezana s
kriminalci.
Kriminalec – ropar, ki se
predstavlja za hišnika.
CEO farmacevtske družbe.

Nicky Jones
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Kriminalec.

Tony Francis
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Posebni agent NCIS.

Maple
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Kriminalec.

Jackson Edward
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N

Otrok na praznovanju.

Adam Meyers
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Častnik mornarice – žrtev.

Nick Rossmore
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Poročnik, ki je bil šef žrtve.

Farrah Meyers
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Dan Campbell
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Sestra žrtve. »Rasa« je
rezultat mojega opažanja, da
je mulatka.
Detektiv Metro PD.

Maureen Cabot
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Posebna agentka.

Roland Ebbakey
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Kapitan mornarice.

Peter Woodruff
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Kara Gifford
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Todd Bennett
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Stephenson

7
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D

N

Nekdanji častnik mornarice,
morilec Meyersa in resnični
objavljalec golih slik.
Poročnica, katere gole slike je
objavil Meyers. 2 dni pred
smrtjo mu je izbila zob.
Nekdanji častnik mornarice,
zdaj gasilec. Osumljen umora.
Služabnik.
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Walt Osorio
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Judith McKnight
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Makaela Hayes
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Michael Hayes
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Jason
Tupperman
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Liz Cortland

8

E

Ž

B

N

N

Bahar
Zayah
Dave Woods
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Pete Grady
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Joni Ryan
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Ramsey Malone
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Alan Wyner
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Jeanne Benoit
Woods
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Detektiv pri Sherlockovemu
konzorciju. Nekdanji policist.
Detektivka pri Sherlockovemu
konzorciju. Avtorica romanov.
Detektiv pri Sherlockovemu
konzorciju.
Vnukinja žrtve.
Sin žrtve. Nekdanji mornar, v
zaporu po krivem.
Prijatelj Michaela, skrbi za
njegovo hčer. Pravi morilec pri
umoru, za katerega je bil
obtožen Michael.
Zdravnica – častnica
mornarice v taborišču v
Južnem Sudanu.
Prevajalka v bolnišnici.
Bolnica.
Zdravnik v taborišču v Južnem
Sudanu.
Posebni agent NCIS v Južnem
Sudanu.
Zdravnica, CEO mednarodne
zdravniške supine in nekdanja
partnerka DiNozza, s katero je
bil skupaj zaradi skrivne misije.
Receptorka pri mednarodni
zdravniški skupini.
Poveljnik mornarice v Južnem
Sudanu.
Ćlan plemena, ki je ugrabilo
zdravnike.
Zdravnica mednarodne
zdravniške skupine v Južnem
Sudanu.
Policijski detektiv.
Pomočnik državnega
odvetnika. Morilec žrtve.

Da je mulatka, je rezultat
mojega opazovanja.
Osumljenec umora nekdanjega
dekleta. Mož Hanne.
Odvetnica Kyla in prijateljica
Gibbsa.
Preprodajalec mamil, ki je bil
DiNozzov ovaduh.

Hanna Friedgen
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Kyle Friedgen
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Carrie Clark
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Francis del
Conte »Cheech«
Bradley Hall

9

E

M

T

N
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Poveljnik mornarice.

James Green
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Detektiv v Baltimoru.

Alex Queen
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Paulette Queen
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Poročnik v mornarici, ima
levkemijo in je v bolnišnici.
Mati Alexa.

Barbara Bishop
Alton Brinkman
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George Bishop
Tobias Fornell
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Malcolm Turro
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mlad Donald
Mallard
mlad Nicholas
Mallard
Lorraine Mallard
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Richard Doogan
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Mati Ellie Bishop.
Upravnik zgradbe v stavbi
Seana. Ustrelil je Seana in
umoril agenta FBI.
Brat Ellie Bishop.
Višji agent FBI. V 22. delu
ustreljen in hudo ranjen.

Zapornik, ki je ustrezen
darovalec kostnega mozga
Alexu.
Ponarejevalec denarja in
morilec. Govori s slovanskim
naglasom.
Spomin, v katerem je mlad
Ducky.
Spomin, v katerem je mlad
polbrat Duckyja, ki je zdaj že
pokojni.
Druga žena Duckyjevega
očeta.
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Nicholas Mallard
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Angus Clark
Dwayne Parker
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kap. Bloom
Dwayne Pride
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Lucas Black
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Dalton
Greenbrick
Blake Huxley
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Luka Sciuto
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Meredith Brody
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Eva Azarova
Anton Pavlenko
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Stewart Dorfman
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Manny
Jeff Katz
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Oče Duckyja in Nicholasa.
Vratar.
Brat Duckyja.
Lastnik kombija, v katerem je
bil zvezan Ducky.
Odvetnik.
Lastnik zastavljalnice.
Človek, ki ga pomotoma
zamenjajo za Duckyjevega
brata.
Kapitanka pri mornarici.
Posebni agent pri NCIS New
Orleans.
Posebna agentka pri NCIS
New Orleans. Da je mulatka, je
izraz mojega opažanja.
Posebni agent pri NCIS New
Orleans.
Finančni direktor pri Blye
Industries.
Vodja varnosti pri Blye
Industries.
Brat Abby. Osumljen
zastrupitve potnikov na letalu.
Posebna agentka pri NCIS
New Orleans.
Prevarantka. Ruska vohunka.
Ruski svetovalec, ki je že
sodeloval z NCIS. Zastrupljen.
Delavec na smetišču. Ima
diplomo iz evolucionalne
biologije, vendar ima raje delo
na smetišču; bil sošolec z
McGeejem.
Delavec na smetišču.
Policist – detektiv.
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Dominick Rubin
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Sam Harper
Meredith Ragan
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Diego de la
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Mark Dominquez
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Bob Mugford
RJ Hammond
Jalen
Washington
Maria de la Rosa
Jerry Grossman
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Mattias Groller
Jorge Morales
Valerie Page
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Megan Porter
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Dean Campbell
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115

Mornarka v mornarici.
Kriminalec, osumljenec umora.
Vodja tolpe.
Oče pogrešane Jane.

✓

Posebna agentka FBI, ki jo
umorijo.
Upokojeni agent-analitik NSA.
Prodajalec mladih deklet v
spolno suženjstvo.
Ustanoviteljica in vodja
oddelka GPS v Daly Tech.
Potapljač na podmornici.
Potapljačica na podmornici.
Morilka Diega.
Višji vodja potapljačev na
podmornici. Žrtev.
Nadzornik na podmornici.
Afroameričan latino izvora.
Nadzornik na podmornici.
Kapitan na podmornici.
Potapljač na podmornici.

x

Žena pokojnega Diega.
Odvetnik. Kriminalec, ki
sodeluje s tolpo, ki posluje z
mamili.
Podvodni raziskovalec.
Admiral mornarice.
Posebna agentka NCIS.
Otroška prijateljica McGeeja.
Hčerka Sarah Porter, ki je
ugrabljena.
Fant Megan, ki je ugrabljen.

Richard Porter
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James Muldoon
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Leah Ramsey /
Elizabeth Elliot
Spencer Dodd
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Riley Davis
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Earl Kitt
Catherine Taft
Grace Confalone
Amy Harrison

116

Oče Megan, nekdanji mož
Sarah. Ustreljen pri predaji
denarja.
Sedanja partnerka Richarda.
Organizirala ugrabitev. Žrtev.
Prisilno upokojen mornar. Iz
bogate družine.
Ugrabitelj, ki se želi maščevati
Sarah, ker so ukinili njegovo
vojaško enoto. Ustreljen.
Podčastnik mornarice. Žrtev.
Podčastnica mornarice.
Mulatka – rezultat mojega
opazovanja.
Posebni agent ATF.
Žena dr. Tafta.
Psihiatrinja.

✓

Ustreli žrtev, ker jo je le-ta
spolno nadlegoval v
mladinskem priporu.
Podčastnik mornarice, ki je
pomagal Amy ponarediti kraj
zločina.
Dedinja bogastva, novo dekle
DiNozza. V 20. delu izvemo,
da je prevarantka.
Žrtev. Mož Elaine. Raziskuje
za roman.
Žrtev. Glavna podčastnica
mornarice. Filipinka – moje
opazovanje.
Posebni agent NCIS.
Narednik streljanja, ki je bil
poškodovan v streljanju.
Hči Aarona. Mulatka – rezultat
mojega opazovanja.
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Oče DiNozza.
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Angelina
Jenings
Susan Elizabeth
Lowe
Paul
Oliver Bale
Harvey
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Ljubica žrtve. Osumljenka.
Prevarantka.
Žena žrtve. Osumljenka.
Prevarantka.
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Brezdomka, ki trdi, da je
DiNozzo st. njen oče.
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Poročnik pri mornarici.

Lisa Marsden
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Shawn Kelly
Thomas
Bransfield
Hicks
lažni mali
DiNozzo
lažni visoki
DiNozzo 2
Tom Morrow
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Namestnik šerifa pri policiji.
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Prevarant, ki se predstavlja za
agenta DiNozza.
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Jacob Scott
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Chester Grimm
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Cassio Chavez
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Šef domovinske sekcije.
Nekdanji direktor NCIS.
Umorjen.
Nekdanji agent. Ubežnik iz
zapora. Preda se NCIS v 23.
delu. Trdi, da so mu podtaknili
umore.
Upravnik zapora, iz katerega
sta ubežnika pobegnila.
Ubežnik iz zapora. Morilec.
Pomaga NCIS.

Anthony
DiNozzo st.
JoAnn Allman
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Strokovnjak za poligraf.
Delavec v zavetišču za
brezdomce.
Pomočnica senatorja. Morilka
žrtve.
Senator.
Senator.

Prevarant, ki se predstavlja za
agenta DiNozza.
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det. Swanson
Hugo Radcliffe
Jessica Terdei

22
22
22

E
E
E

M
M
Ž

B
B
B

S
N
N

N
N
N

Andrew Hubbard
Kristen

22
22

E
E

M
Ž

A
B

VS
S

N
N

Michelle Obama
Emily Fornell
Tess Monroe

22
23
23–24

E
E
E

Ž
Ž
Ž

T
B
B

V
VS
VS

H
N
N

Angela Dresser
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Žena Toma.
Mojster narednik mornarice.
Sin Davida, še otrok. Ustrelil
vlomilca. Priča umora.
Žena Davida in mati Henryja.
Nekdanja odvetnica.
Detektiv policijske postaje.
Lastnik puba. Stric Jessice.
Nekdanja direktorica MI6.
Ustreljena in mrtva.
Kapitan mornarice.
Policistka. Sodelovala s
kriminalci, morilka.
Prva dama ZDA.
Hčerka Tobiasa.
Posebna agentka FBI.
Nekdanja žena nekdanjega
agenta Dresserja, ki je žrtev.
Agent MI6.
Odpuščeni agent CIE. Morilec.
Podtaknil vohunstvo Jacobu.
Ga ustrelijo – mrtev.
Nekdanji agent NCIS.
Sodeloval s Kortom. Pove
NCIS resnico.
Direktorica Mosada.
DiNozzova hči.

Priloga C: Imperij (Empire) – 2. sezona (2015–2016)
Legenda:
Lik: vsebuje ime in priimek (v kolikor je ta podan) lika, oseb brez imen se ne upošteva, četudi s kom govorijo.
Del: vsebuje podatek o tem, v katerem delu sezone se določen lik pojavlja.
Vloga: označuje, ali ima lik glavno (G), stransko (S) ali gostujočo oziroma enkratno vlogo v seriji (E).
Spol: označuje ženski (Ž) oziroma moški (M) spol lika.
»Rasa«/etničnost: vsebuje »rasno« pripadnost lika oziroma etničnost. Lik je lahko belec nešpansko govorečega izvora (B),
Afroameričan (T), pripadnik ameriških staroselcev ali prvotnih prebivalcev Aljaske (S), Azijec (A), pripadnik prvotnih Havajcev ali
pacifiških otočanov (H), pripadnik 2 ali več ras (2+) ali posameznik špansko govorečega oziroma latino izvora (L).
Razred: označuje socioekonomski razred, ki mu lik pripada. Lik lahko spada v podrazred, kamor spadajo revni in brezdomci
(P), delavski revni razred (R), delavski razred (D), srednji razred (S), višji srednji razred (VS) ali višji razred (V). V kolikor
podatek o razredu lika ne bo razviden, bo to označeno kot (N).
Seksualna usmerjenost: označuje seksualno usmerjenost lika, ki je lahko heteroseksualec/ka (H), gej (G), lezbijka (L) ali
biseksualec/ka (B); označuje lahko tudi transspolno osebo (T). V kolikor podatek o seksualni usmerjenosti ne bo razviden, bo to
označeno kot (N).
Stereotip: označuje, ali je lik predstavljen reprezentativno (brez oznake) ali pa stereotipno (S).
Bechdel test: označuje, ali ženski liki prestanejo (✓) Bechdel test ali ne (x). V oklepaju bo označeno, v katerih epizodah so
glavni ženski liki prestali test in v katerih ne. Pri stranskih in gostujočih likih bo Bechdel test označen le, če je ta lik spregovoril z
drugim ženskim likom.
Opombe: služijo za različne relevantne opazke ob ogledu serije, npr. dodatna pojasnila o liku.

119

Lik
Cookie Lyon

Lucious Lyon
Hakeem Lyon
Jamal Lyon
Andre Lyon
Porsha

Becky
Mimi Whiteman
Rhonda Lyon

Anika Calhoun

Del

Vloga Spol

»Rasa«/
Razred
etničnost
T
V

Seksualna
Stereotip Bechdel
usmerjenost
test
H
✓ (1–10,
12–13,
15–16)
x (11, 14,
17–18)
H
H
G
H
H
✓ (1, 3,
7, 10, 12–
13, 16)
x (6)

1–18

G

Ž

1–18
1–18
1–18
1–18
1, 3,
5–8,
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12–13,
16, 18
1, 3–8,
10–16,
18
1, 4,
7–8,
10
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7–18

G
G
G
G
S

M
M
M
M
Ž

T
T
T
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V
V
V
V
S
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T
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H
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Ž
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L
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Ž

B
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H
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S

Ž

2+

V

H
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✓ (13,
16)

Opombe

Osebna asistentka Cookie, ki
na koncu sezone postane
izvršna pomočnica.

Izvršna pomočnica v
podjetju..

Vlagateljica v Imperij.
Prebolela je raka, ki se vrne.
Njena žena jo ubije.

✓ (11,
16–18)
x (8, 9–
10, 12–
14)
✓ (1, 4,
8, 11, 15–
18)

Žena Andreja, ki je noseča in
izgubi otroka. Kreativna
direktorica modnega oddelka
Imperija.

Nekdanja zaročenka
Luciousa, producentka v
Imperiju. Mulatka. Noseča s
Hakeemom, v 18. delu se
poroči z Luciousom.

x (3, 9–
10, 13–
14)
Michael
Sanchez
Roxanne Ford
Freda Gatz

Carol

Thurston
Rawlings
»Thirsty«
Tiana Brown

Chicken

Leah Walker v
mladosti
Dwight Walker
kot otrok
(Lucious)

Jamalov partner, s katerim se
razide v 5. delu. Kuhar.

1–2,
4–5,
15
1–4
1, 3,
5–8,
12–15,
17–18
1, 9,
12,
16–17
2–5, 8,
10–18

S

M

L

S

G

S
S

Ž
Ž

T
T

VS
D*

N
N

✓ (4)

S

Ž

T

N

H

✓ (9, 12,
16)
x (17)

S

M

T

VS

N

2, 5, 7,
10,
12–14,
16
2–3,
5–6,
8–10,
14–15,
18
2–5, 7,
13
2–5,
7–8,
13, 18

S

Ž

T

VS

B

S

Ž

T

S

N

Asistentka Hakeema.

S

Ž

T

R

H

Spomin Luciousa – njegova
mati.

S

M

T

R

H

Spomin Luciousa – on, ko je
bil še otrok.
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Državna tožilka.
Hči Franka, ki je pevka pri
Imperiju. Dela kot frizerka,
živi v slabšem delu mesta. Ni
vidno, da bi imela plačilo kot
pevka, kot pri ostalih pevcih.
Sestra Cookie, ki ima
probleme z drogo in
alkoholom.
Odvetnik Luciousa, ki
velikokrat ne dela po zakonu
in skrbi za njegova umazana
dela.

✓ (5, 13)

Pevka pri Imperiju. Nekdanje
dekle Hakeema.

Pevka pri Mirage a Trois za
Lyons Dynasty. Hakeemova
zaročenka, ki ga zapusti.
Promotor koncertov, ki ga
Cookie najame za Dinastijo
Lyon. Z njim se romantično
zaplete. Povezan s kriminalci.
Duhovnik, s katerim se
posvetuje Andre.

Laura Calleros

4–18

S

Ž

L

S

H

Laz Delgado

5–9

S

M

L

N

H

5, 7,
12
6, 10–
12
7–8,
10–11
8–9,
16
10–12

S

M

T

S

N

S

M

B

V

G

Glasbeni producent Jamala.

S

M

B

V

N

Direktor Swiftstreama, ki se
združi z Imperijem.

S

Ž

T

V

H

S

Ž

T

V

B

S

Ž

T

S

H

Leah Walker

12–13,
15–16
15–18

S

Ž

T

V

H

Derek Major

16–18

S

M

T

VS

G

Tariq Cousins

16–18

S

M

T

VS

N

Andre

1

E

M

T

N

N

Don
Frank Gathers

1
1

E
E

M
M

T
T

N
N

N
N

L. C. Pryce
Jameson
Henthrop
Jago Locke
Candace
Camilla Marks
Whiteman

Harper Scott
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✓ (6, 8,
13)

✓ (8–9,
16)
✓ (12)

Sestra Cookie, ki je poročena
s premožnim belcem ne
špansko govorečega izvora.
Žena Mimi, nekdanje dekle
Hakeema. Poročena z Mimi
zato, da bi prevzela Imperij in
se maščevala Luciousu, ki je
razdrl njeno zvezo s
Hakeemom. Ubije ženo in
nato stori samomor.
Novinarka, ki dela zgodbo o
Luciousu in se spogleduje z
njim.
Mati Luciousa, ki živi v
zavodu za ljudi z mentalnimi
boleznimi, nato pa se preseli
k sinu.
Glasbeni direktor za ASA.
Romantično se zaplete z
Jamalom. V javnosti še
skriva, da je gej.
Prijatelj Carol, ki dela v FBI.
Želi zgraditi primer proti
Luciousu kot morilcu. Polbrat
Luciousa.
Obiskovalec na koncertu, ki
ga Cookie pozna.
Reporter.
Zapornik, za katerega je
Lucious včasih prodajal

Jermel

1

E

M

T

N

N

Miss Lawrence
Guy

1
1, 11

E
E

M
M

T
B

N
N

N
N

Veronica »V«
Sharon
Carpenter
Clyde

2, 18
2

E
E

Ž
Ž

T
T

VS
V

N
N

2

E

M

T

N

N

Valentina
Galindo

2–3

E

Ž

L

N

H

McKnight
Robbins

2
2

E
E

M
M

T
B

D
VS

N
N

3
4–5

E
E

M
M

T
B

N
N

N
G

Ne-Yo

5

E

M

T

V

H

J. Poppa

6

E

M

T

N

H

P-Busta
Big Heavy

6
6–7, 9

E
E

M
M

T
L

N
N

N
N

7

E

M

T

V

N

Sway Calloway
Chase One

Huey Jarvis
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drogo. Lucious ga da ubiti,
ker grozi njegovi družini.
Zapornik, ki ga je Cookie
najela, da je ubil nekoga, ki ji
je grozil. Ga ubijejo.
Pevec, ki je transvestit.

✓ (1)

Zapornik. V 11. delu vidimo,
da ni več v zaporu in da
opravlja umazana dela za
Luciousa.
Pevka pri Imperiju.
Novinarka, ki intervjuja
Jamala.

✓

x (3)

Zapornik, ki poje z
Luciousom.
Dekle na pevski avdiciji, s
katero gre Hakeem na
zmenek. Predstavljena je kot
stereotip seksi
Latinoameričanke, ki se
prička z dekleti.
Paznik v zaporu.
Sodnik, ki ga Thirsty izsiljuje,
da Luciousu odobri izpust iz
zapora do sojenja z varščino.
Voditelj na MTV News.
Fotograf in umetnik, ki
sodeluje z Jamalom in ki ga
Jamal privlači. Na koncu
Michael z njim prevara
Jamala.
Slavni pevec, ki sodeluje z
Jamalom.
Partner Becky, pevec pri
Imperiju. Vnuk pridigarja, zato
je Andreju všeč.
Pevec pri Imperiju.
Ugrabitelj Hakeema, ki
sodeluja z Lazom. Kot
gostujoč lik je označen, ker
spregovori le kakšno poved.
Glasbenik, h kateremu gre
Lucious po nasvet.

Raquel Alvarez

7

E

Ž

L

VS

H

Caitlin Peters
Skye Summers

8
9–10

E
E

Ž
Ž

B
2+

S
V

N
H

9
9

E
E

Ž
Ž

L
B

N
N

N
N

9–10
9

E
E

Ž
M

B
T

VS
S

N
N

Jason Derulo
Charlamagne
Spider
Athena Myers
Jezzy

10
10
10
10
10

E
E
E
E
E

M
M
Ž
Ž
Ž

T
T
T
T
T

N
N
N
S
N

N
N
N
N
N

Arturo Calleros
Maria Calleros
Lola

13, 18
13, 18
14

E
E
E

M
Ž
Ž

L
L
T

D
D
N

H
H
N

Stacee RunRun
Steve Cho
Marti Monroe
Olive
Clair Templeton
Mrs. Calhoun
Juanita

14

E

Ž

T

V

N

14
14
14
14
15
16–18

E
E
E
E
E
E

M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

A
T
T
T
T
2+

S
N
N
N
V
D

N
N
N
N
H
N

Brenda
Pepper
Judith
Lee Daniels
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Namestnica župana, ki jo
Andre izsiljuje z njunim
spolnim videoposnetkom, da
nekaj naredi zanj.
Vodja kampanje za Pepsi.
Slavna pevka, s katero
sodeluje Jamal. Mulatka.
Novinarka.

✓

Slaščičarka, prijateljica
Cookie iz zapora.
Menedžerka Skye.
Producent snemanja
Jamalove pesmi za Pepsi.
Pevec in voditelj oddaje.
Voditelj nominacij ASA.
Zapornica, prijateljica Cookie.
Upraviteljica zapora.
Zapornica, ki je prijateljica
Cookie.
Oče Laure, ki tudi poje.
Mati Laure.
Domnevna hči Luciousa,
njena mati je nekdanja žena
Jamala. Izkaže se, da je njen
oče nekdo drug.
Slavna pevka, s katero
sodeluje Jamal.
Zaposlen v Imperiju.
Vlagateljica v Imperij.
Vlagateljica v Imperij.
Vlagateljica v Imperij.
Mati Anike.
Služabnica pri Luciousu.
Afroameričanka latino izvora.
Kot gostujoči lik je označena,
ker spregovori le kakšno
poved.

Joe Walker

18

E

M

T

N

H

Shyne Johnson

18

E

M

T

N

N

Jeff
Rosey
Tommy

18
18
18

E
E
E

M
M
M

T
T
B

N
N
N

N
N
N
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Oče Luciousa, ki ga vidimo v
njegovih spominih. Bil je
policist.
Kriminalec, s katerim je
Lucious umoril 4 ljudi.
Pevec v Jamalovem zboru.
Gost na poroki Hakeema.
Gost na poroki Hakeema.

Priloga Č: Režiserji in pisci 9. sezone serije Veliki pokovci (The Big Bang Theory)
Epizoda
1

Režiserji in režiserke
Mark Cendrowski

2

Mark Cendrowski

3

Mark Cendrowski

4

Mark Cendrowski

5

Mark Cendrowski

6

Mark Cendrowski

7

Mark Cendrowski

8

Mark Cendrowski

9

Mark Cendrowski

10

Mark Cendrowski

Pisci in piske
Chuck Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari, Steven Molaro,
Steve Holland, Eric Kaplan, Bill Prady
Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez, Chuck
Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari, Bill Prady
Dave Goetsch, Jim Reynolds, Jeremy Howe, Steven
Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan, Bill Prady, Chuck
Lorre
Chuck Lorre, Steve Holland, Eric Kaplan, Steven Molaro,
Maria Ferrari, Tara Hernandez, Bill Prady
Chuck Lorre, Eric Kaplan, Maria Ferrari, Steve Holland,
Jim Reynolds, Saladin K. Patterson, Bill Prady
Steve Holland, Maria Ferrari, Anthony Del Broccolo,
Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds, Bill Prady,
Chuck Lorre
Chuck Lorre, Jim Reynolds, Tara Hernandez, Steven
Molaro, Steve Holland, Jeremy Howe, Bill Prady
Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds, Chuck Lorre,
Steve Holland, Tara Hernandez, Bill Prady
Jim Reynolds, Jeremy Howe, Tara Hernandez, Steve
Holland, Maria Ferrari, Adam Faberman, Bill Prady,
Chuck Lorre
Jim Reynolds, Saladin K. Patterson, Steven Molaro,
Steve Holland, Jeremy Howe, Eric Kaplan, Bill Prady,
Chuck Lorre
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11

Mark Cendrowski

12

Mark Cendrowski

13

Mark Cendrowski

14

Mark Cendrowski

15

Mark Cendrowski

16

Mark Cendrowski

17

Mark Cendrowski

18

Mark Cendrowski

19

Mark Cendrowski

20

Mark Cendrowski

21

Mark Cendrowski

22

Nicole Lorre

23

Anthony Rich

Steven Molaro, Eric Kaplan, Tara Hernandez, Steve
Holland, Jim Reynolds, Maria Ferrari, Chuck Lorre, Bill
Prady
Steve Holland, Jim Reynolds, Saladin K. Patterson,
Steven Molaro, Maria Ferrari, Anthony Del Broccolo, Bill
Prady, Chuck Lorre
Chuck Lorre, Eric Kaplan, Dave Goetsch, Steven Molaro,
Steve Holland, Saladin K. Patterson, Bill Prady
Chuck Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari, Steven Molaro,
Steve Holland, Tara Hernandez, Bill Prady
Steven Molaro, Jim Reynolds, Tara Hernandez, Steve
Holland, Eric Kaplan, Jeremy Howe, Bill Prady, Chuck
Lorre
Eric Kaplan, Jim Reynolds, Saladin K. Patterson, Steven
Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari, Chuck Lorre, Bill
Prady
Chuck Lorre, Eric Kaplan, Jeremy Howe, Steven Molaro,
Steve Holland, Tara Hernandez, Bill Prady
Steven Molaro, Eric Kaplan, Adam Faberman, Steve
Holland, Jim Reynolds, Maria Ferrari, Bill Prady, Chuck
Lorre
Bill Prady, Eric Kaplan, Maria Ferrari, Steven Molaro,
Steve Holland, Saladin K. Patterson, Chuck Lorre
Chuck Lorre, Dave Goetsch, Tara Hernandez, Steven
Molaro, Steve Holland, Jim Reynolds, Bill Prady
Eric Kaplan, Maria Ferrari, Jeremy Howe, Steven Molaro,
Steve Holland, Tara Hernandez, Chuck Lorre, Bill Prady
Steven Molaro, Jim Reynolds, Anthony Del Broccolo,
Chuck Lorre, Steve Holland, Tara Hernandez, Bill Prady
Steve Holland, Saladin K. Patterson, Tara Hernandez,
Steven Molaro, Eric Kaplan, Maria Ferrari, Chuck Lorre,
Bill Prady
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24

Mark Cendrowski

Steven Molaro, Tara Hernandez, Adam Faberman, Chuck
Lorre, Steve Holland, Jeremy Howe, Bill Prady
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Priloga D: Režiserji in pisci 13. sezone serije Preiskovalci na delu: NCIS (NCIS)
Epizoda
1

Režiserji in režiserke
Tony Wharmby

2
3

Terrence O'Hara
James Whitmore Jr.

4
5
6
7
8
9

Dennis Smith
Bethany Rooney
Rocky Carroll
Mark Horowitz
Tony Wharmby
Dennis Smith

10

Arvin Brown

11
12
13

Terrence O'Hara
Leslie Libman
Rocky Carroll

14
15
16
17
18

Thomas J. Wright
Bethany Rooney
Alrick Riley
Terrence O'Hara
Tony Wharmby

19

Thomas J. Wright

Pisci in piske
Donald P. Bellisario, Don McGill, Gary Glasberg, Scott
Williams
Donald P. Bellisario, Don McGill, Gina Lucita Monreal
Donald P. Bellisario, Don McGill, George Schenck, Frank
Cardea
Donald P. Bellisario, Don McGill, Christopher J. Waild
Donald P. Bellisario, Don McGill, Stephen D. Binder
Donald P. Bellisario, Don McGill, Jennifer Corbett
Donald P. Bellisario, Don McGill, Brendan Fehily
Donald P. Bellisario, Don McGill, Scott Williams
Donald P. Bellisario, Don McGill, George Schenck, Frank
Cardea
Donald P. Bellisario, Don McGill, Jennifer Corbett, Gary
Glasberg
Donald P. Bellisario, Don McGill, Steven D. Binder
Donald P. Bellisario, Don McGill, Christopher J. Waild
Donald P. Bellisario, Don McGill, Matthew R. Jarrett, Scott J.
Jarrett
Donald P. Bellisario, Don McGill, Brendan Fehily
Donald P. Bellisario, Don McGill, Jennifer Corbett
Donald P. Bellisario, Don McGill, Scott Williams
Donald P. Bellisario, Don McGill, Cindi Hemingway
Donald P. Bellisario, Don McGill, Gary Glasberg, Gina
Lucita Monreal
Donald P. Bellisario, Don McGill, George Schenck, Frank
Cardea
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20
21
22

Edward Ornelas
Leslie Libman
Dennis Smith

23
24

James Whitmore Jr.
Tony Wharmby

Donald P. Bellisario, Don McGill, Brendan Fehily
Donald P. Bellisario, Don McGill, Christopher J. Waild
Donald P. Bellisario, Don McGill, Gina Lucita Monreal,
Jennifer Corbett
Donald P. Bellisario, Don McGill, Steven D. Binder
Donald P. Bellisario, Don McGill, Gary Glasberg, Scott
Williams
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Priloga E: Režiserji in pisci 2. sezone serije Imperij (Empire)
Epizoda
1
2
3
4
5

Režiserji in režiserke
Lee Daniels
Dee Rees
Craig Brewer
Danny Strong
Kevin Bray

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mario Van Peebles
Sylvain White
Sanaa Hamri
Paul McCrane
Sanaa Hamri
Danny Strong
Michael Engler
Paris Barclay
Cherien Dabis
Sanaa Hamri

16
17

Millicent Shelton
Paul McCrane

18

Sanaa Hamri

Pisci in piske
Lee Daniels, Danny Strong, Ilene Chaiken, Joshua Allen
Lee Daniels, Danny Strong, Carlito Rodriguez, Joshua Allen
Lee Daniels, Danny Strong, Attica Locke, Joshua Allen
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Danny Strong
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Wendy Calhoun,
Janeika James, JaSheika Ashel James
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Robert Munic
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Ingrid Escajeda
Lee Daniels, Danny Strong, Malcolm Spellman
Lee Daniels, Danny Strong, Eric Haywood
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Radha Blank
Lee Daniels, Danny Strong
Lee Daniels, Danny Strong, Ilene Chaiken
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen, Attica Locke
Lee Daniels, Danny Strong, Ayanna Floyd Davis
Lee Daniels, Danny Strong, Eric Haywood, Malcolm
Spellman
Lee Daniels, Danny Strong, Joshua Allen
Lee Daniels, Danny Strong, Ayanna Floyd Davis, Jamie
Rosengard
Lee Daniels, Danny Strong, Ilene Chaiken
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literature navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 2018

Eva Ferme
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