KULTURA PRAGNIEÑ KREACJA - PERSWAZJA - KONSUMPCJA
Proponowane has³o tytu³owe konferencji – KULTURA PRAGNIEÑ – w zamyœle organizatorów ma
byæ jedn¹ z cegie³ek w wielkim gmachu, jaki tworz¹ rozliczne kategorie funkcjonuj¹ce w teorii kultury,
stanowi¹ce wyraz krytycznej refleksji o zindustrializowanej kulturze wspó³czesnej, zdominowanej przez
doktrynê neoliberalizmu. Okreœlenie kultura pragnieñ jest opozycj¹ do pojêcia kultura potrzeb. Ujêty tym
ostatnim has³em model kulturowy charakteryzowa³ siê nastawieniem na produkcjê, która mia³a zaspokoiæ
popyt okreœlony potrzebami ¿yciowymi (jakkolwiek byœmy je rozumieli). Stan zaspokojenia potrzeb jest
niepo¿¹dany z perspektywy interesów przemys³u – oznacza bowiem likwidacjê popytu. W zwi¹zku z tym
korzystniejsze okaza³o siê kreowanie i stymulowanie sfery pragnieñ konsumenta, co w³aœciwie mo¿e nie
mieæ ograniczeñ. W tym momencie mo¿na przywo³aæ dzia³aj¹cego w Stanach Zjednoczonych
legendarnego Edwarda L. Bernays'a, siostrzeñca Zygmunta Freuda, twórcê nowej dziedziny, jak¹ sta³o siê
public relations. Bernays zacz¹³ wykorzystywaæ w praktyczny sposób koncepcje swojego wuja w
dzia³aniach promocyjnych ju¿ w latach 20. XX w. To wtedy przy znacz¹cym udziale Bernaysa – ale za
pieni¹dze amerykañskich koncernów i przy wspó³udziale rz¹du – w Stanach Zjednoczonych kulturê
potrzeb zaczêto powoli przeobra¿aæ w kulturê pragnieñ. W Polsce w obecnym natê¿eniu jest ona
zjawiskiem stosunkowo nowym.
Celem konferencji jest zastanowienie siê nad sposobami kreowania kultury pragnieñ, jak równie¿
nad tym, jakie to wywo³uje skutki. Wiadomo, ¿e jednym z nich jest krystalizacja nowych form
wspólnotowych. Inny stanowi¹ nowe preferencje dotycz¹ce stylu ¿ycia i zwi¹zane z nim atrybuty, a tak¿e
nowe sposoby spêdzania czasu wolnego, sposoby mieszkania, nowa obyczajowoœæ w sferze kulinarnej,
seksualnej i wielu innych. Kultura pragnieñ wywo³uje równie¿ wiele frustracji powoduj¹c tym samym
powstanie zastêpów wykluczonych lub tylko zdystansowanych. Prowokuje tak¿e ró¿nego rodzaju
strategie oporu.
Adresatami konferencji s¹ przede wszystkim kulturoznawcy, filozofowie kultury, antropolodzy i
etnolodzy, medioznawcy, socjolodzy, pedagodzy, literaturoznawcy, jêzykoznawcy a tak¿e historycy sztuki
badaj¹cy sztukê nowoczesn¹, która mo¿e byæ traktowana jako niezwykle interesuj¹cy przejaw spo³ecznej
autorefleksji.
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