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Semiopragmatika filmu, tak ako ju rozpracoval francúzsky teoretik Roger Odin, sa 

venuje predovšetkým skúmaniu toho, ako diváci “čítajú”, resp. konštruujú význam 

filmu. Odin totiž postrehol, že príjemca reaguje nielen na znaky, ktorými s ním 

tvorcovia prostredníctvom filmu komunikujú – a teda, že každý film do istej miery 

konštruuje svoje publikum –, ale že prispôsobuje vnímanie a chápanie filmu situácii 

alebo inštitúcii, v rámci ktorej mu je tento film premietnutý. Napríklad skupinka 

tínedžerov bude na historický veľkofilm reagovať inak, ak sa naň krátko po premiére 

pôjde pozrieť do multiplexu, a inak, ak jej ho premietnu v škole v rámci hodiny 

dejepisu. Inak sa bude na amatérsky záznam dedinskej svadby pozerať ženíchov 

pravnuk so svojimi rodičmi, a inak etnológ, ktorý tento záznam získa ako materiál pre 

svoj výskum. Na základe skúmania vplyvu kontextu na filmový “text” potom Odin 

vypracoval abstraktný teoretický model, v ktorom charakterizoval rôzne “mody” 

produkcie významu divákom i rôzne myšlienkové a emocionálne procesy, ku ktorým 

pri sledovaní filmového materiálu u divákov, patriacich do euroamerického 

kultúrneho kontextu, najčastejšie dochádza.  

Vo svojej prednáške tento Odinov teoretický koncept, ktorý má dnes vo svete viacero 

prívržencov, v základných obrysoch predstavím, no zameriam sa prednostne na dva 

základné mody produkovania významu divákom: na konštruovanie/čítanie filmu ako 

dokumentu a na jeho čítanie ako fikcie. Na príklade recepcie štyroch slovenských 

filmov – Kauza Cervanová (r. Robert Kirchhoff), Slovensko 2.0 (rôzni režiséri), Koza 

(r. Ivan Ostrochovský) a Únos (r. Mariana Čengel Solčanská) –, ktoré boli uvedené do 

distribúcie v rokoch 2013 – 2017, sa pokúsim ukázať, ako si tieto mody dokážu 

konkurovať, ako ľahko diváci prekresľujú hranice medzi vnímaním filmu ako fikcie, 

ako filmového dokumentu a ako autorského dokumentárneho filmu, a zároveň, ako 

distribučná a PR stratégia filmu prispieva k vytváraniu diváckych očakávaní, ktoré 

však už samotné filmy nemusia nevyhnutne napĺňať. 
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