


Barbara Klingerová: Konečná a nekonečná historie filmu: 

rekonstruování minulosti v recepčních studiích (1997)

� Diachronní oblasti výzkumu:
� Reprodukce prostřednictvím videa a laserdisků. 

Obdobně jako vysílání v televizi, představuje i uvádění filmů na videu a laserdiscích
významnou diváckou platformu, která by se mohla stát předmětem výzkumu 
recepčních studií. 
Tyto formáty s sebou nesou zcela odlišný modus reprodukce a předvádění, který 
zahrnuje praktiky specifických mediálních průmyslů, jakož i proměněnou situaci 
sledování. Existuje mnoho různých typů otázek, které je zde možno vznést: týkají se 
technologií a obchodních praktik, které se podílejí na rozvoji a zavádění těchto 
nových formátů, jakož i klasifikace filmů a komentářů užívaných v obchodech s 
videokazetami, na obalech laserdisků i v příbuzných médiích, která diváka orientují na 
příslušný film. Jak se kupříkladu laserdisky publikům prodávají ve specializovaných 
časopisech typu Widescreen Review? Jakým způsobem speciální vydání filmů, 
která se objevují v laserdiskových formátech – přinášejících rozsáhlé komentáře kritiků, 
režisérů a hvězd, jakož i pokyny pro využívání filmu ke „studijním účelům“ – mění
identitu filmu a jeho recepci? Budeme-li dopad laserdisků a videa na recepci 
zkoumat dále, nabídne se nám otázka, jaké možnosti častého znovusledování
filmů tyto formáty implikují. A nakonec bude třeba položit si otázku nejobtížnější –
jakou roli hrají laserové či video reprodukce filmů v oblasti sociálních interakcí, širších 
modelů konzumpce a dějinných vývojových procesů, které kolem vztahu film/divák 
v konkrétním diachronním období krouží?



Barry R. Litman, The Motion Picture Mega-
Industry:

� průměrný počet diváků sledujících film z videokazety 2,9;

� 4.5 miliardy filmů za rok na nosiči pro domácí sledování.



� Tržba z kin: cca 20% příjmů filmových studií
� 1986 – tržby z VHS poprvé vyšší než tržby v U.S. kinech
� 2004: tržby z kin (USA, Kanada): 10,2 miliardy; tržby z „home

video“: 25,95 miliardy
� Hledá se Nemo: 21,5 mil. ks – amer. trh
� Tržba v kinech: 340 mil. dol.
� Shrek – 35 mil. ks dvd celosvětově
� Tržba v kinech: 484,4 mil celosvětově
� The Lion King 11/2 – 9 mil. ks – amer. trh (direct to video)









Rané aparáty pro domácí
sledování
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� Moya Luckett, „Filming the Family“: Home Movie Systems and the
Domestication of Spectatorship. The Velvet Light Trap 36, 1995, s. 21-32.
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� Peter Kramer, The Lure of the Big Picture: Film, Television and Hollywood. 
In: John Hill – Martin McLoone (eds.), Big Picture, Small Screen. The
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film in North America. Film History 15, č. 2.
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� Anglie:
� W. Watson: Motorgraph
� Haydon a Urry: Home Student´s 

Cinematograph
� Riley Brothers: Kineoptoscope
� USA: 1897: American Parlor

Kinetoscope Co. of Washington 



Haydon – Urry: Eragraph (Home
Student´s Cinematograph )



Edisonův kinetoskop



Vitak



Vitak – reklama v katalogu, 
1902



Homograph



Homograph – 1911 – propagační
leták





1912-1923

� Bing projectoscope, Cosmograph, 
Kineclair, Phantascope, Ernemann
Kinox, 

� Pathescope
� Edison Home Projecting Kinetoscope
� na disku – Victor Animatograph

(1911)  a Urban Spirograph (1913)



� Možné důvody nárůstu zájmu výrobců:
� zájem o kina
� půjčovny filmů
� vliv velkých spol. – Pathé a Edison vstoupili 

na trh
� Pathé KOK 1912 (v US jako Pathescope

1913)
� a Home Projecting Kinetoscope
� – nový nehořlavý acetátový materiál
� nový systém distribuce 



Edison home projecting
kinetoscope – 1912-1914
� 22mm, tři pásy
� Předpokládaní uživatelé a trhy: rodina, kostel, škola, kluby, 

obchod 
� možné příčiny neúspěchu:
� -cena projektoru
� - špatná propagace; chybný předpoklad, že i drahý 

kinetoskop si najde cestu do domácností vyšších vrstev, 
jako fonograf – ale fonograf či stereoptikon byly špatné
modely: ty mohly spoléhat na dlouhou tradici buržoazního a 
aristokratického kulturního zhodnocení hudební
performance (hudební koncerty v domácnostech) a 
veřejných přednášek (hlavně cestopisy); film neměl 
podporu takového vítaného kontextu

� -technické nedostatky, např. zpočátku chyběl pás na 
odebírání odvinutého filmu



spirograph



Pathé KOK (Pathescope)





� Katalog - 1922



„The Pathescope Can Take You to 
the Holy Land“ New York Tribune, 
1914

� „…wonderful series of
reconstructed Bible 
Scenes actually posed in 
the Holy Land…“

� „…the Pathescope is built
especially for home and
school use and to be
operated by 
inexperienced persons –
even by children“



� „Think of having
Mary Pickford, 
Charlie Chaplin, 
William S. Hart in 
your own home“



Pathé-Baby

� 1. klika pro ruční
pohon 

� 2. skříň pro 
projekční lampu 

� 3. klika pro rychlé
převíjení

� 5. filmový kotouč
� 8. schránka na film 







Fonografy a kinetoskopy



New York Tribune, 1914







Trh s filmy pro domácí sledování před nástupem 
videokazet, nabídka filmů

� Ideal Pictures Corporation –půjčovna 16mm filmů, filmy RKO a Allied Artists, United Artists, PRC, 
Warner bros, Walt Disney. 

� Eastman Kodak: dvě dceřiné spol. – Kodascope Libraries pro domácí uživatele 8mm a 16mm filmů a 
Eastman Teaching Films pro školy

� 1926 – dohoda s Warner Bors – práva na 16mm filmy – The Clash of the Wolves, The Lighthouse by the
Sea, Lady Windermere´s Fan, ..

� 1937: MPPDA - Motion Picture Producers and Distributors of America –vytvoření Advisory Committee
on the Use of Motion Pictures in Education.  Založeno Teaching Film Custodians –

� např. 24min dlouhý First Seize His Books – 1953 – je zkrácená verze MGM filmu The Mortal Storm
(Frank Borzage). 

� 1937 – Paramount – pro školy – jednokotoučové –

� z Maid of Salem se stalo Seeing Salem

� z High, Wide and Handsome - Men and Oil

� z Wells Fargo - Wheels of Empire

� 1975 – Learning Corp. of America– uvedla filmy Columbie 

� např. A man for all seasons (1966) uveden jako Conscience in Conflict

� In Cold Blood – jako Crime and the Criminal

� Holl. průmysl: 1945 – MGM – distribuce na 16mm do světa, ale ne v usa, podbně i 1946 – RKO

� Castle films –založeno 1924 – dodával 8mm a 16mm krátké filmy a krátké verze. 

� 1947 – Universal koupil Castle Film - 10minutové kompilace některých studiových filmů, např. s W. C. 
Fieldsem; Abbott a Costello....



� 70. léta:
� spol. začaly uvádět 8mm verze svých filmů –
� Columbia Pictures – „digest“ verze – The wild One, The

Guns of Navarrone, Lawrence of Arabia, Cat Ballou…
� Universal –Universal 8 films – 1- až 2-kotoučové

kondenzace – např. The Sting, Jaws, Slap Shot, Battlestar
Galactica...

� 1976: Ivy Films – Super 8mm – prodej i půjčování – The
Third Man, High Noon, The Quiet Man, Invasion of the
Body Snatchers...

� Marketing Film Interantional: 1980- např. War of the
Worlds, To Catch a Thief, The Godfather, Saturday Night
Fever, Grease, Star Trek – The Motion Picture.

� 1977 - MGM na trh s 8mm filmy, prvních 12 filmů – ale 
jako 20min zkrácené verze – Mutiny on the Bounty, The
Wizard of Oz, Easter Parade, An American in Paris, How
The West Was Won, Doctor Zhivago, Shaft,...

� spol. s největší účastí na tomto trhu: Blackhawk films- zal. 
1927



Scopitone



Cinebox



Videopřehrávače - literatura

� Frederick Wasser: Veni, Vidi, Video. The Hollywood Empire 
and the VCR. Austin 2001. 

� Janet Wasko: Hollywood in the Information Age. University 
of Texas Press, 1994

� Douglas Gomery, Shared Pleasures. A History of Movie
Presentation in the United States. University of Wisconsin
Press, 1992 

� Tino Balio (ed.): Hollywood in the Age of Television. 
London – Sydney – Wellington: Unwin Hyman, 1990; 

� Julia R. Dobrow (ed.): Social and Cultural Aspects of VCR 
use. New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, 
1990 

� Siegfried Zielinski, Audiovisons. Cinema and Television as 
Entr´Actes in History. Amsterdam 1999



Ampex, 1956





Electronic Video Recording (EVR)



Holotape (RCA)



Cartrivision



















Television disc (TeD)





laserdisky



Pioneer VP 1000



� http://www.oz.net/blam/DiscoVision/Multimedia.htm



Selectavision
� http://www.cedmagic.com/home/fanfare-movies-page.html



U-matic



� 1977 – Andre Blay–20th Century Fox. 
vydal Patton, The French Connection, 
The King and I – 56. Spol. Magnetic
Video





� Michael Storper, The transition to flexible specialisation in the US film industry: 
external economies, the division of labour and the crossing of industrial divides. In: Ash
Amin (ed.), Post-Fordism: A Reader. Blackwell, Oxford 1994, s. 195-225.

� John Sedgwick, Product differentiation at the movies. Hollywood 1946 to 1965. In: 
John Sedgwick – Michael Pokorny, An economic history of film. London – New York, 
Routledge 2004, s. 186-215 

� David Gartman, Three Ages of the Automobile. The Cultural Logic of the Car. Theory, 
Culture and Society 21, č. 4-5, 2004 

� Phil Hubbard, A good night out? Multiplex cinemas as sites of embodied leisure. Leisure
Studies 22, červenec 2003, s. 255-272 

� John Belton, Digital Cinema: A False Revolution. October 100, jaro 2002 
� Frederic Wasser, Veni, Vidi, Video: The Hollywood Empire and the VCR. University of

Texas Press, Austin 2001.
� Janet Staiger, Announcing Wares, Winning Patrons, Voicing Ideals: Thinking about the

History and Theory of Film Advertising. Cinema Journal 29, č. 3, 1990; 
� Susan Ohmer, The science of Pleasure: George Gallup and audience research in 

Hollywood. In: Identifying hollywood´s audiences (eds. Melvyn Stokes, Richard 
Maltby), 1999 

� Barry R. Litman, The Motion Picture Mega-Industry. Allyn and Bacon, Needham Heights
1998 



� Douglas Gomery: The Coming of
Sound: Technological Change in the
American Film Industry - - in –
Elizabet Weis, John Belton: Film 
sound: theory and practice, 1985 

� invention – vynalezení
� innovation – inovace, vylepšení
� diffusion – rozšíření



� Siegfried Zielinski, Audiovisions: 
Cinema and television as Entr´actes
in History. Amsterdam University 
Press 1999

� Gerard Genette: Paratexts. 
Thresholds of interpretation. 
Cambridge – New York – Melbourne, 
Cambridge university press 1997. 
(orig. Seuils. 1987)



Laserdisky - Criterion

� První speciální edice – Občan Kane, 
1984

� První audiokomentář – historik 
Ronald Haver – King Kong

� První komentář režiséra –
1988,Michael Powell – Black
Narcissus a The life and death of
colonel Blimp

� První widescreen edice - Don Siegel –
Invasion of the body snatchers



Vliv paratextů na recepci

� Barbara Klingerová, Současný cinefil. Filmové sběratelství v 
éře po videu. Iluminace č. 3, 2005

� Vinzenz Hediger, Spaß an harter Arbeit. Der Making-of-
Film. In: Vinzenz Hediger – Patrick Vorderau, Demnächst in 
Ihrem Kino. Grundlagen der Filmwerbung und 
Filmvermarktung. Marburg: Schüren, 332-341

� Barbara Klinger: Digressions of the Cinema: 
Commodification and Reception in Mass Culture. In: James 
Naremore – Patrick Brantlinger: Modernity and mass 
culture. Bloomington 1991



diváci
� Šíření inovací
� Francouzský sociolog Gabriel Tarde – The Laws of

Immitation (1903). 
� 1962 – znovu formulováno Everettem Rogersem -

Diffusion of Innovations
� 1. průkopníci (innovators), 2,5% 2.  raní osvojitelé –

early adopters – 13,5%, 3. raná majorita (early
majority) – dochází k masivnímu šíření novinky, 
následují názorové vůdce – 34%, 4. pozdní majorita –
late majority – tlačeni okolím k přijetí inovace 5. 
zaostávající – laggards – 16% - jsou buď
konzervativní, nedůvěřují inovacím, nebo jsou v rámci 
soc. systému izolovaní



















Diferenciace trhu: edice

� www.sonypictures.com/cthe/superbit/
home.html







Collectible Tin Anniversary Edition



D-Day 60th Anniversary
Commemorative Edition



„library titles“ – starší filmy na DVD

� Julian Stringer: Raiding the Archive: Film 
Festivals and the Revival of Classic
Hollywood. In: Paul Grainge (ed.), Memory
and Popular Film. Manchester – New York: 
Manchester University Press, s. 81-96; 

� Julian Stringer: One Thing Nor the Other. 
Blockbusters at Film Festivals. In: Julian
Stringer (ed.), Movie Blockbusters. New
York – London: Routledge 2003, s. 202 –
213. 









� Scarface: Příběh o krachu amerického snu jako 
součást příběhů o jeho naplnění (raper Trick Dady: 
„Je to nejúžasnější film všech dob“)







� Arjun Appadurai, Modernity at Large. 
Cultural Dimensions of Globalization. 
Minneapolis – London: University of
Minnesota Press 1996 

� - armchair nostalgia
� Julian Stringer, „The China Had Never Been

Used!“: On the Patina of Perfect Images in 
Titanic. In: Kevin S. Sandler – Gaylyn
Studlar (eds.), Titanic: Anatomy of a 
Blockbuster. New Brunswick, N. J. –
London: Rutgers University Press 1999, s. 
205-219. 



Distribuce filmů britské společnosti Working
Title Films na DVD:
Working Title Films staví svůj obraz mj. na „auteur“ filmech, které
získávají ocenění na festivalech – např. Muž, který nebyl



„A beautiful photographic history of Working Title Films, the most 
successful international independent British film company of the last 20 
years.“



Proč si Hugh čte na lavičce Mandolínu kapitána Corelliho? Adaptace 

této knihy byl jeden z dalších projektů Working Title Films.



Model komerčního úspěchu u WT: romantické komedie scenáristy 
Richarda Curtise s Hughem Grantem v hlavní roli.



Tím, co pomáhá prodávat cyklus romantických komedií na obou 
stranách Atlantiku, je americká hvězda…



…a využívání anglo-amerických kulturních diferencí, které

mohou být na DVD edicích zveličeny a komentovány



� Čtyři svatby — tržby ve Spojených 
státech a Kanadě: $52.7 mil.; mimo 
USA a Kanadu: $193 mil. /z toho cca 
28 mil. v Británii/; 

� Notting Hill: $116 mil, resp. $247.8 
/31 mil/; 
Deník Bridget Jonesové: $71.5, resp. 
$208.6 /42 mil./. 



Na americké speciální edici s Notting Hillem jsou filmové sekvence použity jako 
videoklipy. Interprety jsou Shania Twain a Elvis Costello, kteří mají smlouvu s 
Polygramem.



Změnám v případě uvedení na jiném trhu podléhají i obaly DVD. Obě
americké edice filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb zdůrazňují hvězdy –
Andie MacDowell a Hugha Granta. Starší DVD má silně „anglický“ tón a 
ukazuje hvězdy v dvojzáběru na pozadí městečka s řekou a kostelem.



Druhá americká edice Čtyř svateb má přibližně stejný design jako 
britská/evropská, ale zdůrazňuje obě herecké hvězdy, zatímco ostatní
herci jsou v pozadí (a Rowan Atkinson není vůbec přítomný)



Oproti tomu edice uvedená pro britský a západoevropský trh ukazuje 
herce v řadě, s důrazem na Atkinsona a britského divadelního herce 

Simona Callowa.



V případě další romantické komedie Láska nebeská mají americká i 
„evropská“ edice podobný design – „dárek“. Ale je zde zřetelný rozdíl v 
důrazu. Britské DVD má malé „boxy“ s obrázky herců dobře známých 

britskému publiku.



Oproti tomu americké DVD má jen 4 okénka, každé z nich ukazuje ne 
jen tváře, ale situace, vztahy, emocionální vazby: mezi otcem a 
synem, mladým či stárnoucím párem. Jasně tak naznačuje 
potenciálním divákům, jaké publikum může s filmem na tomto dvd
strávit ke své spokojenosti.



Distributoři a producenti často používají recenze jako nástroj pro kulturní a 
interpretační rámování filmu pro diváky. Jména v daném národním prostoru 
dobře známých kritiků mohou být použita pro tv spot…



… i pro DVD bonusy.



Kulturní rozdíly hrály v americké marketingové kampani důležitou roli: „nejdůležitější bylo 
udržet rovnováhu mezi romantickými a komickými prvky filmu. Pro většinu zemí
zdůrazňovaly trailery a tv spoty komičnost, aby oslovily muže i ženy. Ale pro americký trh, 
kde nějaký čas trvá, než si Američané zvyknou na cizí akcent, i když je anglický, jsme zvolili 
důraz na romanci.“



DVD bonusy na americké edici Bridget Jonesové: „Průvodce Bridgetinými
briticismy“ – tento bonus nabízí „komickou“ verzi americko-anglického slovníku. 
Kulturní a jazykové americko-anglické diference nejsou smazávány, naopak: 
jsou sebevědomě předváděny.



Často je vyjadřován ironický postoj, dokonce ve velmi explicitní, přímé
a reflexivní podobě. DVD bonusy mohou oslovovat diváky jako 
„vědoucí“ publikum – které ví, jak fungují marketingové strategie



„materiály na DVD nebudou: nudné; otevřeně sebepropagační; 
nebudou ukazovat bezdůvodně Hugha Granta v mokré košili … tedy 
pokud to nebude naprosto nutné.“



Zápletky romantických komedií Working Title Films fungují jako 
narativní stroje na produkci pocitu studu. Hrdina jej zakouší před 
filmovou hvězdou…



…slavnými celebritami…



… či před celým (tv) národem.



„Sezónnost“ filmu Láska nebeská (který se odehrává v období Vánoc) 
byla zásadní pro datum uvedení do kin a pro marketingovou kampaň
(obal soundtracku)



Speciální edice Notting Hillu nabízí ne jen příležitost ke vstupu do světa 
příběhu nebo k setkání s filmovou hvězdou…



… imaginární procházení Notting Hillem má i své adresy v reálním světě, se skutečným 
zbožím ke koupi. DVD jako turistický průvodce – to je jen jeden příklad vztahů mezi 

filmovým marketingem, kulturním dědictvím a turistickým průmyslem.



DVD bonusy s herci nemají pouze etos profesionálních vyznání – často jde spíše 
o zprostředkování „upřímnosti“ osobních vzpomínek. Andie MacDowell vzpomíná
na DVD na dobu, kdy točila Čtyři svatby a jeden pohřeb: „byl to jedinečný 
okamžik v mém životě. Byla to ta největší role.“



Britský deník Bridget Jonesové je rámován pro americké publikum skrze 
osobnosti a produkty, dobře známé v americké populární kultuře.



Romantické komedie Working Title Films jsou prodávány do světa jako 
„hollywoodská hvězda plus britské kulturní dědictví“. Čtyři svatby ukazují
„starobylé hostince“…



… a venkovské domy.



V Notting Hillu hraje Julia Roberts americkou filmovou hvězdu, která přijíždí do 
Anglie, aby si zahrála v dobové kostýmní adaptaci Henryho Jamese.



Deník Bridget Jonesové je inspirován Pýchou a předsudkem Jane 
Austenové – a speciální edice to předvádí



V romantických komediích Working Tiltes je Londýn představován jako 
čisté, elegantní město. Tim Bevan, jeden z šéfů společnosti, komentuje 
důvody této strategie: „Z hlediska přijetí filmu v Americe je zajímavé, 
že pokud ukážete město tímto způsobem, nebudou mít pocit, že jde o 
import.“



Takovýto vztah mezi filmovým marketingem a turistickým průmyslem není přitom typický 
pouze pro DVD s filmem Notting Hill. Bonusový materiál u filmu Lilo a Stitch dělá pro 
Havajské ostroy v podstatě totéž, co DVD s Notting Hillem pro tuto slavnou část Londýna –
tj. prezentuje určité místo jako něco důvěrně známého  a současně exotického. Využití
časové, prostorové a kulturní distance je ovšem pro tento způsob prezentování lokálního 
zásadní.



Video store magazine: podíl dvd s 
audiokomentářem – 2001 – 10% všech od 
uvedení



The Lion King
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Hollywood in Europe. Experiences of a Cultural Hegemony. 
Amsterdam 1994

� Martine Dananová, Marketing the Hollywood Blockbuster in France. 
Journal of Popular Film & Television 23, 1995, č. 3.

� Janet Staigerová, Neo-Marxist Approach: World Film Trade and 
Global Culture Flows. In: Alan Williams (ed.), Film and 
Nationalism. New Brunswick – New Jersey – London: Rutgers 
University Press 2002

� Philippe Meers, „It´s the Language of Film!“: Young Film Audiences
on Hollywood and Europe. In: Melvyn Stokes – Richard Maltby
(eds.), Hollywood Abroad. London: British Film Institute 2004



Pluto a kačer Donald jako diegetičtí zástupci dětského diváka – a Disneyho
minulost jako budoucí divácká zkušenost



� http://disney.go.com/disneyvideos/animate
dfilms/lionking/



Lví král jako globální fenomén – a svět jako místo sdílené zkušenosti



„Dnes dabujeme filmy přibližně do 32 jazyků…“



Hollywood a televize
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