FRANCE ŠTIGLIC: FILMSKA ZAPUŠČINA|
DELOVNE NALOGE

Osnovni filmski
pojmi za vsakega
mladega režiserja
Kader
Osnovna enota filma.
Temeljna prostorska enota videnega v filmu. Kadri lahko trajajo
različno dolgo. V času snemanja filma traja kader od začetka
snemanja, ko vklopimo kamero, do konca snemanja, ko kamero
izklopimo. Pri montaži kader traja od enega montažnega prehoda –
reza, do drugega montažnega prehoda.
Sekvenca
Zaporedje več kadrov, povezanih v zaključeno celoto.
Plan
Velikost predmeta ali osebe, zajete v kadru, ki jo določa razdalja
od kamere. Najpogostejši in osnovni primeri planov so: daljni plan
ali total – figura je v celoti zajeta znotraj kadra in je del splošnega
okolja, srednji plan – kader se približa figuri in jo ponavadi zajame
malo pod ali nad pasom, bližnji plan – v ospredje pride človeški
obraz in detajl – določen predmet je izpostavljen iz prostora.
Slikovni prikaz planov
Filmski plani so določeni glede na velikost objekta znotraj vidnega
polja v kadru. Pri tem upoštevamo izostreni objekt v kadru, medtem
ko neizostreni deli filmske podobe ne spadajo v plan. Kadar v kadru
ni gibanja kamere, govorimo o enem planu. Kadri, v katerih se
kamera giblje, pa imajo lahko več planov.
Rakurz
Snemalni kot, pod katerim je posnet določen kader filma. V osnovi
poznamo normalni rakurz (brez vidnega kota), zgornji rakurz, spodnji
rakurz in ptičjo perspektivo.
Mizanscena
Razporeditev in gibanje igralcev v prostoru, po navodilih režiserja.
Načeloma gre za gledališki izraz, filmska mizanscena pa zajema še
druge vidike predvsem zato, ker je filmska slika dvodimenzionalna
in nima realne globine. Filmska mizanscena tako zajema tudi
gibanje kamere, snemalne kote, svetlobo itd.
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