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UČBENIKU NA POT
Z začetkom devetdesetih let prejšnjega stoletja smo po Ellisu (2002) vstopili v
obdobje nasičenosti medijskih vsebin. To je sledilo času pomanjkanja in dostopnosti
do medijev. Pri tem ima video produkcija, vse od prvih prikazovanj gibajočih slik,
pomembno vlogo. Slika vpliva na več človeških čutil, tudi na spletu. Pri gledalcih
vzbuja emocije, hkrati pa se vizualne podobe močneje in dlje časa ohranjajo v
našem spominu kot zgolj slišane ali prebrane informacije.
Študijski predmet Avdio-video produkcija višješolskega študijskega programa
Medijska produkcija je najobsežnejši in najzahtevnejši predmet 2. letnika
omenjenega programa. V skladu s Katalogom znanj mora študent spoznati tako
izraznost medijev in problematiko organizacije dela v video produkciji (v tem delu
znanja sovpadajo z znanji iz predmeta Organizacija in vodenje medijske produkcije),
kot osvojiti principe AV sporočanja, elemente filmskega jezika, tehnike priprave
sinopsisa in scenarija, opremo za AV produkcijo in ravnanje z njo, tehnike vodenja
produkcije, snemanja v zunanjih in studijskih pogojih in tehnike digitalne video
montaže. Kako zajetno – z vsebinskega in praktičnega vidika – je izvajanje predmeta
Avdio-video produkcija, se navsezadnje kaže tudi v številu timskih sodelavcev, ki
predmet poučujejo, in ekipi, ki je ta učbenik napisala. Ekipa je sestavljena iz petih
strokovnih sodelavcev, predavateljev in asistentov.
Po Katalogu znanja je predmet Avdio-video produkcija razdeljen na štiri sklope, pri
vsakem so določeni informativni in formativni cilji, ki smo jih avtorji upoštevali pri
sestavljanju učbenika.
Tematski sklopi predmeta Avdio-video produkcija:
1. Oblikovanje AV medijev
(študent spozna zgodovino filma, razvoj televizije in osnove filmskega jezika; razume
produkcijski proces priprave video prispevka, principe filmske in video režije in
obvladuje tehnike pisanja sinopsisa in scenarija).
2. Snemanje
(študent spozna tehnične karakteristike video snemalne opreme, principe snemanja
fotostripa in video prispevka na osnovi scenarija, razume problematiko kompozicije in
obvladuje tehnike snemanja v zunanjih in notranjih pogojih).
3. Montaža
(študent obvladuje tehnične karakteristike programske in aparaturne opreme za montažo
avdio-video prispevka, upošteva temelje estetike montaže in dinamike oziroma ritma video
zgodbe).
4. Obdelava zvoka
(študent razume zakonitosti zvoka, akustike in psihoakustike ter metode in tehnike snemanja
in obdelave zvoka).
Vsak sklop Avdio-video produkcije je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega
znanja, vsako področje bi lahko imelo samostojen učbenik. Razvoj filma je prepleten
z razvojem televizije, vendar se njuni poti po drugi svetovni vojni tudi ločita, televizija
razvije svoje zvrsti, vrste in žanre. Podobno velja za televizijsko upodabljanje; to črpa
iz zakonitosti filmskega jezika, pri čemer (znova) razvije svoje formate, televizijske
3
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oddaje, ki jih filmsko ustvarjanje ne pozna. Zaradi tega je bilo pri pisanju tega
učbenika najtežje določiti obseg znanj in nalog s posameznih področij, ki bi študentu
omogočil celovit pogled v avdio-video ustvarjanje.
Avtorji smo učbenik razdelili na osem osnovnih poglavij: Skozi zgodovino filma,
Filmski žanri, Televizija in avdiovizualno ustvarjanje, Zgodba, scenarij in snemalna
knjiga, Snemanje, Montaža (in montažni efekti), Zvok, Študijski primer. Preverjanje
osvojenega znanja ni strukturirano z vprašanji na koncu posameznega predmetnega
sklopa, temveč s predlogi podrobnejših analiz izbranih filmov, prizorov in televizijskih
oddaj (velja predvsem za poglavja od 1 do 4). Seveda pa se študent ne more naučiti
snemanja in montaže s prebiranjem literature, temveč mora tovrstna znanja osvojiti s
praktičnim delom. Poglavja 5, 6, in 7 vsebujejo podatke o karakteristiki opreme,
potrebne za beleženje prizorov in zvoka, učbeniku pa je dodan še študijski primer
(poglavje 8), ki zaobjema vedenja filmskega jezika – snemanja, montaže in osnovnih
montažnih efektov. Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje predvsem teoretičnega
znanja so dodana v Prilogi 2 na koncu učbenika. Ta naj bodo vodilo predavateljem in
študentom pri preverjanju osnovnih teoretskih predpostavk, brez katerih ni
kakovostnega video prispevka. Z ločitvijo vprašanj iz teorije smo avtorji želeli ohraniti
kontinuiteto snovi predmeta, ki sloni na praktičnem delu študenta – njegovem
sodelovanju na vajah in izdelavi video prispevka.
Vsako poglavje učbenika začenjamo s citatom režiserja, montažerja, glasbenika ali
filmskega kritika. Ti citati naj spodbudijo razmišljanje o videnem in slišanem, o vplivih
medijev na vsakodnevno doživljanje in občutenje.

Mag. Irena Bedrač

Maribor, april 2011
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1

SKOZI ZGODOVINO FILMA

»Film se ni razvil kot umetnost, temveč kot stroj. Izumili so jih. Namreč stroje, ki snemajo
slike in iz njih delajo gibljive slike, so izumili. Zato izraz film pomeni tako sredstvo kot
umetnost.«
A. R. Fulton

V prvem poglavju študenti spoznajo zgodovino gibljivih slik, od prvih filmskih poskusov in
prve javne predstavitve video posnetkov bratov Lumière do filmskega ustvarjanja z
marketinškim konceptom.
Ob tem izvemo, kdo je oče slovenske kinematografije in kateri film velja za prvi (nemi)
celovečerec slovenskih avtorjev.
_______________________________________________

1.1

OD ROJSTVA FILMA DO VZPONA INDUSTRIJE (1895–1908)

1.1.1 Brata Lumière
V kavarni Le Salon Indien du Grand Café blizu pariške opere se 28. decembra 1895 ni trlo
ljubiteljev filma. Prvo javno predvajanje gibljivih slik si je prišlo ogledat le dobrih 30
radovednežev. Zgodovinska predstavitev bratov Augusta in Louisa Lumière je vsebovala 10
kratkih filmov (dolžina filmov je bila od pol do ene minute), med katerimi je najbolj znan
Odhod delavcev iz tovarne Lumière (La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon). Prihod vlaka na
postajo (L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat), eden njunih najbolj znanih filmov, pri
katerem so se ljudje zaradi neposrednosti doživljanja prihoda vlaka na platnu, varno zatekli
pod stole in klopi, v nasprotju s splošnim prepričanjem, na prvem javnem filmskem
predvajanju ni bil prikazan. Njegova premiera se je dogodila šele mesec kasneje, januarja
1896.
Louis Lumière velja za enega najboljših fotografov tedanjega časa, imel je dober občutek za
kompozicijo in izrez kadrov, prav tako je skonstruiral kinematograf, napravo, ki je bila hkrati
projektor in kamera.
Kateri filmi so bili prikazani na prvi javni
predstavitvi leta 1895, preverite na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_and_Louis_
Lumi%C3%A8re
Del filmov bratov Lumière je dostopen na:
http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s

Slika 1: Prizor iz filma
Odhod delavcev iz tovarne Lumière,
Auguste in Louis Lumière, 1895

Pri filmih iz prvega filmskega obdobja velja, da
so »in public domain« oziroma na razpolago
javnosti, kar je mogoče 70 let po avtorjevi smrti.
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Prvi filmi so dokumentirali družinsko, ulično in javno dogajanje. Številni so služili kot
družinski albumi in tako nehote postali socialni dokument premožnejše francoske družine iz
konca 19. stoletja (filmi bratov Lumière), tiste, ki so na filmskem traku ovekovečili javno
družbeno dogajanje, pa štejemo kot prve dokumentarne filme. Avtorji so ideje črpali tudi iz
pravljic in stripov, ki so jih objavljali evropski in ameriški časopisi in revije (npr. Politi
zalivalec rož, brata Lumière 1895; Astronomove sanje, Lune à un mètre, Georges Méliès,
1898). Za te zgodnje filme se je uveljevilo še eno ime – filmi atrakcije, »kar pomeni, da so
gledalčevo radovednost vzbujali in potešili novost, presenečenje, celo šok. Natančneje, kot
atrakcijo so prikazali tehnične zmožnosti novega medija /…/, spektakel človeških podob /…/,
prizore iz narave /…/ ter razkošne scene.« (Cook, 2007, 4).

» / …/ zgodnji filmi so navadno prikazovali eno samo sliko ali zaporedje
slik/scen, posnetih od spredaj ali statično kot fotografije ali odrske
postavitve. Takratni filmarji so hoteli predstaviti dogajanje na enem samem
prostoru, kot na primer v prizoru ropa in umora v Edisonovem delu Veliki
rop vlaka (1903) ali pa v Mélièsovem trik filmu Sam svoj orkester (1900), v
katerem so čarobna izginotja, ponovna pojavljanja in podobne spremembe
pričarali z večkratno osvetlitvijo filma ter nevidno montažo. Edini zorni kot
prikazovanja slik je potreboval od dogajanja oddaljeno kamero, kar je
pomenilo, da so se nastopajoči posvečali igri teles, ne značajev. Bližnji
posnetki (Velik zalogaj Jamesa Williamsona, 1901) so služili kot komični
vložki ali zanimiv triki. Če sklenemo, filme so prodajali kot polizdelke.
Med prikazovanjem so jih potem različno dokončali; vrteli so jih z drugo
hitrostjo, premontirali ali kaj izrezali, zamenjali, pobarvali, dodali glasbo in
zvočne efekte, pospremili projekcije z razlago, kar je lahko pomenilo velike
razlike v tekstu.«
(Abel, v: Cook, 2007, 4)

1.1.2 Pomembnejši avtorji začetnega obdobja filma
Marie Georges Jean Méliès (1861–1938), francoski filmar, oče filmskega trika in
znanstvenofantastičnega filma. Vodil je majhno gledališče, namenjeno lutkovnim predstavam
in čarovnijam. Njegova ustvarjalnost se je uveljavila že ob koncu 19. stoletja, ko se je začel
ukvarjati s snemanjem filmov s triki, do katerih je prišel naključno. Pri nekem snemanju
prizora mestnega vrveža in prometa na enem izmed pariških trgov se je filmski trak za hip
ustavil, nato odvil naprej. Dogajanja na trgu ta ustavitev seveda ni preprečila. Pri predvajanju
Méliès ugotovi, da je na mestu, kjer je bil najprej omnibus, pogrebni voz, prizora sta se prelila
eden v drugega.
Njegov najbolj znani film je Potovanje na Luno (Le Voyage
dans la lune, 1902) s sceno, v kateri vesoljsko plovilo
zadene v oko človeka na Luni. Dolžina filma je okrog 14
minut (pri predvajanju v takratnih standardih, 16
sličic/sekundo). Zgodba pripoveduje o šestih astronomih, ki
se na predlog predsednika njihovega združenja odločijo za
izlet na Luno. Zgradijo vesoljsko plovilo v obliki kapsule,
na Luni se jim dogodijo številne peripetije, tako da z nje
komaj uspejo pobegniti. Spektakularna je tudi njihova
vrnitev. Pristanejo v morju, iz katerega jih rešijo tako, da
njihovo plovilo privežejo na potniško ladjo. Zaključek
Slika 2: Prizor iz fima
zgodbe prikazuje slavje ob njihovi vrnitvi.
Potovanje na Luno, Georges
Méliès, 1902
6
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Mélièsov filmski opus šteje več kot 500 filmov, vendar so mnogi izgubljeni. Njegovo filmsko
podjetje tik pred začetkom prve svetovne vojne namreč bankrotira, številni celulozni filmi so
pretopljeni v material za izdelavo pet vojaških škornjev oz. prodani za ponovno uporabo.
Edwin Stanton Porter (1870–1941), ameriški filmski avtor. S filmom se je srečal v zadnjih
letih 19. stoletja, vzpon njegovega ustvarjanja pa se začenja z letom 1899, ko se pridruži
zaposlenim v Edisonovem podjetju in studijih. Kot kinooperater je vedel, kaj zabava
občinstvo, njegova prva dela črpajo iz filmov drugih takratnih ustvarjalcev, tudi Mélièsa.
Porterjevo najpomembnejše delo je Veliki rop vlaka (The Great Train Robbery, 1903).
Osnova zgodbe so odrsko delo iz leta 1896 in pričevanja očividcev o takrat pogostih ropih
vlakov na ameriškem Divjem zahodu. 12-minutni film je sestavljen iz 14 kadrov, posnetih na
10 lokacijah, v katerih tolpa roparjev onesposobi telegrafista, oropa potnike, pobegne pred
zasledovalci in umre v zaključnem strelskem obračunu. Prizor ropa vidimo v enem samem
dveminutnem statičnem posnetku (pri predvajanju je ta prizor najverjetneje opisoval
pripovedovalec). Film je bil uspešnica ameriških vodvilov, je prva predstava nickedoleonov.
Vodvil (vaudeville)
lahkotne komedije in burleske s pevskimi
vložki; gledališče, v katerem so tovrstne
predstave.
Nickelodeon
majhno filmsko gledališče iz začetka 20.
stoletja.
Slika 3: Prizor iz filma Veliki rop vlaka,
Edwin Porter, 1903

1.2

OBDOBJE NEMEGA FILMA (1908–1927)

Če se v prvem obdobju film iz zanesenjaškega prikazovanja gibljivih slik razvije v posel1, v
drugem postane industrija in umetnost. To je obdobje, ko ustanavljajo mogočna filmska
podjetja in produkcijske hiše (npr. Paramount Pictures, 1912, Universal Studios, 1912,
Warner Bros., 1918).
Najpogostejša metoda dodajanja zvoka nemim filmom je bila, da so za platno postavili
igralce, glasbenike in naprave za šume. Igralci so prizore dogajanja uprizarjali v živo, četudi
niso bili videni, glasbeniki so glede na prizor izvajali nežno ali dinamično glasbeno
spremljavo na klavirju in orglah. Prestižnejši filmi so imeli na voljo orkestralno predstavo,
tudi najmanjše kinodvorane (nickelodeoni) pa so zaposlovale pianiste, ki so ob predvajanju
filmov pogosto improvizirali. Filmi pred zvočnim filmom torej niso bili nemi, nezanesljivost
glasbene spremljave v živo pa je privedla do ekperimentiranja in snemanja zvoka neposredno
na film (o razvoju zvoka še v poglavjih 1.3 in 7).
Obdobje nemega filma je tudi obdobje burlesk, v katerih je veliko gibanja, tekanja, vrvenja.
Igra temelji na pretirani gestikulaciji in komičnih domislicah – gagih, ki v širšem pomenu
1

Brata Lumière nista verjela v uspešen razvoj filmske industrije in sta večji del opreme prodala Mélièsu, ki
svojega dela prav tako ni znal tržno ovrednotiti, njegovo podjetje je namreč finančno propadlo, večji del
obsežnega filmskega opusa se je izgubil.
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zajemajo vrsto verbalnih in vizualnih šal, v ožjem pa se nanašajo na vizualne komične učinke
nemega filma. Med najpomembnejše ustvarjalce burlesk spadajo režiser Mack Sennett (1880–
1960) in komika burlesk Charlie Chaplin (1889–1977) ter Buster Keaton (1895–1966).
Slednjega se zaradi njegovega stoičnega obraznega izraza oprime vzdevek »velik okamenel
obraz«.

Potepuh Charlieja Chaplina
Potepuh (Charlot, The Little Tramp) Charlieja Chaplina je najbolj
prepoznavni lik nemega filma. Prvič se je pojavil v filmu Kid Auto
Races At Venice leta 1914, režiserja Henryja Lehrmana. Podoba
osebe s socialnega roba, a z gosposkimi navadami in obnašanjem,
obsega predolge hlače, pošvedrane čevlje, pretesen suknjič, palico iz
bambusa, majhen klubuček in na krtačko postrižene brke. Charlie
Chaplin s Potepuhom ni želel nastopati v zvočnem filmu, uradna
upokojitev lika je bila s filmom Moderni časi, Modern Times, leta
1936, filmom, ki ga je Chaplin tudi režiral in produciral. Slednji
velja za Chaplinov prvi (delno) govorjeni oz. njegov zadnji nemi
film. Potepuhov (Chaplinov) glas slišimo na koncu filma, ko se
Potepuh oddaljuje po neskončni cesti proti horizontu, pri tem si
prepeva.

O filmskem ustvarjanju Charlia Chaplina in Potepuhu preberite več na:
http://www.delo.si/druzba/kult/charlie-chaplin-potepuh-in-diktator.html

Prelomnico v filmskem ustvarjanju nemega filma povzroči ameriški režiser David Llewelyn
Wark Griffith (1875–1948) s filmom Rojstvo naroda (The Birth of a Nation, 1915). Film je
posnet po noveli Thomasa Dixona Človek iz klana (The Clansman: A Historical Romance of
the Ku Klux Klan). Zgodba, postavljena v obdobje ameriške državljanske vojne, obravnava
družbene odnose med prevladujočimi belci in črnskim prebivalstvom. Griffithov
najpomembnejši doprinos k filmu je razdelitev prizora na posnetke. Posamezni prizor, znan je
prizor atentata na predsednika Abrahama Lincolna v gledališču, je sestavil iz posnetkov z
različnih stojišč. Z montažo je združil sestavine (posnetke) istega prizora v učinkovito,
dramatično celoto. Rojstvo naroda, film, ki so ga v newyorških kinodvoranah uspešno
predvajali kar 11 mesecev (premiera je bila v Los Angelesu), je prelomen tudi v razumevanju
pojmovanja filmskega ustvarjanja s strani takratne cenzure. Kot je navedeno v Knjigi o filmu
(Cook, 2007, 17) je državna komisija za cenzuro naknadno, po negativnih kritikah liberalnih
novinarjev in pritožbah protirasistične organizacije, prepovedala prikazovanje filma Rojstvo
naroda. Studio, ki je film posnel, pa je zaradi prepovedi predvajanja in domnevnega kršenja
ustavne pravice do svobode izražanja na vrhovnem sodišču tožil državnega cenzorja države
Ohio. Vrhovno sodišče je tožbo ovrglo z utemeljitvijo, da gre pri filmskem ustvarjanju zgolj
za posel, pri katerem se ni mogoče sklicevati na prvi amandma ameriške ustave. (o Rojstvu
naroda tudi v poglavju 6.1.3)
Medtem ko v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike filmsko
delovanje vse bolj prevzemajo studiji, ti se na osnovi uspehov posameznih filmov
specializirajo, številni igralci, režiserji, scenaristi in drugi pa postajajo »hišni« filmski
8
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ustvarjalci, se evropsko filmsko delovanje razvija pod močnim vplivom tedaj predvladujočih
smeri v umetnosti. Povojna nemška ekspresioništična kinematografija, na čelu s Friedrichom
Fritzem Langom (npr. Metropolis, 1926) rojenim na Dunaju, se je prilagajala razpoloženju
ljudi, ki so se po 1. svetovni vojni zatekli v misticizem, v nadnaravnih silah fantomov in
drugih romantičnih pošastih pa je iskala odgovore in izhode iz povojnega vsakdanjega
brezupa. Langov film M (1931) je uvod v film noir. V Franciji prevladuje impresionizem in
ideal »čistega« filma, pri katerem režiserji poudarjajo posebnosti filmskega izraza,
zanemarjajo pa vsebino filma. Harmonično montažno konstrukcijo tvorijo hitri in vsebinsko
med seboj pogosto nepovezani posnetki. Eden
najpomembnejših predstavnikov tega gibanja je René
Clair (Premor, Entr'acte, 1924). Trpljenje device
Orleanske (Jeanne d’Arc lidelse og død, 1928)
danskega režiserja Carla Theodorja Dreyerja ml. je
skoraj v celoti posnet v velikih planih. Zasnova temelji
na dialogih obrazov brez filmske maske, na katerih je
mogoče zaznati izraze bolečine. Nadrealizmu sta bila
zavezana španska ustvarjalca: režiser Luis Buñuel
Portolés in slikar Salvador Dalí. Nepozaben je njun
16-minutni Andaluzijski pes (Un Chien Andalou, 1929),
film, za katerega si avtorja nista prizadevala, da bi ga
gledalci zares razumeli. Namen nepovezanih šokantnih
prizorov, kot so rez očesa z britvijo, dlan z mravljami,
mrtvi osli na klavirju, ki ga vleče moški, je prebuditi
gledalce iz ustaljenosti vsakdanjega življenja in kulture.
Slika 4: Plakat filma Andaluzijski pes, Buñuel in Dalí, 1929
Vir: http://ehaugenboe.wordpress.com/2009/12/29/un-chien-andalou-aka-anandalusian-dog1929/ (25. 2. 2011)
Sovjetska zveza dvajsetih let prejšnjega stoletja je revolucionarna. Takšni so tudi filmi njenih
najpomembnejših takratnih filmskih avtorjev. Denis Kaufman, njegov psevdonim je Dziga
Vertov (Mož s kamero, Čelovek s kino-apparatom, 1928), začne svoj vzpon kot montažer
posnetkov z bojišč. Vertov je pionir sovjetskega dokumentarnega filma (Kino Pravda), ki
smisel svojih revolucionarnih prizadevanj najde v resničnosti posnetkov, druga filmska
sredstva odklanja. Montažo kot najpomembnejšo fazo produkcije filma utemelji sovjetski
filmski teoretik in režiser Sergej Mihajlovič Eisenstein. Njegova Oklepnica Potemkin
(Bronenosets Potyomkin, 1925) spada med največje dosežke svetovne kinematografije.
Revolucionarno navdušujoč je prizor pokola na stopnišču in vstaja matere, ki ji v množičnem
begu pred Kozaki poteptajo otroka.

Sliki 5 in 6: Prizora iz Oklepnice Potemkin, Sergej Eisenstein, 1925
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Ne pozabimo še na ruskega filmskega teoretika in ustvarjalca Leva Kulešova ter njegov
slikovno psihološki poskus, v katerem dokaže vpliv sosledja slik na gledalce. Montažne
kombinacije teh kadrov in brezizraznost Možuhinovega obraza »so pri gledalcu ustvarile vtis,
da Možuhin ob pogledu na hrano, mrliča in otroka menja izraze, da torej svoja emocionalna
stanja spreminja.« (Štefančič ml., 2008) (O razvoju montaže in Kulešovem eksperimentu več
v poglavju 6.)

1.3

OD ZVOČNEGA FILMA NAPREJ

1.3.1 Zvok
Kot smo omenili, nemi filmi pri predvajanju niso bili neslišni. Vpliva zvočne kulise na
doživljanje videnega so se zavedali vse od začetkov na filmski trak ujetih trenutkov. Za prvi
zvočni film velja Pevec jazza (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927). Ta sicer ni prvi zvočni
film, zvočen je bil že Don Juan iz leta 1926, je pa prvi celovečerni zvočni film. Prav tako ni
zvočen v celoti, raba zvoka je omejena na glasbene točke in nekaj skromnih dialogov. Posnet
je v vitafon (vitaphone) tehniki, ki je temeljila na hkratnem predvajanju plošče s posneto
glasbo na cilindričnih valjih in filmskega projektorja. Zvočni zapis so posneli na plošče,
katerih trajanje je bilo enako trajanju enega koluta filma. Glavno vlogo je odigral sloviti
glasbenik Al Jolson, ki je nastopil v vlogi črnskega mladeniča iz judovske družine. V spominu
ostaja igralčev črno pobarvan obraz, kar nekateri kritiki razumejo kot »parabolo rasne
asimilacije v belo ameriško družbo, verske preobrazbe k manj strogi religiozni dogmi in
podjetniškega vključevanja v nastajajočo ameriško filmsko industrijo /…/.« (Leiler, 2009)

Slika 7: Vabilo k ogledu filma Pevec jazza, nad vhodom v kinogledališče
Vir: Cook, 2007, 142

O prvem zvočnem filmu več v članku Projekcija filma Pevec jazza na spletni strani:
http://www.siol.net/trendi/film/novicke/2009/11/pevec_jazza.aspx

Isto leto v Disneyjevih studijih ustvarijo animirani film Parnik Willie (Steamboat Willie, Ub
Iwerks), ki je prvi film, za katerega so v celoti naredili zvok v postprodukciji, vključno z
zvočnimi učinki, glasbo in dialogi.
Nezanesljivost sinhronizacije filma z zvokom s plošč privede do razvoja tehnologije, pri
kateri snemajo zvok neposredno na trak. Nove zvočne kamere so bile zaprte v gluhe komore
in jih med snemanjem niso smeli premikati. Snemanje zvoka na film za nekaj časa zaustavi
10
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razvoj filmskega jezika v smislu premičnega kadriranja, ki se je v produkciji nemega filma
pred tem šele dobro uveljavil. Igralci so bili sprva zbrani okrog skritih mikrofonov, zato so
režiserji za nekaj časa skoraj opustili uporabo bližnjih posnetkov. Kamera je bila bolj
oddaljena od igralcev, kadri so bili daljši, rezi redkejši. Altman navaja, da so se v prvih letih
zvočnega filma kresala tudi mnenja o tem, kakšen naj bo filmski zvočni prostor, »naj skuša
filmski zvok poustvarjati resnično zvočno pokrajino, v kateri so enako pomembni številni
slišni elementi (glasovi, predmeti, okolje), ali naj se oprime kake druge logike, da bi imeli
nekateri elementi prednost pred drugimi.« (Cook, 2007, 143). Glavno načelo lovljenja zvoka
z več mikrofoni, razporejenimi po prizorišču, ki so jih uravnavali z mešalcem zvoka, je bilo,
da se mora raven zvoka ujemati z velikostjo slike; zvok je glasnejši pri bližnjih posnetkih in
tišji pri bolj oddaljenih. Ker je tovrstni postopek povročal zmedo in stroške, se kasneje
odločijo za namestitev mikrofona bližje osi kamere, s čimer dajo prednost razumljivosti pred
zapletenostjo in pristnostjo zvoka.
Po velikem borznem kolapsu in depresiji se tehnologija v začetku tridesetih let prejšnjega
stoletja ni pospešeno razvijala. Leta 1933 je nastal film King Kong (King Kong, James
Ashmore Creelman) in postavil nov mejnik. Murray Spivak, zvočni oblikovalec filma, je prvi
človek, ki je manipuliral s filmskim zvokom na kreativen način. Zvok rjovenja leva je npr.
upočasnil za eno oktavo nižje in ga predvajal skupaj z rjovenjem v originalni tonski višini.
(o zvoku podrobneje v poglavju 7)
1.3.2 Barvni film
Prve filme so barvali ročno, vsako sličico posebej. Z daljšanjem filmov in večanjem števila
kopij, se je tovrstna metoda izkazala kot neuporabna in stroškovno nesprejemljiva. Francosko
podjetje Société Pathé Frères je že na prelomu prejšnjega stoletja patentiralo Pathecolor,
polavtomatsko napravo za razmnoževanje natisov glede na preprosta barvna ujemanja (npr. v
filmu Alibaba in štirideset razbojnikov, Ali Baba et les quarante voleurs, Ferdinand Zecca,
1902, se barva rumeno-rdečega kostuma Alibabe pozna tudi na telesu, ko se ta premika po
platnu). V Združenih državah Amerike v tem obdobju spreminjajo črno bele slike v barvne s
tintirnimi in tonirnimi postopki, kar pa so morali opustiti s snemanjem zvoka na trak. Barva, s
katero so v postopku toniranja in tintiranja mazali filmski trak, se je namreč prelivala tudi čez
zvočni zapis in pačila zvočne podatke.
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja uvedejo t.i. dvobarvni proces, pri katerem so lepili rdeče
in zeleno obarvana trakova, da je nastal kompozitni natis. Slabosti te tehnologije sta bili
dvojna debelina traku in močna osvetlitev, ki je bila potrebna med snemanjem za dovolj svetel
posnetek. Leta 1932 dvobarvni proces zamenja trojni tribarvni proces, pri katerem je
mehanizem za ločevanje snopa hkrati osvetljeval dvojni modro-rdeči film in dodatni zeleno
obarvan negativ. Ker je bilo to desetletje, v katerem so se še čutile posledice gospodarske
krize iz leta 1929, se filmske družbe niso množično odločale za vlaganje v barvni film,
temveč so dajale prednost zvoku. Med izjemami je Technicolor, ki se je povezal z Waltom
Disneyem in Pioneer Filmom, in s skupnimi močmi ustvaril prve celovečerne barvne risane
filme (npr. Trčene simfonije, Silly Simphonies, od 1929 do 1937 in Sneguljčica in sedem
palčkov, Snow White and the Seven Dwarfs, 1937). Ko Pioneerjevo vodstvo združi moči še z
neodvisnim producentom Davidom O. Selznikom, sledijo prve filmske uspešnice, med njimi
V vrtincu.
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V vrtincu (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939)
Skoraj štiri ure trajajoča epska ljubezenska drama, narejena po
istoimenskem romanu Margaret Mitchell, je postavljena na
ameriški jug v času državljanske vojne. Zgodba o ljubezenskem
trikotniku med Scarlett O' Hara (Vivien Leigh), Asleyem Wilkesom
(Leslie Howard) in Rhettom Butlerjem (Clark Gable) prejme 10
oskarjev in velja za prvo filmsko uspešnico (blockbuster). Eden
prvih barvnih filmov je narejen v tribarvni technicolorjevi tehniki
(modra, rdeča, zelena), pri čemer poudarjanje odtenkov posamezne
barve sovpada s čustvenim nabojem prizora. Film je izkoriščal
poglobljeno občutenje barv za dramatizacijo pripovedi. Uvodni
prizori so barvno primerno pridušeni, izraziti rdeči odtenki pa
sovpadajo s čustvenimi prizori prepirov, izražanja jeze, strasti.
Takratna technicolorjeva kamera je bila velika in okorna, zahtevala je dvakrat toliko svetlobe
kot druge takratne kamere, nepraktična so bila tudi menjavanja objektivov, vendar V vrtincu
gledalca še danes presune s spektakularno močjo barv v prizorih.

George Orson Welles (1915–1985), ameriški režiser, novinar, igralec in radijski ustvarjalec.
Prelomna je njegova radijska igra Vojna svetov (The
War of the Worlds, 1938), narejena po znanstvenofantastičnem delu angleškega avtorja H. G. Wellsa, v
kateri v slogu poročil prepričljivo opisuje prihod
Marsovcev in povzroči paniko med poslušalci, ki so
preslišali uvodno razlago, da ne gre za resnični
dogodek.
Na področju kinematografije je nepozaben njegov z
oskarjem nagrajeni Državljan Kane (Citizen Kane,
1941), pri katerem Welles ne sodeluje le kot režiser, temveč je tudi producent, scenarist in
igralec. Ameriški filmski inštitut film Državljan Kane še danes uvršča med najpomembnejše
ameriške (in svetovne) filme vseh časov (American Film Institut – AFI, Državljan Kane je
največji ameriški film na lestvicah iz leta 1998 in 2007). Film je cenjen zaradi inovativne
uporabe kamere z globino polja, glasbe in strukture pripovedi (npr. analeps oziroma
retrospektivnega pogleda). Pripoved opisuje zgodbo Charlesa Fosterja Kaneja, ki temelji na
življenju ameriškega časopisnega mogotca Williama Randolpha Hearsta.

12

Avdio-video produkcija

1.3.3 Po drugi svetovni vojni
Povojno obdobje je čas intenzivnega širjenja ameriške filmske globalizacije. Čeprav so vse
od rojstva filma ustvarjali pravzaprav povsod2, je ameriška filmska produkcija najhitreje
prerasla v praviloma donosno industrijo, pri čemer so studiji kmalu ugotovili, da ni dovolj
film le producirati, temveč predvsem uspešno distribuirati.
Druga svetovna vojna je ameriški filmski trg odrezala od evropskega in vzhodnoazijskega. Že
prej so vlade v teh državah vzpostavile sistem zaščitnih ovir, ki je onemogočal prevelik
razmah amerikanizacije filmskega, tudi kulturno družbenega prostora. Toda ameriška filmska
industrija ni obupala, povojno obdobje je razumela kot novo priložnost, pri kateri se je zatekla
k formuli »velikopotezno snemaj, velikopotezno prikazuj in velikopotezno prodajaj« (Cook,
2008, 49). Velikopotezno snemanje se je nanašalo na vlaganje v preizkušene, uspešne
tematike (knjižne in broadwayske uspešnice, televizijske drame); velikopotezno prikazovanje
je zajemalo filme kot spektakle na širokem platnu; prodaja pa je zahtevala ustrezno zasnovane
prodajne in promocijske aktivnosti. Do začetka šestdesetih let je Hollywoodu uspelo okrog
polovico letnega zaslužka doseči na tujih trgih.
Ameriška globalizacija ni obsegala le distribucije filmov čez lužo, temveč tudi vlaganja v
evropsko in druge kinematografije ter promocijo in trženje tujih filmov na ameriškem trgu. Po
drugi strani je globalizacija vplivala tudi na ameriško filmsko ustvarjanje, v pripovedi so se
vnašale slogovne značilnosti evropskega umetniškega filma, italijanskega realizma in
francoskega novega vala, ki so zavračale temeljne pripovedne tehnike, se upirale
predvidljivim zgodbam in polikanim zvezdniškim nastopom. V slikovno upovedovanje so
med drugim vnašale snemanje iz roke, spremenjeno hitrost snemanja, montažni preskok kot
rez oz. prekinitev dogajanja. Spremenil se je način igranja. (o klasični filmski pripovedi v
poglavju 3.1).
Sedemdeseta leta so za filmsko industrijo znova prelomna. Film postane dogodek. Ni
pomemben le film, temveč vse, kar se okrog njega premišljeno (marketinško) dogaja.
Marketinški koncept – ta je v veljavi še danes – pomeni način filmskega ustvarjanja, ki
temelji na:
»uspešnem nastavljanju filma na predprodukcijski stopnji in uspešnem
intenzivnem televizijskem oglaševanju filma, potem ko je že posnet.
Ekonomija in estetika sta povezani prek koncepta predvidevanja števila
gledalcev z ugotavljanjem tržne vrednosti v predprodaji, ki je privlačna za
televizijsko in kinematografsko oglaševanje. Zato pri projektih z
marketinškim konceptom redno sodelujejo razvpit prodajno uspešen roman
(recimo srhljivka Johna Grishama), zvezdniški igralec ter zvezdniški režiser
in žanr, ki ga tesno povezujemo s prvim, drugim ali obema.« (King, v:
Cook, 2007, 64)

2

Ob tem omenimo vsaj še kitajski in japonski film, ki sta se razvijala vzporedno z ameriškim. Kitajska filmska
indrustrija je v prvi polovici 20. stoletja nastajala predvsem v Šanghaju. Naslonila se je na zapuščino
tradicionalnega kitajskega gledališča in sodobno igro. V 20-ih letih prejšnejga stoletja so bile priljubljene
družinske drame, pa filmi o borilnih veščinah in magičnem svetu. Filmi so kostumsko razkošni, filmski triki
številni.
Iz gledališkega ustvarjanja izhaja tudi japonski film, katerega začetki so povezani s tradicijo bralcev oz.
pripovedovalcev zgodb (benshiji). Na zgodnjo japonsko filmografijo vplivajo še francoske komedije, po 1.
svetovni vojni pa ameriška filmska produkcija. Priljubljeni so samurajski filmi (ronini), ki se v nasprotju s
kitajskim filmom izogibajo filmskim trikom, posvečajo se dodelanim koreografiranim prizorom in virtuoznemu
gibanju kamere. Filmsko priljubljene so tudi pripovedi tragičnih junakinj.
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Schatz blagovno prisotnost sodobnega blockbusterja občuduje, v svoji študiji iz devetdesetih
let pa filmsko produkcijo novega Hollywooda razdeli na tri razrede filmov (Cook, 2007, 63–
64):
1. premišljene blockbusterje,
2. spodbujevalce zvezdniških karier A produkcije (produkcija s potencialom, da postane
uspešnica) in
3. nizkocenovne neodvisne celovečerce (ti so namenjeni določenim trgom in imajo malo
možnosti, da si pridobijo kaj več od statusa kultnega filma).

»Filmska dejavnost, morda vsa ameriška kultura, si nikoli ni opomogla po
tistem napetem medijskem koncu tedna, junija 1975, ko so po vsej državi
začeli prikazovati Žrelo in so se v Hollywoodu zavedali, da lahko film v
treh dneh zasluži skoraj 48 milijonov dolarjev. Vse odtlej edini pravi prestiž
prinaša samo hitropotezna uspešnica.«
(Denby, v: Cook, 2007, 66)

1.4

SLOVENSKI FILM

Čeprav si je občinstvo v slovenskih deželah lahko gibajoče slike prvič ogledalo že oktobra
1896, takrat je bila projekcija v Mariboru, mesec kasneje so sledila še prikazovanja v Celju in
Ljubljani, smo prve filmske posnetke naredili skoraj
desetletje kasneje. Za očeta slovenskega filma velja dr.
Karol Grossmann, odvetnik in kulturno politični delavec
iz Ljutomera, ki se je s tehnično novostjo na začetku
prejšnjega stoletja ukvarjal ljubiteljsko. Sam je tudi pisal
dramska dela, predaval in prevajal. Znani so trije njegovi
filmi, ki so – podobno kot prvi filmi nasploh – posnetki
dogajanja iz resničnega življenja: Odhod od maše v
Ljutomeru (1905), Sejem v Ljutomeru (1905) in Na
domačem vrtu (1906). Prva dva beležita ljudi pri odhodu
od maše in dogajanje na sejmu, tretji pa njegovo soprogo
Matildo z dojenčkom v roki ter hčerki Drago in Boženo.
Pri tem je zanimivo, da je igro hčera spremljal z višine
njunega pogleda; na posnetku vidimo le spodnji del telesa
matere.
Slika 8: Dr. Karol Grossmann
Vir: http://ris.vecer.com/RISStorage/links/01/26/68/19/01266819-300.jpg (12. 3. 2011)
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Slika 9: Odhod od maše v Ljutomeru, Karol Grossmann, 1905
Vir: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=12&id=1255 (12. 3. 2011)
V zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja fotograf Veličan Bešter ustanovi prvo filmsko
podjetje, atelje Slovenija film, ki ga štejemo kot prvo slovensko tovarno filmov. Bešter se je
ukvarjal s snemanjem dokumentarnih filmov, s kamero je beležil rojstva, poroke, smrti in
pogrebe. Med njegovimi deli je znan Prekop Judenburških žrtev iz leta 1923.
Ob koncu dvajsetih let pa so se člani Turist kluba začeli pripravljati na snemanje prvega
slovenskega nemega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga. Film je med letoma 1929 in
1931 posnel skladatelj Janko Ravnik, ogledalo si ga je približno 15 tisoč gledalcev. Rugelj
(2005) navaja, da je kontinuirano, obsežnejšo in bolj kakovostno produkcijo kratkih
dokumentarnih filmov sprožilo podjetje Sava film, ki ga je leta 1927 ustanovil Metod
Badjura s soprogo Milko. V njegovi produkciji leta 1932 nastane tudi drugi nemi
celovečerni film Triglavske strmine, ki ga je zrežiral avantgardni gledališki režiser Ferdo
Delak. Med obema, V kraljestvu Zlatoroga in Triglavskimi strminami, se je dolgo
polemiziralo o tem, kateri je pravzaprav prvi, saj naj bi idejo za film V kraljestvu Zlatoroga
dal pravzaprav Badjura. Res je, da sta si filma vsebinsko in slikovno podobna, Štefančič ml. v
članku ob 100. obletnici slovenskega filma med prvima slovenskima celovečernima filmoma
najde naslednje podobnosti:
»/…/ drugi je videti kot sequel in obenem rimejk prvega. Bolje rečeno: kot
upgrade prvega. Prvič, oba sta nema (v času zvočnega filma!). Drugič, oba
so posneli udarniški planinci, prvi slovenski ekstremni športniki. Tretjič,
oba popisujeta družbico, ki gre na Triglav – v prvem gredo na Triglav prek
Rudnega polja, v drugem pa prek severne stene. Četrtič, v obeh igrajo
naturščiki (drugi ima tudi dodano vrednost, gledališkega profija Antona
Cerarja-Danila). Petič, oba prikazujeta lepote slovenskih Alp (drugi,
»izboljšani«, vsebuje več plezalnih prizorov). Šestič, prvega so producirali
konzervativci, toda scenarij je napisal liberalec (Juš Kozak) – drugega so
producirali liberalci, toda scenarij je napisal konzervativec (Janez Jalen).
In sedmič, oba sta zelo nebogljena, naivna, diletantska, hudo pod nivojem
tedanje svetovne kinematografije.« (Štefančič ml., 2005)
Pred drugo svetovno vojno Milan Kham, lastnik Kina Union v Ljubljani ustanovi filmsko
podjetje Emona z opremo, ki jo je skonstruiral Rudi Omota za snemanje tona, montažo in
podnaslavljanje. Podjetje je delovalo do leta 1945 in v tem času posnelo kar nekaj kratkih
dokumentarcev. Omota in Mario Foerster sta leta 1940 izdelala tudi prvi reklamni film –
zvočni film za Jugoslovansko knjigarno.
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Po vojni ustanovijo državno filmsko podjetje Triglav film in distribucijsko podjetje Vesna
film. Slednje se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjalo tudi s proizvodnjo
koprodukcijskih filmov z evropskimi in ameriškimi partnerji, takrat se je začelo eno od
najsvetlejših podjetniških obdobij slovenskega filma.
Povojni čas prinese prvi slovenski celovečerni igrani film Na svoji zemlji, 1948, režiserja
Franceta Štiglica, glasbo zanj je napisal Marjan Kozina. Posneli so ga v črno-beli tehniki,
obdelalo ga je podjetje Triglav film. Zgodba se dogaja na Primorskem, v zadnjih dveh letih
osvobodilnega boja. Prebivalci tipične primorske vasi so naprej trpeli italijansko okupacijo in
kasneje še nemško. Zanje je odpor priložnost, da se osvobodijo tuje nadvlade. Film je hkrati
vojni film (o partizanskem boju) in film, ki pokaže vas in njene prebivalce, ki so ta boj enotno
podpirali. V filmu nastopajo naturščiki in slovenski gledališki igralci, za katere je bil to prvi
nastop v filmu.

Slika 10: Prizor iz filma Na svoji zemlji, France Štiglic, 1948
Prvi slovenski film po osamosvojitvi je Babica gre na jug, režiserja Vinčija Vogue
Anžlovarja iz leta 1991.

Priporočeno branje – slovenski film
Samo Rugelj, Kako bi slovenski film spet lahko bolje služil narodu, uvodnik, Sodobnost 1112/2005;
Marcel Štefančič ml., Neznosna unikatnost slovenskega filma – Zakaj so hoteli Slovenci živeti
brez filma?, Mladina, 30.5.2005; dostopno na: http://www.gore-ljudje.net/novosti/5874/;
Zdenko Vrdlovec, Na svoji zemlji po šestdesetih letih, Dnevnik, 7.10.2008; dostopno na:
www.dnevnik.si/novice/kultura/1042212267.
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Povzetek
Film se je rodil decembra 1895, takrat sta brata Lumière prvič javno zavrtela 10 kratkih
filmov. Ti so prikazovali dogajanje na ulici, vrtu, morju, v sobi… Desetletje kasneje film
postane industrija. V Združenih državah Amerije in Evropi se ustanovije prve tovarne filmov,
razvoj tehnike zahteva razvoj filmskega jezika in upovedovanja. Prelomni je Rojstvo naroda
(1915), kjer se dramatičnost prizora doseže s sosledjem krajših kadrov, posnetih iz različnih
kotov. Prvi zvočni fim je Pevez jazza (1927).
Oče slovenske kinematografije je dr. Karol Grossmann. V prvih letih dvajsetega stoletja je s
kamero beležil dogajanje pred cerkvijo, na trgu in vrtu.

Vprašanja za ponavljanje
– Na kratko povzemite nastanek in razvoj filma od hipnih / trenutnih posnetkov do Rojstva
narodov.
– Opredelite vlogo Georgesa Mélièsa in njegovega filmskega ustvarjanja.
– Kaj je gag in opišite vizualne značilnosti Putepuha.
– Utemeljite razlike med razvojem ameriškega in evropskega (tudi ruskega) filmskega
ustvarjanja v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.
– Opredelite vlogo in delo Karola Grossmanna.
– Kaj so značilnosti slovenskega filma V kraljestvu Zlatoroga?
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2

FILMSKI ŽANRI IN DOKUMENTARNI FILM

»Če hočemo obravnavati žanr, na primer vestern, ga analizirati in našteti njegove poglavitne
značilnosti, moramo najprej izolirati skupino filmov, ki so vesterni. Vendar jih lahko
izoliramo le na podlagi poglavitnih značilnosti, te pa lahko izluščimo šele iz samih filmov,
potem ko smo jih izolirali.«
Andrew Tudor

Filmski žanri so nastali kot rezultat potrebe po prepoznavanju repertoarja konvencij o vizualni
podobi, zapletih, likih, prizoriščih, zgodbi in načinu pripovedi ter uporabi glasbe. V drugem
poglavju spoznavamo značilnosti 10 osnovnih filmskih žanrov, nadžanrov, kot jih tudi
imenujejo, njihove zakonitosti (glede zgodbe, zapleta, prikazovanja likov, …) utrjujemo z
analizami primerov.
_______________________________________________

Nichols (2001) široko področje filmskega ustvarjanje deli na dela, s katerimi zadovoljujemo
želje (wish-fulfillment), in tiste, ki upodabljajo družbo (social representation). Čeprav so prve
filmske pripovedi izmišljene (fiction) in se nanašajo na igrani film, druge pa ne, imata obe
skupini dokumentarno vrednost. Sta odsev nekega časa, prostora, razmišljanj, … Avtor pravi,
da skozi izmišljene pripovedi izražamo svoje želje, potrebe, poglede, težave in strahove, z
drugimi – neizmišljenimi – pripovedmi dokumentiramo družbo in dogajanje v njej. Igrani
filmi s svojo naracijo in strukturo omogočajo verjetnost, dokumentarno filmsko in televizijsko
ustvarjanje beleži resničnost dogajanja. Znotraj področja izmišljenih filmskih pripovedi
ločimo igrani, animirani in eksperimentalni film, pri čemer se v nadaljevanju osredotočamo
na osnovne žanre igranega filma in dokumentarnih kategorij prezentacije.
Filmska žanrska kritika ni nastala sočasno z vzponom kinemotografije v času pred drugo
svetovno vojno, temveč se je razvila šele v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja kot rezultat potrebe po prepoznavanju repertoarja konvencij o vizualni podobi,
zapletih, likih, prizoriščih, zgodbi in načinu pripovedi ter uporabi glasbe. Oblikuje se iz
obrtniškega nezadovoljstva nad avtorsko analizo3, ki je popularno (množično) umetnost brez
izjeme obravnava kot visoko kulturo.
Ne da bi jih žanrsko poimenovali, filme z istimi značilnostmi studiji spontano ustvarjajo že
pred razvojem žanrske kritike. Potreba po standardizaciji in diferenciaciji studijske produkcije
se pojavi kot želja po ponovitvi uspeha, standardizaciji in prepoznavnosti filma kot izdelka, za
ogled katerega se gledalec odloči na podlagi predhodnega védenja o sorodnem izdelku.
Schatz opredeljuje žanrski film kot obliko kolektivnega kulturnega izraza, filmske formate pa
razdeli na žanre določnega in nedoločnega prostora. Filmi določnega prostora, mednje

3

Številne so razprave, v katerih kritiki polemizirajo o tem, ali je film umetnost ali (zgolj) potrošna dobrina. Idejo
o posamezniku-umetniku kot viru resnične ustvarjalnosti spreminja kapitalistična ekonomija, ki usmerjena na
potrošnjo, spodbuja industrializacijo, tudi uniformizacijo izdelkov in podvomi v temeljne predpostavke avtorske
teorije, kot so estetska skladnost, posameznikovo izražanje sebe in njegova ustvarjalnost. O razkoraku med
avtorstvom v filmu in žanrsko kritiko več v Knjigi o filmu, Cook (ur), 2007.
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Schatz uvršča vesterne in detektivske filme, imajo simbolično prizorišče dogajanja, ti filmi
prestavljajo
»kulturno področje, na katerem so temeljne vrednote v stanju nenehnega
konflikta. V teh žanrih sta zato sam boj in nujno potrebno prizorišče določna
– specifični družbeni konflikt nasilno poteka na znanem prizorišču v skladu s
predpisanim sistemom pravil in vedenjskih vzorcev.« (Schatz, v: Cook, 2007,
260)
Nasprotno pa v žanrih nedoločnega prostora ne gre za fizični in ideološki boj, ki določata
prizorišča in upodobitev dogajanja v filmih določnega prostora, temveč
»vključujejo civilizirano, ideološko stabilno okolje, ki ni toliko odvisno od
zelo kodiranega prostora, ampak od zelo konvencionalnega vrednostnega
sistema. Tukaj konflikti ne izvirajo iz prizadevanja za nadzor nad okoljem,
marveč iz prizadevanj glavnih likov, da bi uskladili svoje poglede bodisi s
pogledi drug drugega bodisi – pogosteje – s pogledi širše skupnosti. V
nasprotju z žanri določnega prostora se ti žanri zanašajo na napredovanje
od romantičnega antagonizma do končnega objema. Poljub ali objem
označuje vključitev para v širšo kulturno skupnost. /…/ Ker pa žanrski
konflikti izhajajo iz vedenjskih nasprotij (ponavadi med moškim in žensko),
ne pa iz telesnega konflikta, je kodiranje v teh filmih ponavadi manj
vizualno ter bolj ideološko in abstraktno.« (Schatz, v: Cook, 2007, 261)
Biograph Bulletins,
katalog za prodajo filmov, 1902
Vsebine, razvrščene pod naslovi:















2.1

Komedija
Šport in prosti čas
Vojska
Železnica
Pokrajina
Pomembne osebnosti
Razno
Filmi s triki
Morje
Otroški filmi
Gasilci in patrulje
Vseameriška razstava
Vodvili
Filmi o paradah

Kleine Optical Company,
katalog filmov, 1905








Filmi z zgodbo
a.) zgodovinski
b.) dramski
c.) pripovedni
Komični filmi
Filmi o skrivnostih
Filmi o pokrajini
Filmi o osebnostih

OSNOVNI FILMSKI ŽANRI IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI

V nadaljevanju predstavljamo osnovne značilnosti desetih filmskih žanrov, tistih, ki jih
nekateri filmski strokovnjaki in kritiki imenujejo »nadžanri«. McKee (2008) je filmske žanre
razdelil na 25 osnovnih kategorij, po McKeeju bi filmske pripovedi skupaj s podžanri lahko
uvrstili v skoraj 90 skupin. Žanri in podžanri se v številnih filmih prepletajo, posamezno
filmsko delo je tako lahko opredeljeno z več žanri.
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2.1.1 Akcijsko pustolovski film
Akcijsko pustolovski film spada med najpomembnejše izdelke hollywoodske filmske
produkcije po letu 1910. Izvira iz melodrame 19. stoletja in kasnejše popularne literature.
Čeprav obsega številne, na prvi pogled morda tudi neskladne, podžanre (npr. vojne filme,
filme katastrofe, filme z bahaškimi predrzneži, epske, safari filme in podobno), so filmom
tega žanra skupni vzorci akcije in odnosi med liki.
Skupne značilnosti filmov akcijsko pustolovskega žanra:
 prikazovanje spektakularne telesne akcije;
 pripovedna struktura, ki vključuje boje, zasledovanja in eksplozije;
 uporaba (naj)sodobnejših posebnih učinkov;
 poudarjanje atletskih spretnosti in čvrstega megatelesa glavnega junaka/junakinje in
 kaskaderske točke.
V ospredju akcijsko pustolovskih filmov je samotni junak (bahati predrzneš, raziskovalec,
lovec, gospodar pragozda, …) ali junak, ki je v interakciji s skupino (vodja eskadrilje,
narednik patrulje, oseba, ki skupino brodolomcev popelje iz nevarnosti, …). V obeh primerih
zanj velja, kot ugotavlja Sobchack, da »protagonist bodisi že ima ali pa razvije sijajne in
posebne spretnosti, premaga nepremagljive ovire v izjemnih okoliščinah in uspešno doseže
želeni cilj – to je po navadi obnovitev reda v svetu, ki ga prikazuje pripoved. Protagonisti se
soočajo s človeškimi, naravnimi ali nadnaravnimi silami, ki so si prilastile nadzor nad
svetom, in te sile na koncu porazijo.« (Cook, 2007, 266)
Analiza primera
Bojevniki, The Condemned, Scott Wiper, 2007
1. Katere prvine akcijsko pustolovskega filma so upoštevane v analiziranem filmu?
2. Katere karakterne in fizične lastnosti poseduje glavni protagonist filma?
3. S katerimi (televizijskimi) oddajami se prepleta analizirani film? (glej poglavje 4.6.1)

2.1.2 Komedija
Komedija tako kot pustolovsko akcijski film spada med najpomembnejše filmske izdelke.
Za prvo komedijo velja Politi zalivalec rož, film bratov Lumière s konca 19. stoletja. Tradicija
filmske komedije izhaja iz nekdaj obstoječih oblik varietejske zabave, vodvilov in muzikalov,
pa cirkuških nastopov, stripovskih zgodb in zapletov, burlesk in glasbenih revij. Kasneje jo
krepijo tudi nekateri radijski in televizijski žanri ter programi nočnih klubov.
Po Palmerju (Cook, 2007, 270) so gagi, šale in smešni trenutki temelj komedije, hkrati pa ti
deli kažejo tudi podobne strukturne in logične značilnosti. Te obsegajo stopnjo priprave in
kulminacije (ponavadi v obliki smešne besedne ali vizualne poante), trenutek šoka oziroma
presenečenja (nenadne spremembe dogodkov, preobrati usode, smeri zgodbe) in sistem
logike, v katerem se mešata verjetno in neverjetno. Čeprav imajo te komične enote svoje
lastne oblike in strukture, jih je mogoče sestaviti v pripoved. Komedija v ospredje umešča
zgodbo, ki jo pripoveduje v prepletajočem se zaporedju šal in gegov, ali pa pripoved
uporablja zgolj kot strukturo za povezovanje trenutkov komičnega posla. Pomembni niso
posamezni komični trenutki, temveč povezovanje le-teh v pripoved s komično klimo. Ta je
tista, ki žanr komedije loči od drugih žanrov, ne glede na resnost, izzivalnost ali aktualnost
obravnavane tematike.
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Analiza primera
Do nazga, The Full Monty, Peter Cattaneo, 1997
1. Zakaj Do nazga prištevamo med komedije?
2. Analizirajte like glavnih protagonistov!
3. Kako se v filmu prepletata drama in komedija?

2.1.3 Sodobni kriminalni film
Kriminalni film poleg zločina, osnovnega dejanja v tem žanru, sestavljajo praviloma trije
protagonisti: kriminalec (kriminalci), žrtev zločina in uradni ali neuradni preiskovalec
zločinskega dejanja. Glede na to, na katerega od omenjenih protagonistov je v pripovedi
usmerjena pozornost, delimo sodobni krimanlni film na tri podžanre: detektivski film,
gangsterski film in srhljivko.
kriminalec

žrtev

agent zakona in reda / preiskovalec
Slika 11: Osnovni protagonisti sodobnega kriminalnega filma
Vir: Lasten
Detektivski film
Številni filmski kritiki označujejo detektivski film kot konzervativen žanr. V večini
detektivskih zgodb je uganka na koncu pripovedi namreč razrešena, kriminalci ujeti in
kaznovani, na začetku porušen red pa znova vzpostavljen. Film stremi k odgovoru na
vprašanje whodunit – kdo je storilec, pri čemer v ospredje postavlja preiskovalca zločina, ki je
lahko:
 uradni predstavnik reda (policist, kriminalist),
 zasebni preiskovalec (detektiv, npr. Sherlock Holmes) ali
 ljubiteljski preiskovalec (npr. Miss Marple iz zgodb Agathe Christie).
Todorov (Cook, 2007, 278) navaja, da večina filmov, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kdo je
storilec, vsebuje dve osnovni pripovedi: zgodbo o zločinu in zgodbo o preiskovanju zločina.
Pripovedna struktura ni linearna – od zločina do razrešitve, temveč so vanjo vneseni še
elementi formalistične zakasnitve. To so sredstva, s katerimi avtor preprečuje (pre)hitro
razkritje osnovne zgodbe, zgodbe o zločinu. Med temi sredstvi avtorji najpogosteje
uporabljajo peripetijo, ki jo Porter definira kot: »odkritje ali dogodek, ki vključuje odvračanje
ali odmik od napredovanja k razrešitvi. Primeri tega so vzporedne spletke, med drugim
rivalske preiskave ali ljubezenski motivi, ki občasno ustavijo glavno preiskavo, ter lažni
poskusi in lažne rešitve.« (Porter, 1981, 32–33) Razvoj zgodbe od zločina do rešitve lahko
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zaustavljajo tudi sam detektiv s svojo molčečnostjo, pa lažne sledi, ki lahko obsegajo daljše
epizode in tako v večjem ali manjšem obsegu posegajo med dano izhodišče in začrtan cilj.
Po Bordwellu (Cook, 2007, 278) je srž detektivskega filma v vednosti oz. v omejevanju
vednosti, kar velja tako za oblike, sloge in taktike pripovedi kot tudi čustvena stanja (tudi
stanja vznemirjenja in radovednosti), ki jih pogosto povzroči. Pravi:
»Detektivski film opravičuje svoje vrzeli in zakasnitve z nadzorovanjem
vednosti, naracije in komunikativnosti. Ta žanr poskuša ustvariti radovednost
glede preteklih dogodkov v zgodbi (npr. kdo je koga ubil), suspenz glede
prihodnjih dogodkov in presenečenje, povezano z nepričakovanimi razkritji o
zgodbi (fabuli) ali sižeju. Da bi pripoved spodbudila vsa tri čustvena stanja,
mora omejiti gledalčevo vednost. To lahko realistično motivira tako, da nam
zaupa omejeno vednost, ki ga ima preiskovalec; zvemo, kaj zve detektiv, ko to
izve. Prav tako se lahko pojavijo bežna znamenja neomejene pripovedi, toda
namen teh je povečati radovednost ali suspenz. Ko pripoved omeji obseg
vednosti na vednost, ki jo ima detektiv, lahko posreduje informacije na precej
spontan način; informacije o fabuli dobimo, ko sledimo detektivovi preiskavi.
Pripoved pa lahko informacije pokaže tudi bolj odkrito, vendar se to dogaja
občasno ali kodificirano.«
Analiza primera
Angeli in demoni, Angels&Demons, Ron Howard, 2009
1. Opišite in utemeljite osnovne karakteristike filma kot klasičnega kriminalnega
detektivskega filma s poudarkom na iskanju storilca.
2. Analizirajte strukturo pripovedi v filmu.

Gangsterski film
Osnovni protagonist gangsterskega filma je zločinska družba, ki s svojo dvopolnostjo – po eni
strani gangsterji živijo skoraj običajno družinsko in družbeno življenje, po drugi pa so s
svojimi predvsem poslovnimi dejanji vselej čez mejo zakonitega – pri gledalcih povzročajo
mešane občutke. Številni kritiki pravijo, da so gansterji pravzprav proizvod razvite urbane
civilizacije, ideje ameriškega sna, ki v kontekstu industrializma in postindustrijskega
korporativnega kapitalizma poveličuje individualizem in prizadevanja posameznika k dosegu
cilja. Protislovja med kapitalistično družbo priložnosti in vizijo brezrazredne, demokratične
družbe se najbolj izražajo prav v potrebi posameznika po uspehu, v trenju med napori
posameznika, da bi uspel, in njegovem strahu pred posledicami uspeha in neuspeha. Po
Shadoianu (Cook, 2007, 280) je ameriški kapitalistični pravni red postavil gangsterja na
položaj zločinca, ki je zunaj družbe in družbi nasprotuje, s čimer krši sistem pravil, po katerih
živi družbena skupnost. Položaj junaka kot nekoga, ki je zunaj družbe, a ga z njo povezujeta
konflikt in nasilje, proizvaja zorni kot gledanja, s katerega je treba gledati na to družbo, pri
čemer se namerno ali nenamerno pokaže, kakšna je pravzaprav ta družba in kakšnega
posameznika ustvarja.
»Pomembnosti gangsterskega filma ter narave in intenzivnosti njegovega
čustvenega in estetskega vpliva ni mogoče meriti z vidika položaja
gangsterja ali pomembnosti problema kriminala v ameriškem življenju. / …/
Gangster govori v našem imenu, izraža del ameriške psihe, ki zavrača
značilnosti in zahteve sodobnega življenja, ki zavrača sam »amerikanizem«.
/ …/ Gangster pomeni »ne« tistemu velikemu ameriškemu »da«, ki ga naša
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uradna kultura tako na glas razglaša, a ima tako malo opraviti s tem,
kakšno se nam v resnici zdi naše življenje« (Warshow, v: Cook, 2007, 57)
Gangster je negativni junak. Je antijunak, ki vzbuja simpatije, sočutje, tudi razumevanje
njegovih kriminalnih dejanj, hkrati pa zavedanje, da je njegov konec z vidika ohranjanja
družbenega reda neizogiben. Neizogibna smrt omogoča suspenz. Struktura vzpona in padca je
tragična, saj vsebuje propad prizadevanj za individualno (samo)uveljavitev, s katero se
identificiramo, ob zavedanju, da je družba ne more dovoliti.
»Z umestitvijo mrtvega gangsterja med zakon (moškega), ki stoji nad
truplom, in žensko, ki pogosto kleči ob truplu ali objema glavo mrtvega
moškega, je jasno začrtana razlika med uradnim pomenom smrti (z
državnim sovražnikom smo poračunali) in njenim vplivom na čustveno
naložbo v lik, na gledalčevo zanimanje za gangsterjeve človeške odlike, ki se
je razvilo zarad romantičnega zanimanja ženske.« (Jenkins, v: Cook, 2007,
285)
Žanr gangsterskega filma je ikonografsko določen. Filme tega žanra sestavlja kontinuiteta
vzorcev vizualnih podob, ponavljajočih se predmetov in likov, ki jih je mogoče razdeliti v tri
kategorije:
 fizična pojavnost – lastnosti in oblačila igralcev in igralk ter likov, ki jih igrajo;
 urbano okolje – okolje, v katerem se odigra fikcija;
 tehnologija – sredstva, ki so likom na voljo, predvsem strelno orožje in avtomobili.
Analiza primera
Gomora, Gomorrah, Matteo Garrone, 2008
1. Katere značilnosti klasičnega gansterskega
filma veljajo tudi za film Gomora?
2. Koliko zgodb se prepleta v filmu?
3. Kako se gledalec poistoveti z glavnimi
protagonisti; v kakšnem smislu so ti junaki
in antijunaki?
4. Analizirajte vizualni slog!

Srhljivka s suspenzom
Shrljivke s suspenzom se ukvarjajo ali z žrtvijo zločina ali s preganjanimi, osumljenimi
zločinci (preganjani posamezniki, za katere gledalec ve, da niso zločinci) ali osamljenimi
zločinci. Temelj žanra je zločin, vendar pripoved ne namenja pozornosti uradnim
preiskovalcem in uradnemu razreševanju zločina, temveč je srhljivka s suspenzom
»kriminalka, ki prikazuje večinoma morilski antagonizem, v katerem protagonist postane
bodisi nedolžna žrtev bodisi neprofesionalni zločinec znotraj strukture, v katero ponavadi ne
poseže tradicionalni lik detektiva.« (Derry, v: Cook, 2007, 286)
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V premislek… Kaj je suspenz? (suspenz = odlog)
»Predstavljajte si družino, ki sedi pri kosilu. Pod mizo je bomba, ki odšteva minute do
eksplozije. Če bomba eksplodira le trenutek za tem, ko jo gledalec prvič vidi, bo to dojel zgolj
kot šok in presenečenje. Toda če se gledalcu bomba pokaže nekaj minut pred eksplozijo, bo
odštevanje zadnjih sekund zanj veliko bolj dolgotrajno in mučno. In to, to je suspenz.«
Alfred Hitchcock (vir: http://ejkartica.si/uploads/magazine/topic_55_poletje05_kultfilm.pdf,
dostopno 14. 5. 2011)

Strukture, ki so značilne za vse oblike suspenza, obsegajo kopičenje (kopičenje namigov in
napetosti, ki določijo kasnejša dogajanja), odlog (pri čemer je obet zgodnje razrešitve
odložen), izmenjavanje (obdobje dvoma, ko so možnosti izida negotove) in možnost (ko so
možnosti naklonjene danemu izidu). Po Derryju srhljivke s suspenzom delimo na naslednje
podkategorije:
1. Srhljivka o morilski strasteh
(temelji na ljubezenskem trikotniku mož/žena/ljubimec ali ljubica. Osrednji prizor je
praviloma umor enega od članov trikotnika, ki ga umori eden ali oba preostala člana).
2. Politična srhljivka
(zgodba o umoru politične osebe ali razkritju zarotniške narave vlad in njihovih zločinov
proti ljudstvu).
3. Srhljivka o pridobljeni identiteti
(temelji na protagonistovi pridobitvi identitete, ki je ni vajen; na njegovem vedenju, ko
se poskuša sprijazniti s posledicami te identitete, in odnosu med to pridobitvijo in
umorom).
4. Psihotravmatska srhljivka
(ukvarja se s psihotičnimi učinki travme na protagonistovo vpletenost v ljubezensko
razmerje in zločin ali spletko).
5. Shrljivka o moralni konfrotaciji
(filmska pripoved, ki temelji na konfrotaciji med likom, ki uteleša dobro in nedolžnost
ter likom, ki predstavlja zlo).
6. Nedolžna oseba na begu
(v tej podzvrsti srhljivke se nedolžna žrtev po naključju zaplete v obširnejšo spletko, pri
čemer je žrtev pogosto na begu tako pred kriminalci kot policijo).
Analiza primera
Prevajalka, The Interpreter, Sydney Pollack, 2005
1. V katero podkategorijo shrljivk bi uvstili omenjeni film? Utemeljite odgovor!
2. Prvine katerih žanrov se še prepletajo v filmu?
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2.1.4 Film noir
Filmi noir so detektivski filmi, ki izhajajo iz trdih kriminalnih romanov Raymonda
Chandlerja, Dashiella Hammetta, Cornela Woolricha, Jamesa M. Caina in Horacea McCoya.
Iz literarnega ustvarjanja izhaja tudi izraz film noir, ta je izpeljanka iz pojma série noire, črne
serije, s katero so označevali zbirke prevodov prej omenjenih piscev. Klasična doba filma noir
traja od filma Malteški sokol (The Maltese Falcon, John Huston, 1941) do filma Dotik zla
(Touch of Evil, Orson Welles, 1958).
Glavni protagonist filma noir je zasebni detektiv, ki proučuje zločin, za raziskovanje katerega
so ga najeli. V tem kontekstu se film noir ne razlikuje od žanra detektivskega filma, zato ga
nekateri kritiki žanrsko ne opredeljujejo kot samostojnega, temveč zgolj kot izraz določenega
filmskega obdobja, kot posebno filmsko gibanje. Peterson in Placeova tako trdita, da so za
film noir značilni homogen vizualni slog, vizualni postopki »klavstrofobičnega uokvirjanja, ki
ločuje like drug od drugega, neuravnotežene kompozicije z roloji in stopniščnimi ograjami, ki
mečejo poševne sence ali mrežast vzorec na obraze in pohištvo, vsiljivi in nelagodje
povzročajoči veliki plani, posneti s skrajno zgornjih kotov, tako da je protagonist videti kot
podgana v pasti.« (Cook, 2007, 307). Da je samosvoj vizualni slog prerasel filmsko gibanje in
postal pravzaprav ikonografija, pa trdijo kritiki, ki film noir opredeljujejo kot samostojni žanr.
Po Damicu je skupni imenovalec filmov noir njihova pripovedna struktura, model, v ospredju
katerega je
»moški, ki ga je življenjska izkušnja naredila vzkipljivega in pogosto
zagrenjenega, ki bodisi po usodnem naključju ali po poklicni nalogi sreča ne
tako nedolžno žensko s podobnim pogledom na življenje, ki ga spolno in
usodno privlači. Zaradi te privlačnosti in bodisi zato, ker ga k temu napelje
ženska ali ker je to naravna posledica njunega razmerja, moški postane
goljuf, poskuša koga umoriti ali pa zares umori drugega moškega, s katerim
je ženska nesrečno ali neprostovoljno povezana (po navadi njen mož ali
ljubimec). Zaradi tega dejanja ženska protagonista velikokrat izda, vendar
pa dejanje tako ali drugače povzroči včasih metaforično, po navadi pa kar
dobesedno uničenje ženske, moškega, s katerim je povezana, pogosto pa tudi
samega protagonista.« (Cook, 2007, 307)
Osnova filma noir tako ostajajo kriminal in kriminalna dejanja, na katera se vizualno
(ikonografsko) vežejo elementi kontrastne igre svetlobe in senc (močni kontrasti), smolnatega
črnega neba (snemanje ponoči), ulic po dežju, glasu v off-u (retrospektiven opis dogodkov) in
usodna ženska oziroma femme fatale (fatalka).
V zgodbah filma noir so ženske osrednjega pomena, vendar vanje niso postavljene v zanje
značilnih (tradicionalnih) vlogah. Določa jih njihova seksualnost, ki je prikazana kot zaželena,
a nevarna. Usodna moč fatalke se izraža vizualno – dolgi lasje, cigaretni dim (ki nakazuje na
nemoralnost), temačno bivališče in prevlada kompozicije, gibanja kamere, za katero se zdi, da
junakov (in gledalčev) pogled neustavljivo priteguje za žensko in njenim gibanjem. Moški, ki
se ne more upreti ženskim (seksualnim) čarom je uničen, tako kot je zaradi obnovitve reda
pogosto uničena manipulativna ženska. Fatalka na koncu izgubi svojo telesno privlačnost in
dejansko ali vsaj simbolno pristane v ječi.
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Analizi primerov
Prvinski nagon, Basic Instinct, Paul Verhoeven, 1992 (film noir)
1. Opišite fizične in karakterne lastnosti femme fatale.
Intacto, Intacto, Juan Carlos Fresnadillo, 2001 (neonoir, na
sliki prizor iz filma)
1. Katere prvine filma noir oz. neonoir so zajete v filmu?
2. Analizirjate slikovni slog.
3. Utemeljite odsotnost usodne ženske (femme fatale).

2.1.5 Drama
Kostumska zgodovinska drama
Kostumske drame so filmi, ki rekonstruirajo zgodovinsko preteklost. Kostumi imajo sicer
pomembno nalogo v vseh pripovednih filmih, v kostumskih dramah pa je kostumografija še
bolj izpostavljena. Tovrstni filmi razkazujejo elemente filma, ki so tradicionalno povezani z
obrtjo (šivanje, tesarstvo, gradnja, slikarstvo) in obrtniki.
Kostumi in prizorišča imajo pomembno vlogo pri ohranjanju pripovedne enotnosti, saj
zagotavljajo kontinuiteto, označujejo lik, poustvarjajo zgodovinsko obdobje in oblikujejo
skladen občutek za prostor. Kostum ni omejen z žanrom, njegovo učinkovanje v filmu se
razlikuje glede na kulturni in zgodovinski kontekst; če kostum svojo osnovno nalogo
prekorači, lahko poruši pripovedno enotnost ali jo celo izpodrine. V tem primeru ustvarjalnost
kostumografa tekmuje z režiserjevo oz. navzočnostjo koga drugega iz ustvarjalnega osebja.
Podžanri sodobnih kostumskih dram so:
 biografski filmi,
 epski filmi,
 muzikali,
 filmi o drznih nastopačih in
 adaptacije književnih del.
Čeprav kostumske zgodovinske drame zajemajo raznolike filmske žanre in podžanre, jih
povezujejo in v prepoznavni žanr uvrščajo spektakularen vizualni dizajn, poudarki na osebnih
in intimnih odnosih ter ustvarjalno poigravanje z viri, ki prostorsko, časovno, dogodkovno in
osebnostno okvirjajo filmsko pripoved.
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Analiza primera
Avstralija, Australia, Baz Luhrmann, 2008
1. Katere značilnosti žanra zgodovinskih dram so
prepoznavne v filmu?
2. Kako pomembna je kostumografija v omenjenem
filmu?
3. Kako se ljubezenska zgodba prepleta s prvinami
zgodovinske drame?

Melodrama
Pod žanrom melodrame so zbrane raznolike oblike. Kritiki žanrske teorije navajajo, da do
sedemdesetih let prejšnjega stoletja melodrama kot žanr ni obstajala, temveč se je izraz
uporabljal predvsem kot slabšalno označevanje melodramatičnega, teatralnega načina, ki je
manipuliral s čustvi občinstva, ni mu pa uspelo estetsko upravičiti razmerja, ki ga je izzval. Z
melodramo so tako pogosto označevali drame o strasteh, kot so: kriminalna, psihološka,
družinska, romantična, materinska drama in ženski film. Po Easaesserju (Cook, 2007, 318) je
za melodramo značilno:
 nepsihološko pojmovanje lika,
 formalno kompleksna mizanscena,
 dogajanje znotraj družine,
 poudarek na zasebnem čutenju in psihičnih ravneh resnice.
Kot žanr, ki v ospredje postavlja žensko, sooča melodrama feministične poglede z
nasprotujočimi si razumevanji patriarhalnosti, kapitalizmom, meščansko ideologijo, spolom in
razredom kot ključnimi pojmi za analizo družine. Odpira problem konstrukcije ženskosti v
patriarhalni družbi, pri čemer je, kot trdi Pollockova (Cook, 2007, 321), v zahodni družbi
položaj matere ključen za ohranjanje tako kapitalističnih družbenih odnosov kot patriarhalne
dominacije, saj zahteva podjarmljenje ženske seksualnosti v družbenem in kulturnem
življenju. Po njenem je za razumevanje melodrame bistvena t.i. potlačena ženskost, ki
predstavlja psihoseksualni položaj, ki je hipotetično na voljo obema spoloma, a je opuščen in
potlačen v reprodukcijo sinov v patriarhalnem, moškem položaju, in hčera kot mater.
Ženskost je tako razumljena ne le kot prazen, negativen in pasiven prostor, temveč tudi kot
nekaj resnično izgubljenega pri konstruiranju položajev družbenega in spolnega subjekta,
nujnih za obstoj patriarhalne, meščanske družbe.
Analiza primera
Krožna cesta, Revolutionary Road, Sam Mendes, 2008
1. Opredelite ženski lik v filmu.
2. Kaj je bistvo pripovedi v filmu?
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2.1.6 Znanstvena fantastika in grozljivka
Morda je zanimivo, da žanrski kritiki uvrščajo znanstveno fantastiko in grozljivko v skupni
žanr, pri čemer je kategorija znanstveno fantastičnih filmov nekoliko jasnejša, ukvarja se z
nečim, česar (še) ni. Je pogled v tehnološko prihodnost, četudi jo avtorji pripovedno pogosto
postavljajo tudi v preteklost. Neznano je enačaj med obema vrstama filmov. Z neznanim ali
manj znanim v človeku ali v naravi se ukvarja tudi grozljivka.
Izraz znanstvena fantastika se je pojavil že v 19. stoletju, uveljavil pa ob koncu 20. stoletja
za opis zgodb o izumih, pripovedi o znanosti, prihodnosti in namišljenih (fantazijskih)
potovanjih. Najzgodnješi primeri znanstveno fantastičnih filmov so Mélièsovi trik filmi (o
Mélièsu že v poglavju 1.1.2). Hodgers (v: Cook, 2007, 345) opredeljuje znanstveno fantastiko
kot žanr, ki »obsega hipotetično ali fikcionalno znanost ali fiktivno uporabo znanstvenih
možnosti, lahko pa je tudi samo fikcija, ki se dogaja v prihodnosti ali vpeljuje kakšno
radikalno domnevo glede sedanjosti ali preteklosti.« V znanstveni fantastiki znanost torej
deluje kot motivacija za naravo fiktivnega sveta, njegove prebivalce in dogodke, ki se zgodijo
v njem, ne glede na to, ali je znanost kot takšna tudi snov oz. tema pripovedi.
Podobno kot znanstvena fantastika ima tudi grozljivka zvesto občinstvo. Žanr, s katerim so se
kritiki začeli resneje ukvarjati šele v drugi polovici 70. let prejšnjega stoletja, je bil vselej
nekoliko kontroverzen, spada med najbolj priljubljene in hkrati najbolj zloglasne
hollywoodske žanre. Nekateri grozljive filme obožujejo, drugi jih nikakor ne marajo.
Grozljivka izhaja iz evropskega literarnega ustvarjanja, viktorijanskega gotskega romana s
skrivnostno lokacijo, kasneje pa črpa iz zdravniških (psihiatričnih) popisov invalidnih,
pohabljenih, čustveno motenih oseb. Po Woodu (Cook, 2007, 351) je pravi predmet žanra
groljivk »prizadevanje za priznanje vsega, kar naša civilizacija tlači in zatira; vnovična
pojavitev tega je dramatizirana, kot naše nočne more, kot objekt groze, snov za strašenje, pri
tem pa srečni konec (če obstaja) po navadi označuje obnovitev zatiranja.«
Derry (Cook, 2007, 350) grozljivke deli na dve podžanrski kategoriji:
 grozo, povezano z osebnostjo; groza je ponotranjena, je to, kar je človek sam. Takšen
vir groze zahteva prihološko razlago in ponazarja odzive na stopnjevanje nasilja,
množične poboje in podobno (npr. Doktor Jekyll in gospod Hyde, Dr. Jekyll & Mr.
Hyde, Rouben Mamoulian, 1931) in
 grozo pred Armagedonom; ukvarja se z normalnim vidikom narave, ki postaja
nenormalna (npr. Ptiči, The Birds, Alfred Hitchcock, 1963).
Analiza primera
Čarovnica iz Blaira, The Blair Witch project, Daniel Myrick, Eduardo Sanchez, 1999
1. Kaj film Čarovnica iz Blaira uvršča med grozljivke?
2. Analizirajte načina snemanja in montaže.
3. V čem je Čarovnica iz Blaira prelomna? (uporaba spleta)
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2.1.7 Vestern
Nesporno je vestern ameriški izdelek. Je žanr, ki ga anglosaški kritiki opisujejo kot skupek
neskončno ponavljajočih se prizorov, preprostih oblik in naivnih stališč. Nasprotno ga
francoski kritiki skoraj poveličujejo, trdijo, da je v vesternu vse, kar v ameriškem filmu
pravzaprav najbolj občudujejo: neposrednost, inteligentnost, energija in ukvarjanje s formo.
Vestern je eden izmed časovno in ikonografsko najbolj dorečenih žanrov, ve se, v katerem
obdobju se odvija zgodba (klasičnih) vesternov in katerih vizualnih elementov v njem ne
manjka. Hollywoodski Zahod praviloma traja od leta 1865 do 1890, lesena, nova ali šele
razvijajoča se mesta so arhitekturno sestavljena iz široke neasfaltirane ulice, ob kateri so na
obeh straneh strnjene ne več kot dvonadstropne stavbe (salon, šerifova pisarna). Prevozna
sredstva so konji in kočije, nujen rekvizit je pištola. Kitses (Cook, 2007, 374) pravi: »V tem
kratkem (časovnem) obdobju imamo veliko pionirjev v nenadnem izbruhu rudarskih taborov,
gradnjo železnic, vojne z Indijanci, črede goveda, prihod farmarja. To je skupaj z zadnjimi
dnevi ameriške državljanske vojne in junaštvi banditov surovina za vestern.« Kitses nadaljuje,
da je vestern utemeljen s štiridelno strukturo – ta poleg zgodovine Divjega zahoda,
ikonografije in arhetipskega obravnavanja posemeznikov vpeljuje še tematska nasprotja med
divjino in cililizacijo. Kako pomembna je časovna premica dogajanja vesternov za ameriško
zgodovino in njeno opredeljevanje do (ne tako daljne) preteklosti, dokazujejo pravzaprav vsi
kritiki. Vpeljava zgodovine selitve proti Zahodu in premikanje mej je poglaviten element
oblikovanja vesterna tudi po Lovellu (Cook, 2007, 377), ki pravi, da vestern formirajo še:
 struktura popularne melodramske literature 19. stoletja s krepostnim junakom in
pokvarjenim hudodelcem, ki ogroža deviško junakinjo;
 akcijska zgodba, sestavljena iz nasilja in kriminalnih dejanj ter
 struktura maščevanja, boj dobrih nad zlimi.
»Vestern in gangsterski film imata specifičen odnos do ameriške družbe. Oba se ukvarjata z
odločilnima obdobjema ameriške zgodovine. Lahko bi rekli, da prikazujeta Ameriko, ki v
primeru vesterna sama sebi pripoveduje o svoji poljedelski preteklosti in v primeru
gangsterskega filma/srhljivke o svoji urbani tehnološki sedanjosti.«
(McArthur, v: Cook, 2007, 256)

Analiza primera
Neoproščeno, Unforgiven, Clint Eastwood, 1992
1. Analizirajte ikonografijo filma.

2.1.8 Muzikal
Morda je kategorijo muzikala še najlažje prepoznati. Pripovedno se prepleta š številnimi
drugimi žanri, pri čemer podaja vsebino tudi s petjem, plesom in glasbo.
Muzikal je proizvod pojava zvoka (spomnimo se prvega zvočnega filma, Pevca jazza, 1927),
zavezanosti filmske industrije oblikam zabave, ki jih najbolje predstavljajo gledališki
muzikali. Razvoj muzikala so zato tako na odru kot v filmu zaznamovali različni slogi in
tradicije, žanr pa se podrobneje deli na operete, revije, glasbene komedije, glasbene drame,
rock muzikale in podobno.
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Analiza primera
Plesalka v temi, Dancer in the Dark, Lars von Trier, 2000
1. Katera žanra se prepletata v filmu?
2. Kolikšen je v filmu delež plesa, petja in glasbe?

2.1.9 Najstniški film
Najstniške filme bi v splošnem lahko razdelili na filme o mladih in filme za mlade. Prvi niso
nujno namenjeni zgolj mladim, četudi v njih že po definiciji nastopajo predvsem mladi.
Namenjeni so tudi starejšemu občinstvu, staršem mladih, njim ponujajo vpogled v
razmišljanja in težave odraščajoče mladine. V filmih za mlade, ki so namenjeni mlajšemu
občinstvu, pa nujno ne nastopajo zgolj mladi. Znotraj kategorije najstniškega filma sta še
starostni podkategoriji – otroški in mladinski film.
Do razmaha produkcije najstniških filmov je prišlo po drugi svetovni vojni, ko Hollywood
spozna (tržno) pomembnost segmenta mladega občinstva v kinematografih. Razvijejo podobo
mladoletnega prestopnika, upornika, ki izziva meje družbenih norm in zakonov. Najstniški
filmi tematsko črpajo iz širše najstniške kulture, grozljivk, fantazijskih stripov, pop in
rock'n'roll kulture. Ti filmi se ukvarjajo s prvimi spolnimi izkušnjami, mladoletno
nosečnostjo, neporočenimi materami, drogami, prostitucijo, pa z avtomobilističnimi dirkami
in dokazovanjem moškosti. Po Hayu (Cook, 2007, 369) pripoved najstniških filmov vsebuje
konflikt, ki je »povezan tako z iskanjem posameznikovega mesta v relativno avtonomni družbi
mladih, kot tudi z določanjem, premagovanjem in zavračanjem razlik med mladostjo in
odraslostjo.«
Analiza primera
Gremo mi po svoje, Miha Hočevar, 2010
1. Komu je film namenjen?
2. Kateri problemi in težave najstnikov so nakazani v
zgodbi?

2.1.10 Eksploatacijski film
Med vsemi žanri je izraz za kategorijo eksploatacijskega filma verjetno najmanj prepoznaven
in razumljen. Žanr je po navadi definiran kot nizkoproračunska oblika ustvarjanja filmov, ki
izkorišča oz. eksploatira določene senzacionalne, šokantne vsebine in tabuje (npr. nasilje,
perverznost, mamila, krutost, nemoralnost, spolnost) v žanrsko celovečernem filmu ali
psevdodokumentarnem slogu. Eksploatacijski filmi pri gledalcih pogosto vzbujajo oziroma
sprožajo aktivne telesne reakcije, kot so poželenje, gnus in groza, v tem smislu filmi
izkoriščajo – eksploatirajo željo občinstva po vdajanju pregrešnim užitkom.
Pri promociji eksploatacijskih filmov, filmov s pregrešno, nemoralno vsebino, so se
producenti posluževali posebnih oglaševalskih metod. Obljubljali so žgečkljive zgodbe,
zgodbe delov življenja, o katerih se ne govori. Da bi ustvarili dobiček, preden bi se razvedelo,
da je film z družbeno moralnega vidika »sporen« in slab in bi ga kinooperaterji in distributerji
najverjetneje umaknili iz prikazovanj kinematografov, so filme predvajali hkrati v številnih
kinodvoranah le kratek čas. Posledica kratkotrajnega predvajanja je bila estetika »tako je
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slabo, da je že dobro«, filmom pa se oprime oznaka kultnega. Številčno manjše, a zvesto
kultno občinstvo uživa v drugačnem gledanju filmov in drugačnih filmih. Kultni filmi ne
moralizirajo in ne olepšujejo tabujev, slednje – pogosto s pretiravanjem – razgaljujejo takšne,
kot so.
Analiza primera
Trainspotting, Trainspotting, Danny Boyle, 1996
1. Kako se problematike drog lotevajo v filmu?
2. Kje so prelomnice v filmu, kje pripoved
doseže vrh?

2.2

DOKUMENTARNI FILM

Čeprav se nam zdi, da vemo, kaj označuje termin dokumentarni film, je razumevanje tega
pojma vendar bolj prepuščeno občutku kot definiciji. Pri opredeljevanju pojma so se namreč,
tako kot pri določanju značilnosti posameznega filmskega žanra v žanrski teoriji, pojavljali
konceptualni zapleti. Avtorski pristopi in načini filmskega (vizualnega) upovedovanja pa so
kmalu presegli meje strogih definicij. Za osnovno razumevanje (in razlikovanje) je dovolj,
da vemo, da se z dokumentarnim filmom označuje tisto, kar je videti na avdiovizualnem
zapisu (filmu) in kar bi bil videl tudi gledalec, če bi bil navzoč pri dogodku oziroma
dogajanju. Osnovni namen dokumentarnega filma je ukvarjati se z različnimi aspekti
resničnega sveta, pri čemer sta slika in zvok nosilca za zapis resničnosti, avtor filma gradi
svojo umetniško vizijo na temelju resničnega dokumenta.
Bill Nichols, eden izmed najplodnejših raziskovalcev dokumentarnega filma, pravi:
»Zgodovinsko gledano se definicije dokumentarnega filma pokažejo za
raznolike in sporne. Splošno sprejeto je, da se dokumentarci ukvarjajo z
aspekti resničnega sveta, da v njih ne nastopajo igralci in se lotevajo
družbenih vprašanj, toda to je v obdobju nemega sovjetskega filma
pomenilo nekaj drugega kot v Ameriki šestdesetih let. Srž definicije se pojavi
vsakič znotraj specifičnega družbenega in zgodovinskega konteksta in se
spreminja s časom in prostorom. To ne pomeni, da je vse sprejemljivo in da
se lahko razumevanje spreminja po želji. Pomeni le, da ne obstaja ena
sama, brezčasna definicija, ki bi zajela tisto, kar dokumentarni film je ali še
lahko postane.« (Cook, 2007, 81)
Med dokumentarne filme spadajo že prva filmska ustvarjanja, tudi filmi bratov Lumière, ki
sta pogosto snemala naključne prizore na ulici. Pojem dokumentarec pa je prvi uporabil John
Grierson v članku za New York Sun leta 1926, v katerem je recenziral film Roberta Flahertyja
Moana iz istega leta. Grierson definira dokumentarec kot ustvarjalno obdelovanje dejanskosti
(creative treatment of actuality), med osnovna načela pa uvrsti izvirne igralce in izvirne
prizore. S tem pojmom Grierson označi vso neizmišljeno filmsko produkcijo, od filmskih
potopisov do množice poučnih filmskih vsebin.
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Nanook s severa, Nanook from the North, Robert Flaherty, 1922

Nanook s severa je prvi dokumentarec v zgodovini
filma in prikazuje življenje Inuita Nanooka in njegove
družine na arktičnem severu Kanade. Nemi film, ki ga
je režiser Robert J. Flaherty posnel leta 1922, je že v
času svojega nastanka postal velika kinematografska
uspešnica in je do danes ohranil kultni status.

Dokumentarni film Nanook s severa si lahko ogledate na:
http://www.youtube.com/movie?v=kaDVovGjNOc&feature=mv_sr

Po Flahertyju so temeljna načela snemanja dokumentarnih filmov naslednja:
 film lahko prodre v resničnost, lahko opazuje in izbira detajle iz življenja;
 avtentični udeleženci in resnični dogodki lahko pristneje ponazarjajo svet kot studijske
rekonstrukcije;
 prizori, ki so ujeti v resničnosti, delujejo bolj subtilno od scen v studijih, saj ima
spontani dogodek določeno vrednost in poseben pomen. (Pöschl, Nastanek in razvoj
dokumentarnih filmov, http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=1570, 12. 1. 2011)
2.2.1 Realizem in formalizem v dokumentarnem filmu
Realizem se je kot slog upodabljanja začel uveljavljati v sredini 20. stoletja v Franciji skupaj
z novim valom. Nastal je kot protest proti klasični zasnovi, ki je bila v takratni kinematografiji
vse bolj uveljavljena. Vendar se realizem ne nanaša izključno na kinematografijo, je
abstraktni pojem, ki ga je mogoče aplicirati na kateri koli medij: na film, dokumentarni film,
reklamo, glasbeni spot, nanizanko, šov ali serijo.
Realizem pomeni realistično, avtentično predstavljanje vsebine. Poslužujemo se ga, ko
skušamo stvarnost prikazati kar se da objektivno in reprezentativno. Realistični avtorji se
trudijo ohranjati iluzijo tako, da ostane svet, ki ga upodabljajo, »nedotaknjen, objektiven
odsev dejanskega sveta.« (Gianetti, 2008, 53)
Popolno (absolutno) objektivnega pristopa k prezentaciji resničnosti ni. Objektivna primarna
stvarnost nam je – ob predpostavki našega načina obstoja – zunaj dosega. Človek je
subjektivno bitje in dojema stvarnost skozi svoje »oči« (kognitivne sposobnosti). Če
vzamemo npr. avtorja, ki si je zadal nalogo realistično predstaviti nagovor predsednika, je
slog avtorjevega izdelka realističen, vendar je sam prikaz stvarnosti še zmeraj subjektiven.
Avtor je nagovor prikazal realistično, a tako, kot je realistično zanj.
Realizem ne prepričuje, temveč zgolj opisuje. Realistični slog je skupek konvencij, ki se
odražajo v različnih aspektih: v montaži, v slogu snemanja (kompoziciji, kadriranju,
dinamiki), naraturgiji in dramaturgiji, v postprodukcijskih tehnikah, … Avtor mora poznati
produkcijske konvencije realizma, če želi uspešno doseči svoj cilj. Vedeti je treba, kdaj je
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montaža realistična, kdaj je realistična kamera in kdaj sta realistični naraturgija in
dramaturgija.
Formalizem je izrazni slog, ki opozarja nase. Ni neopazen. Skrajno formalistični izdelki so
načeloma izrecno avtorski izdelki, kar pomeni, da so bili narejeni pod močno avtorjevo
ideološko taktirko. Medtem ko je v ospredju realističnih filmov vsebina, slog pa redkeje
opazimo, so formalistični filmi slogovno razkošni. Formalistični ustvarjalci so pogosto
ekspresionisti, njihovo izražanje je refleksija njih samih, slog je enako pomemben kot
vsebina. »Oblika in vsebina sta v najboljšem primeru relativna pojma. Sta uporabna koncepta
za začasno osamitev specifičnih vidikov filma za namene podrobnejšega opazovanja. Tako
ločevanje je seveda umetno, vendar lahko ta tehnika omogoči podrobnejši vpogled v
umetniško delo kot celoto.« (Gianetti, 2008, 55)
2.2.2 Štiri kategorije prezentacije resničnosti
Za razvoj tehnik snemanja in montaže, pa tudi načinov k prezentaciji resničnosti v
dokumentarnem filmu, je pomembno obdobje po drugi svetovni vojni in šestdeseta leta
prejšnjega stoletja. Razvoj tehnike v smeri bolj obvladljivih in predvsem lažjih kamer je
omogočil snemanje sinhronega zvoka v skoraj vsaki situaciji. V tem obdobju tako nastanejo
številni filmi, ki jih analitiki danes uvrščajo v kategorijo opazovalnih filmov. Filmski
ustvarjalec je namreč lahko opazoval tisto, kar se je dogajalo pred očesom kamere in to v
realnem času in z avtentičnim govorom. Ta princip velja še danes. Pri snemanju
dokumentarnega filma na terenu je treba tako s sliko kot z zvokom beležiti tisto, kar se dogaja
v trenutku snemanja.
Ko opredeljujemo dokumentarni film, govorimo glede na vsebino filma tudi o njegovih
številnih podkategorijah, kot so: zgodovinski, izobraževalni, športni, znanstveni, potopisni
film… Če pa nadalje zanemarimo že omenjene težave pri določanju pojma dokumentarni film
in njegove žanrske značilnosti, lahko dokumentarne filme glede na načine prezentacije delimo
v štiri kategorije. Te kategorije so nastale iz razmišljanj filmskih analitikov in kritikov,
deloma pa so proizvod samega dokumentarno-filmskega ustvarjanja avtorjev. Nanašajo se na
prakso filmskega ustvarjanja in avtorjev pristop k prezentaciji resničnosti.
Razlagalni dokumentarni film temelji na vsevednem komentatorju, komentar je namenjen
gledalcu, podobe pa služijo za ilustracijo ali kontrast. Razlagalni film razpravlja o
zgodovinskem svetu, tj. o svetu preteklosti, pri tem pa poudarja občutek objektivnosti in
dobro utemeljene sodbe. Tovrstni dokumentarni filmi so nagnjeni k posploševanju, v njihovi
naraciji prevladuje logični oziroma zdravo-razumski svet. Med sekvencami in dogodki obstaja
vzročno-posledična povezava, film pa stremi k rešitvi problema ali uganke.
Za opazovalni dokumentarni film je značilno posredno naslavljanje gledalcev in sledenje
pogovorom družbenih akterjev (udeležencev v filmu), ki pa se ne obračajo neposredno proti
kameri. Nastopanje teh udeležencev postaja podobno igri fiktivnih oseb. Za opazovalni film
so nadalje značilni tudi uporaba sinhronega (izvirnega) zvoka in daljši posnetki. Avtor
oziroma pripovedovalec skuša ostati nevsiljiv, medtem ko gledalec zavzame pozicijo
idealnega opazovalca, ki se giblje med ljudmi in kraji.
V interaktivnem dokumentarnem filmu je poudarjeno pričevanje družbenih akterjev, to so
lahko tako avtor filma, ki prevzame vlogo glavnega ali povezovalnega lika, kot drugi
udeleženci v filmu. Njihovi komentarji in odzivi so osrednji del argumentacije filma.
Interaktivni dokumentarni film pogosto vključuje intervjuje, pa različne oblike monologov in
dialogov (resničnih in izmišljenih), film pa daje občutek pristranskosti oziroma situirane
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prisotnosti in lokalne vednosti, ki izhajata iz dejanskega srečanja filmskega ustvarjalca z
drugimi. Filmski ustvarjalec/pripovedovalec deluje kot mentor, udeleženec, preganjalec ali
provokator družbenih akterjev.
Največ pozornosti lepoti slikovnega upovedovanja, slogu, pa tudi strukturi in pričakovanjem
gledalcev, namenja refleksivni dokumentarni film, v katerem je poudarek na interakciji
ustvarjalca/avtorja in gledalca, ne pa na srečanju med avtorjem filma in subjektom, ki je
udeležen v filmu. Refleksivni dokumentarni film spodbuja gledalca k višji stopnji zavesti o
njegovem razmerju do filma in njegove vsebine.
Pri izdelavi dokumentarnega filma je praviloma avtor tisti, ki ima idejo. Za tovrstni format,
dokumentarni filmi trajajo ponavadi 50-60 minut, daljši dokumentarci do 90 minut (redko tudi
več), se avtor odloči, ker posamezna zgodba preprosto zahteva obravnavo iz različnih zornih
kotov, s prirejanjem zgodbe v krajši časovni format pa bi jo popačil ali izkrivil. Vsebine
dokumentarnih filmov so redkeje predlog urednikov in drugih naročnikov. Slednji podajo
tovrstne predloge predvsem takrat, ko se v programski shemi predvideva več pozornosti za
obeležitev kakšnega pomembnega dogodka (obletnice zgodovinskih, političnih, kulturnih,
športnih in drugih dogodkov), ali ko se o nekem dogodku razkrijejo novi podatki (podatki, ki
zahtevajo, da se o dogodku znova – tudi iz drugega zornega kota – opredelijo njegove
družbene, politične, socialne okoliščine in posledice). Pri dokumentarnem delu je priprava
praviloma najzahtevnejša in najdaljša. Mnogi dokumentarni filmi so rezultat vsaj
nekajmesečnih, mnogokrat pa tudi večletnih raziskovanj, opazovanj, zbiranja podatkov,
številnih pogovorov s potencialnimi protagonisti filma.
Dokumentarni film zahteva avtorja poznavalca, kar pomeni, da mora biti avtor dobro
seznanjen z zgodbo, njenim zgodovinskim ozadjem, z njenimi udeleženci, pa tudi z
morebitnimi interesi udeležencev za razkritje zgodbe pred širšo javnostjo. V obdobju
raziskovanja avtor včasih zavzame tudi svoj zorni kot. Še posebej pri osebnih zgodbah, polnih
najrazličnejših emocij, ustvarjalec težko ostane čustveno nedotaknjen. S tem ni nič narobe, če
se avtor pri tem zaveda, pri realizaciji filma pa tudi upošteva, da ima vsaka zgodba (vsaj) dve
plati, in da ni naloga dokumentarnega filma agitirati za posamezno stran.
Analize primerov
V katere kategorije dokumentarnega filma bi uvrstili naslednje:
Baraka, Baraka, Ron Fricke, 1992
Shoah, Shoah, Claude Lanzmann, 1985
Super veliki jaz, Super Size Me, Morgan Spurlock, 2004

Povzetek
Z umeščanjem filmov v filmske žanre je gledalcem omogočeno prepoznavanje vizualnih
podob, zapletov, likov, prizorišč, zgodb, načinov pripovedi in uporabe glasbe. Osnovna
razdelitev obsega 10 nadžanrov: akcijsko-pustolovski film, komedije, sodobni kriminalni
film, film noir, drame, znanstveno-fantantastični film, vestern, muzikal, eksploatacijski in
najstniški film.
Igrani filmi posegajo na področje verjetnosti, dokumentarni so zavezani resničnosti. Čeprav
so bili dokumentarni že nekateri filmi prvi filmskih avtorjev, za prvi dokumentarni film velja
Nanook s severa Roberta Flahertyja.
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Vprašanja za ponavljanje
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zakaj razvoj filmskih žanrov, kaj so žanri in čemu je namenjena žanrska standardizacija?
Opredelite Schatzovo razdelitev žanrov določnega in nedoločnega prostora.
Opredelite značilnosti akcijsko pustolovskega filma z utemeljitvijo na primeru.
Opredelite značilnosti komedije z utemeljitvijo na primeru.
Značilnosti sodobnega kriminalnega filma z utemeljitvijo razlik med podžanri –
podkategorijami (utemeljitev na primerih).
Značilnosti filma noir kot kriminalnega filma.
Opredelite znanstveno fantastiko in grozljivko, razlike opredelite na primerih.
Opredelite dramo, razlike med zgodovinsko dramo in melodramo.
Opredelite značilnosti vesterna (z vidika zgodbe in ikonografskih elementov).
Kaj je značilno za eksploatacijski film (vsebina tega žanra)?
Opredelite muzikal z utemeljitvijo na primeru.
Opredelite žanr najstniškega filma z utemeljitvijo na primeru.
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3

KLASIČNA FILMSKA ZGODBA, SCENARIJ IN SNEMALNA
KNJIGA

»Tisti umetnik, ki v vsem išče popolnost, je v ničemer ne doseže.«
Eugène Delacroix
V tretjem poglavju spoznavamo strukturo klasične filmske zgodbe, zgodbe, ki se začne z
zapletom, se prelomi v vrhu pripovedi, na koncu pa znova vzpostavi ravnovesje. Dogodki se
vrstijo po logiki vzroka in posledic, gledalec sledi kronološkemu zaporedju, ve, kaj se v
določenem trenutku dogaja v zgodbi.
V nadaljevanju s primeri iz prakse spoznamo razlike med sinopsisom, scenarijem in snemalno
knjigo.
_______________________________________________

3.1

KLASIČNA FILMSKA ZGODBA

Struktura klasične filmske pripovedi temelji na uganki in njeni razrešitvi oziroma na zapletu
(uvodnem porušenem ravnovesju v izmišljenem svetu) in razpletu (ponovni vzpostavitvi
ravnovesja). V pripovednem postopku se dogodki vrstijo po logiki vzroka in posledice, vsak
naslednji dogodek je posledica prejšnega. Tako klasična filmska pripoved v kronološkem in
pripovednem zaporedju linearno napreduje do končnega razpleta.

Slika 12: Smer poteka klasične filmske pripovedi
Vir: Lasten
Klasična struktura pripovedi služi vzpostavitvi možnega oziroma verjetnega izmišljenega
sveta, ki mu zaradi prostorsko časovne razumljivosti poteka zgodbe gledalec z lahkoto sledi.
Časovna in prostorska doslednost sta prva pogoja za doseganje razumljivosti in učinkovanje
pripovedi, naslednji pogoj je vzpostavitev osrednjega lika, glavnega junaka, čigar dejanja
omogočijo razplet pripovedi. Struktura klasične pripovedi temelji na dramskem trikotniku s
petimi stopnjami: zasnovo, zapletom, vrhom, razpletom in razsnovo. Za klasično filmsko
pripoved je značilno stopnjevanje navzgor, od zasnove in razpleta do vrha, pri čemer so za
razvoj zgodbe pomembni še preobratni in odločitveni momenti, pa momenti, ki pospešujejo
ali zavirajo zgodbo.
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vrh pripovedi

začetek
(porušeno ravnovesje)

konec
(vzpostavitev ravnovesja)

Slika 13: Dramski trikotnik
Vir: Lasten
Časovno prostorska doslednost velja tudi pri montaži, s katero nizamo posamezne posnetke v
celoto. Gledalec vizualno sprejema verjetnost prostorsko časovne logično urejene pripovedi, s
poistovetenjem z glavnim junakom se preseli v namišljen svet. Klasična montaža je torej
podrejena kontinuiteti prostora in časa ter zahtevam verjetnosti, kar, kot trdi Kuhn (Cook,
2007, 45–48) dosežemo s spojem na osi dogajanja, doslednostjo smeri gibanja in pravilom
kota 30 stopinj.
V nasprotju s klasično filmsko pripovedjo, ki temelji na razumljivi pripovedi in logični
strukturi v obliki dramskega trikotnika, uvaja umetniški film v pripoved tehniko elipse, v
pripovedi ustvarja vrzeli. Epizodne sekvence pogosto prikazujejo tavajoče, brezcilje
protagoniste, struktura konca je nedorečena in odprta, pomemben moment je mrtvi čas,
dejanje, ki ima malo ali nič učinka na potek pripovedi. Eden od »klasičnih« primerov
umetniškega filma in njegove strukture je delo japonskega režiserja Akire Kurosawe,
Rašomon (Rashomon) iz leta 1950.

Primer montaže pri klasični pripovedi
Njegovo nezvesto dekle, His Girl Friday, Howard Hawks, 1939
Primer iz: Cook, 2007, 47
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3.2

SNEMALNA KNJIGA (STORYBOARD)

3.2.1 Vrste snemalne knjige
Namesto izraza snemalna knjiga tudi pri nas pogosto uporabljamo angleški izraz
»storyboard«, ki pa ima v primerjavi z našim terminom širši pomen. Snemalno knjigo namreč
povezujemo izključno s filmom, medtem ko storyboard povezujemo tudi s kreiranjem spletnih
strani ali propagandnih kampanj.
Glede na namen uporabe delimo snemalno knjigo (storyboard) v štiri večje skupine:
 za film,
 za animacije in posebne efekte (»animatics«),
 za poslovno rabo in
 za interaktivne medije.
»Animatics« uporabljajo pri inscenaciji filmskih efektov in animacij in je nadgradnja filmske
snemalne knjige za tiste dele filma, kjer so predvideni posebni efekti in animacije.
V poslovnem svetu, predvsem v industriji, uporabljajo snemalno knjigo kot pripomoček za
predstavitev izboljšav v organizacijah, za predstavitev novih projektov ter propagando.

Slika 14: primer storyboarda za uporabo v poslovnem svetu
Vir: http://www.mindservegroup.com/business/storyboard.php (20. 9. 2010)
Snemalna knjiga za interaktivne medije je v zadnjem času pogosto uporabljena tudi pri
razvijanju spletnih portalov, programske opreme in industrijskega oblikovanja.
Filmska snemalna knjiga je pisna in/ali risana režiserjeva inscenacija bodočega filma.
Napiše jo režiser, včasih pa pri tem sodelujejo najbljižji sodelavci: snemalec, scenograf,
montažer, … V snemalni knjigi režiser razdeli posamezno dejanje na prizore, sekvence (niz
kadrov) in kadre. Vsakemu kadru določi dolžino, vsebino in vizualne lastnosti.
Snemalna knjiga je torej režiserjevo navodilo, nekakšen recept za vse ustvarjalce, ki
sodelujejo pri nastanku filma. Zato mora biti natančna in nedvoumna.
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3.2.2 Zgodovina snemalne knjige
Zametke snemalne knjige najdemo že v renesansi, ko je Leonardo da Vinci pripravljal javne
slovesnosti za potrebe mestnih držav. V njih je predvidel potek slavja s scenografijo,
koreografijo in kostumografijo.
Za začetnike sodobne snemalne knjige veljajo ustvarjalci v studijih Walta Disneya v zgodnjih
tridesetih letih 20. stoletja. Prva popolna snemalna knjiga je bila narejena za kratki animirani
film Walta Disneya Trije prašički (Three Little Pigs, Burt Gillett, 1933).
V zgodnjih štiridesetih letih 20. stoletja so začeli filmarji uporabljati snemalno knjigo tudi za
potrebe igranega filma in kmalu je prerasla v standardno sredstvo za vizualizacijo filma.
Alfred Hitchcock, ki je bil pod močnim vplivom stripovskega izražanja, je v šestdesetih letih
prejšnega stoletja uvedel t.i. dizajnersko snemalno knjigo. Dizajn v knjigi je sovpadal s samim
filmom. Njegove snemalne knjige so bile tako natančne, da je rad dejal, da so njegovi filmi
končani, še preden se montažer dotakne filmskega traku. Hitchcock je močno vplival na celo
generacijo režiserjev.
Današnji režiserji več ne posvečajo pretirane pozornosti umetniški podobi snemalne knjige,
ampak jo uporabljajo zgolj kot orodje za snemanje filma. Zaradi hitrejše in cenejše izdelave
so risbe (strip) zamenjale serije fotografij, posnetki digitalnih kamer ter računalniške
animacije.

Slika 15: primerjava med snemalno knjigo in posnetki,
Ptiči, The Birds, Alfred Hitchcock, 1963
Proizvodnja filma
Proizvodnja filma je proces nastajanja konkretnega filmskega dela, ki obsega več zaključenih
faz:
 priprave,
 snemanje in
 obdelavo.
Faza priprave
Prva faza priprav se začne z oblikovanjem prvih idej za film. Ustvarjalec v kratkem zapisu
predstavi vse, kar želi izraziti s svojim delom. Na osnovi tega izdelajo dramaturški načrt
bodočega filma – sinopsis, kjer se določijo liki in značaji, nakaže potek zgodbe, poudarijo
konflikti in zapleti, značilnosti atmosfere in ambienta. Na osnovi tega izdelajo scenarij, ki je
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obširna literarna predloga bodočega filma. V njem morajo biti jasno obdelane povezave med
temo in idejo, med konfliktom in dogajanjem, med pogovori in liki, med kompozicijo in
stilom. Upoštevati se morajo vse možnosti in omejitve, ki jih zahteva filmski medij. Scenarij
je pisan po prizorih in v določenem montažnem zaporedju. V prvi fazi priprav v glavnem
sodelujeta scenarist in dramaturg, pogosto tudi režiser.
Filmski režiser vodi ustvarjalno in tehnično realizacijo filma, med katero se s filmskimi
izraznimi sredstvi ideja in tema filma oblikujeta v avtonomno filmsko delo. Je osrednja oseba,
ki vodi, povezuje ter nadzira delo ustvarjalcev in drugih sodelavcev pri nastajanju filma. Je
edini, ki je prisoten v vseh fazah nastajanja filma.
Režiserjeva prva naloga je branje scenarija, analiza scenarija in priprava režijskega koncepta
bodočega filma. V njem režiser izkazuje in raziskuje svoj odnos do sveta, filmskega medija in
njegovih posamičnih izraznih sredstev do gledalca, … Z izvršnim producentom izvedeta
proizvodno analizo scenarija, s katero morata ugotoviti, ali razpoložljiva finančna, kadrovska
in tehnična sredstva zadostujejo za realizacijo scenarija.
Druga faza priprav so splošne priprave, ki se začnejo s pisanjem snemalne knjige in zaključijo
z dokončanim proizvodnim elaboratom filma.
Pred izdelavo snemalne knjige si režiser ogleda in izbere snemalna mesta (lokacije, objekte).
3.2.3 Vzorec za sinopsis
Košir (2003, 13) navaja, naj bodo v sinopsisu navedeni vsebina in namen oddaje, sodelujoči,
tehnične karakteristike snemanja, lokacije snemanja, termini snemanj, druge pomembne
posebne zahteve ter montažna obdelava materiala in predvajanje oziroma prodaja izdelka.

I. Vsebina in namen oddaje :

kratek opis (lahko vzorec)
besedilo: uvod, vprašanja, komentar
II. Kdo v oddaji sodeluje:
voditelj (novinar)
zunanji sodelavci: ime in priimek, funkcija
III. Kako se oddaja snema:
elektronsko/filmsko
standardni svetlobni park
dopolnilni slikovni viri:
arhiv: filmski (35/16), številke trakov, kaset (MGS), format,
trik, grafika, foto, podnaslavljanje
zvok:
živo/nemo/playback/naknadno/simultano prevajanje/
glasbena oprema/posebni zvočni učinki
IV. Kje se oddaja snema:
studio (številka)/EXT/INEX
kraj, naslov, opis
V. Kdaj se oddaja snema:
dan/noč
datum in ura snemanja, čas trajanja dogodka, čas snemanja
VI. Posebne zahteve:
slika: nestandardni filmski trak, dodatki za elektronske
kamere, tračnice, vozički, nestandardni svetlobni park
VII. Obdelava:
elektronska montaža (format, tip)
filmska montaža
sinhronizacija
presnemavanje
čas
VII. Predvajanje, prodaja, arhiviranje
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3.2.4 Vzorec za scenarij
Scenarij je izvorno prepis govorjenega dela gledališke igre.
Pri avdiovizualnih izdelkih naj ta zajema (Košir, 2003, 14):

I. Naslov in avtor dela,
 prevajalec, pisec izvirne glasbe, koreograf, dirigent;
 seznam nastopajočih/vlog;
 seznam snemalnih mest: opis, letni/dnevni čas, vreme, pomembni rekviziti.
II. Na levi polovici formata A4 opis vsega, kar je videti (video):
 zaporedna številka sekvence;
 kraj dogajana, čas dogajanja (oznake – studio/EXT/INEX; dan/noč);
 dolžine sekvenc v minutah/sekundah;
 opis prostora dogajanja;
 opis dogajanja, dejanja izvajalcev;
 grafike, napisi;
 triki, maske, odtemnitve, zatemnitve, prelivi luči, pirotehnika;
 arhivski material – film/MGS.
Na desni polovici formata A4 opis vsega, kar je slišati (avdio):
 celotno besedilo: živo, off, playback, naknadno;
 vstopi in izzveni glasbe;
 vstopi in izzveni šumov.
III. Pri glasbenih in baletnih oddajah:
 partiture, note;
 opisi in grafični zapisi koreografij.
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Slika 16: Primer scenarija za televizijsko oddajo
Vir: RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor
3.2.5 Izdelava snemalne knjige
Snemalna knjiga predstavlja režiserjev koncept filma.
Splošno priznani vzorec za obliko snemalne knjige ne obstaja, vsebovati pa mora informacije
o vseh ključnih elementih, kot so:
 oznaka objekta in čas snemanja (dan, noč, letni čas),
 oznaka prizora in kraj snemanja (interier, eksterier),
 oštevilčenje kadrov,
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oznake planov in snemalnih kotov (rakurzov),
opis kompozicije kadrov,
opis vsebine kadra z mizansceno,
dialogi,
opis gibanja kamere,
opis šumov in glasbe,
vrsta objektiva,
vrsta osvetlitve,
trajanje kadra in
opis prehoda v naslednjo sekvenco (zatemnitev, preliv, …).

Snemalne knjige po obliki delimo na:


Literarno snemalno knjigo: v njej je besedilo scenarija natančno razdeljeno na
kadre, vendar brez tehničnih podatkov o načinu snemanja.



Tehnično snemalno knjigo: je najbolj natančna oblika snemalne knjige, v kateri
so za vsak kader navedeni tehnični podatki o sredstvih in načinu snemanja: plan,
opis slike, gibanje kamere, … K vsakemu kadru je priložen tloris snemalnega
mesta z vrisano scenografijo, pozicijo in gibanjem igralcev in kamere, z vrisanim
zornim kotom, ki ga zajema objektiv, …



Železno snemalno knjigo: je natančno napisana snemalna knjiga, od katere
režiser med snemanjem in v montaži le redko odstopa. Pojavlja se predvsem v
pogojih industrijske proizvodnje, ko morajo zaradi finančnih ali tehnoloških
razlogov biti vnaprej znani vsi elementi filma.

3.2.6 Vzorec filmske snemalne knjige
Na desni polovici formata A4 naj bo zapisano (povzeto po: Košir, 2003, 16):
 tlorisi vseh snemalnih mest 1:100 (lahko tudi druga razmerja);
 scenografski elaborat (skice scenografije, spiski potrebnih materialov, čas potreben za
izdelavo, orodja, delavci, seznam posebne scenske opreme, ...);
 mizanscene dogajanja: določena vsa stojišča in premiki izvajalcev;
 določena in vrisana stojišča za kamere z zornimi koti;
 tehnični elaborat: določeni svetlobni, zvokovni pripomočki: mikrofoni, stojala;
 kostumski elaborat: seznam, skice, vzorci, … za vse kostume po spisku nastopajočih;
 maskerski elaborat: seznam, skice, vzorci za vse maske in pričeske po spisku;
 rekviziterski elaborat: seznam vseh rekvizitov.
Na levi polovici formata A4 sledijo podrobnejši opisi, kako tehnično izvesti vse, kar naj bi
bilo videti:








razdelitev sekvenc na posnetke;
zaporedna številka posnetka;
velikost izreza posnetka;
gibanje kamere: primik, odmik, vožnja, dvig, spust; tirnice, žerjav;
označitev sprememb optike (zoom);
dolžina posnetka;
pod črto opis posnetka: kaj se dogaja.
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Na desni polovici formata A4 v zamiku k vsakemu posnetku dodamo tudi zapis, kaj naj bi bilo
slišati:
 kdo kaj pove ali zapoje;
 značilne šume;
 glasbo.
Pri zahtevnih filmskih snemanjih pa morajo biti zapisani še naslednji tehnični elaborati:
 vse o električnih priklopih na zunanjih lokacijah;
 postavitev transformatorjev;
 vse o transportnih možnostih na zunanjih lokacijah: dostop, nosilnost mostov, klančine,
zaraščenost,…:
 glede na značilnosti snemanja gotovo še kaj (v zraku, pod vodo, …).

Slika 17: Snemalna knjiga za TV dokumentarni film Dolina Zvezd, Vlado Šerc, 1995
Vir: Danilo Plazovnik, osebni arhiv

Vaja
Izberite poljubno AV delo (film, dokumentarni film, televizijsko oddajo) in njegov triminutni
insert (ta naj bo smiselno izbran in vsebinsko ter slikovno zaokrožen) prepišite v
poenostavljeno snemalno knjigo. Posamezne kadre skicirajte ali prenesite na desno stran, na
levi naj bo prepis govorjenega dela. Pod vsakim posameznim kadrom označite njegov izrez,
trajanje, lokacijo, svetlobne zahteve in druge posebnosti. Označite tudi uporabo zvočnega
ozadja.
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Povzetek
Klasična struktura pripovedi služi vzpostavitvi možnega oziroma verjetnega izmišljenega
sveta, ki mu zaradi prostorsko časovne razumljivosti poteka zgodbe gledalec z lahkoto sledi.
Struktura klasične pripovedi temelji na dramskem trikotniku s petimi stopnjami: zasnovo,
zapletom, vrhom, razpletom in razsnovo. Za klasično filmsko pripoved je značilno
stopnjevanje navzgor, od zasnove in razpleta do vrha. Zahtevam verjetnosti je podrejena tudi
montaža, ki s sosledjem kadrov vzpostavlja kontinuiteto prostora in časa.
Sinopsis zajema osnovne informacije o AV izdelku: vsebino in namen izdelka, sodelujoče,
lokacije, termine snemanj in tehnično opremo.
Scenarij je prepis govorjenih delov AV izdelka z navodili za slikovno ubesedenje.
Filmska snemalna knjiga pa je pisna ali risana režiserjeva predloga bodočega filma, v kateri je
posamezno dejanje razdeljeno na prizore in kadre. Je recept za vse ustvarjalce, ki sodelujejo
pri nastajanju filma.

Vprašanja za ponavljanje
– Katere so razlike med sinopsisom, dispozicijo, scenarijem in snemalno knjigo?
– Opišite značilnosti strukture zgodbe v umetniškem filmu.
– Opišite značilnosti strukture zgodbe v klasičnem pripovednem filmu.
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4

TELEVIZIJA IN AVDIOVIZUALNO USTVARJANJE

»Genialnost je ena desetina nadarjenosti in devet desetih trdega dela.«
Thomas Alva Edison
26. januarja 1926 je v laboratoriju John Logie Bairda na Frith Street 22 v Londonu sedelo
okoli 40 članov Kraljevega zavoda (Royal Institution), znanstvenikov in strokovnjakov s
področja telekomunikacij, med njimi je bil tudi novinar dnevnika The Times. Prisostvovali so
prvemu javnemu prenosu gibljive slike.
Več kot osemdeset let kasneje televizija še vedno zavzema osrednje mesto med mediji. Je
posredovalec informacij, krepi nacionalno in kulturno identiteto, nas sprošča, zabava in
izobražuje.
_______________________________________________

4.1

TELEVIZIJA ALI VIDETI NA DALJAVO

Sestavljenki iz grške besede tele (daleč) in latinske visio (vid, pogled, zagledati), ki bi v
prevodu pomenila videti oziroma zagledati, ugledati daleč, pogosto rečemo tudi okno v svet. S
pomočjo gledanja televizije iz naslonjača dnevne sobe spoznavamo kraje, ljudi in reči, ki jih
drugače najverjetneje ne bi obiskali in spoznali. Prek ekrana vidimo v oddaljene kraje,
spoznavamo in izvemo več.
Intenziven razvoj televizije kot nove tehnične naprave sega v
dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko med inženirji in
telekomunikacijskimi zanesenjaki poteka tekma predvajanja in
prenašanja gibljivih slik. Pri tem je bil uradno najhitrejši John
Logie Baird, škotski inženir in inovator in njemu danes
pripisujemo očetovstvo enega najbolj množičnih medijev –
televizije. Očetovstvo mu je priznano zaradi uspeha prve javne
demostracije prenosa posnetkov kot televizijskega sistema.
Sekunda posnetka je bila sestavljena iz 12,5 sličic (današnji
format je 25 sličic/sekundo).

Slika 18: Prvi znani posnetek Bairdove televizije
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Logie_Baird,_1st_Image.jpg (15. 3. 2011)
Leto kasneje uspe Bairdu več kot 700 kilometrov dolg prenos slike iz Londona v Glasgow.
Prenos podatkov poteka preko telefonskih kablov in kot odgovor na nekoliko hitrejši, a krajši
prenos slike med Bellovima laboratorijema v New Yorku in Washingtonu. Leta 1928 Baird
ustanovi svoje podjetje (Baird Television Development Company Ltd.), takrat mu uspe tudi
prekomorski prenos slik iz Londona v New York. Baird je prav tako prvi, ki je oddajal v živo.
Gre za poskusni neposredni prenos konjskih dirk (Epson Derby) leta 1931.
Že desetletja prej se je s prenosom slike ukvarjal Paul Nipkow. Kot navajajo v zapisih
Kanadskega muzeja znanosti in tehnologije (Canada Science and Technology Museum) je
Nipkowa teorija prenosa slike temeljila na dveh pomembnih principih: fotoelektričnem
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učinku Josepha Maya iz leta 1873 in trajajočem učinku videnega (zaradi vztrajnosti vida).
Videna podoba ostaja v naših možganih delček sekunde (1/20 sekunde) dlje, kot jo zares
vidimo. Serija ločenih, toda v hitrih presledkih zaporedno predvajanih slik, tvori kontinuirano,
med seboj povezano podobo.
(povzeto po:
http://www.sciencetech.technomuses.ca/english/collection/television2.cfm,
28. 2. 2011)
Prvo javno televizijo, britanski BBC (British Broadcasting Corporation), leta 1922 ustanovi 6
telekomunikacijskih podjetij: Marconi, Radio Communication Company, MetropolitanVickers, General Electric, Western Electric in British Thomson-Houston. Radijski program
začnejo oddajati isto leto na postaji 2LO iz londonskega Marconi Housea. S poskusnim
televizijskim oddajanjem začnejo leta 1932, omejenim programom dve leti kasneje, redni
program oddajajo od leta 1937. V času druge svetovne vojne programa niso oddajali. BBC
danes velja za standard televizijskega ustvarjanja in novinarstva.
Radiotelevizija Slovenija (skrajšano RTV Slovenija) je slovenska javna in neprofitna
medijska organizacija. Sedež je v Ljubljani, ima pa še dva regionalna RTV centra, v Mariboru
in Kopru, ter mrežo dopisništev v vseh slovenskih pokrajinah in v tujini. Zakonska podlaga
RTV Slovenija je Zakon o RTV Slovenija, ki med drugim določa, da je RTV Slovenija edina
družba, ki sme imeti radijske in televizijske postaje hkrati. Hkrati pa zakon od organizacije
zahteva izvajanje medijskih storitev za italijansko in madžarsko narodno manjšino.
Prva radijska postaja v Sloveniji je bila Radijska postaja Ljubljana, ki je začela delovati
septembra 1928 (val 578 m). Prvi tehnični vodja je bil Marij Osana, ki je nekaj let prej
poskusno oddajal v Ljubljani preko oddajnika, ki ga je konstruiral sam. Leta 1941 radijski
oddajnik v Domžalah bombardirajo, Radijsko postajo Ljubljana pa prevzame italijanska
družba EIAR. Osvobodilni fronti je uspelo vzpostaviti ilegalni oddajnik, Radio Osvobodilne
fronte Kričač, ki oddaja program trikrat tedensko (ob ponedeljkih, sredah in sobotah).
Oddajnik se je moral zaradi nevarnosti odkritja nenehoma seliti iz ene v drugo stavbo, v času
svojega delovanja je uporabil kar 23 različnih lokacij in ni bil nikoli odkrit. Po koncu druge
svetovne vojne se je Radijska postaja Ljubljana ponovno oglasila kot Radio svobodna
Ljubljana, nato se je kmalu preimenovana v Radio Slovenija.
Prvi televizijski laboratorij je bil ustanovljen v Ljubljani, leta 1948. Redni program so začeli
oddajati deset let kasneje, leta 1958, pri čemer so pripravljali okrog 30 odstotkov skupnega
televizijskega programa Radio Televizije Jugoslavije. Prvi mednarodni prenos (za Evropsko
radiodifuzno zvezo oziroma Evrovizijo) je bil leta 1960, prenos smučarskih skokov iz Planice.
Prva informativna oddaja v slovenščini – Dnevnik – pa je bila predvajana 15. aprila 1968.

O RTV Slovenija, njenih dolžnostih, nalogah in vsebinah več na:
http://www.rtvslo.si

4.2

ZVRSTI POROČANJA V MEDIJIH

Pri poročanju v medijih ločimo dve osnovni zvrsti poročanja: informativno in
interpretativno zvrst.

47

Avdio-video produkcija

Informativna zvrst obsega objektivna sporočila, sporočila, sestavljana iz dejstev in
podatkov. Avtor poročevalec je distancinciran od sporočila, je posredovalec informacij.
Osnovne vrste informativne zvrsti so:
 vestičarska,
 poročevalska,
 reportažna in
 pogovorna vrsta.
Pri interpretativni zvrsti so sporočila subjektivna. K besedilom avtorji pristopajo
angažirano, avtorjeva funkcija je mnenjska, analitična, publicistična. Osnovne vrste
interpretativne zvrsti so:
 komentatorska,
 člankarska in
 portretna vrsta.
Vrste se nadalje delijo na žanre, ki so ustaljene oblike upovedovanja besedil v novinarskem
diskurzu. Omogočajo jasnost komunikacije, vzpostavljajo jasnejša pričakovanja uporabnikov,
hierarhična organizacija vsebine, shematske strukture in vizualne oblike pa so nujne za
prepoznavanje, razumevanje in pomnitev medijskih vsebin.

4.3

KAJ JE NOVEGA IN INFORMATIVNI PROGRAMI

4.3.1 Vest
Osnova za nastanek medijskih besedil je novica, po Slovarju slovenskega knjižnega jezika
(1995) »navadno neposredno sporočilo o čem novem«. Na novico se navezuje tudi vest,
termin, ki ga v primerjavi z novico pogosteje uporabljamo v medijskem žargonu, saj označuje
nekaj, »kar se novega (iz) ve in na kratko sporoči« (SSKJ, 1995).
Z vestjo sporočamo občinstvu KAJ se je zgodilo, KDAJ in KJE se je zgodilo in KDO so bili
udeleženci dogodka/dogajanja. Kaj, kje, kdaj in kdo so najosnovnejša novinarska vprašanja,
novinarji pa pri svojem delu najpogosteje iščejo odgovore na vprašanji KAKO in ZAKAJ4.
Slednji vprašanji dajeta opisne odgovore, ki pojasnjujejo potek dogodka in pogosto temeljijo
na subjektivnih zaznavah dogajanja. V teh primerih za objektivnost5 poročanja poskrbimo
tako, da omogočimo soočenja različnih mnenj oziroma predstavnikov različnih skupin
udeležencev dogajanja.
Značilnosti upovedovanja vesti (»News style«) so:
 nobenega »ti«;
 distanca do navadnega bralca, poslušalca, gledalca in uporabnika;
 sporočanje je neosebno;
 prispevek ne govori o osebnih izkušnjah, prepričanjih in mnenjih;
 nepristranskost;
 hitro pisanje in popravljanje (stililistična znamenja produkcije novic: ustaljeni vzorci
stavkov, učinkovita struktura, …) in
 prostorsko-časovne omejitve (nabiti stavki z mnogo informacijami).
4

V angleščini je znana formula 5 W – What?, When?, Where?, Who? in Why?, h katerim je dodano še vprašanje
How? Preneseno v slovenski jezik uporabljamo formulo 5 K – Kaj?, Kje?, Kdaj?, Kdo? in Kako?, z dodatnim
vprašanjem Zakaj?
5
Namesto objektivnosti, termina, s katerim v medijih označujemo standard poročanja in novinarjevo zavezanost
resnici, je pomensko bolje uporabljati pojma uravnoteženost ali korektnost.
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Kako podatke upodobiti s sliko (upodabljanje podatkov) …
KJE – širok izrez posnetka (prostor)
KDO – srednji in bližnji izrezi (s posnetka je mogoče določiti spol,
okvirno starost, drugo moramo dodati s telopom ali besedilom)
KAJ – bližnji posnetki opravila (v besedilu opis opravila)
KDAJ – praviloma zdaj, določneje z besedilom (iz posnetka je mogoče
razbrati dan/noč, letni čas)
KAKO – sosledje posnetkov, opisni odgovori, besedilo
ZAKAJ – sosledje posnetkov, opisni odgovori, besedilo (pojasnjuje,
dopolnjuje, razlaga – s sekvenco posnetkov včasih tudi odgovor brez
besedila, npr.: drevo je padlo, ker so ga posekali.

Vaja
Odgovorite na osnovna vprašanja:
Ali je iz besedila Sean Penn: priznanje za
življenjsko delo mogoče odgovoriti na
osnovna novinarska vprašanja:
Kdo?
Kdaj?
Kje?
Kaj?
Kako?
Zakaj?

Vir: Delo, 9. 12. 2010

4.3.2 Kriteriji izbire novice
Medijske vsebine (o čem se poroča v medijih) so rezultat skupka izborov. Tu ni objektivnih
standardov, tu so konvencije, običajni načini razmišljanja o novicah in novinarstvu, ki
novinarjem in urednikom pomagajo pri izbiri novic, ki so vredne objave, in pripomorejo k
standardizaciji in rutinizaciji medijskih vsebin.
Merila izbire vsebine sporočanja niso absolutna, temveč spremenljiva glede na čas in prostor.
Izbira je odvisna od vrednostnih kategorij in družbenih vrednot.
O čem poročati, se v delu TV novice sprašujeta tudi Tomaž Perovič in Špela Šipek:
»Ali je kriterij za novico znani pregovor, da če pes ugrizne človeka, ni novica,
če pa človek ugrizne psa, je to novica? Ali je torej neobičajnost edini kriterij
novice? Ali pa novico definira drug stavek, »News is what is different«? Torej,
da novico že spet definira predvsem nekaj, kar je novost in drugačnost, kar se
doslej še ni zgodilo« (Perovič in Šipek, 1998, 50).
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Ameriška poročevalska tradicija med novice uvršča dogodke, ki so drugačni od običajnih in
se pri tem osredotoča na princip zanimivosti. Evropska tradicija pa pri presojanju, o čem
poročati, na prvo mesto pogosteje postavlja kriterij pomembnosti za širšo množico. Novica, ki
jo bomo objavili, ni le nekaj, kar bi pred televizijske ekrane privabilo čim več gledalcev,
temveč tudi informacija, ki je kot takšna pomembna za družbo nasploh. Elementi, ki
označujejo novico (in poročanje), so aktualnost, splošni interes, razumljivost in objektivnost.
Avtorja v nadaljevanju navajata naslednje kriterije, po katerih se uredniki odločajo, ali bodo
dogodek/dogajanje spremenili v televizijski prispevek, pa naj bo to novica, poročilo ali
novinarska zgodba:
1. Povezanost dogodka z elitnimi osebami; gre za dogodke, v katere so vpletene
pomembne in znane osebe s področja politike, gospodarstva, kulture, glasbe, … ne
glede na razsežnost in pomembnost dogodka.
2. Povezanost dogodka z velikimi narodi; nekateri narodi in države imajo v svetu
pomembnejšo vlogo kot druge. Dogodki v teh pomembnejših državah vplivajo na
dogajanja tudi v drugih državah (npr. dogajanja, ki so pripeljala do recesije in
informacije o poteku gospodarske krize).
3. Geografska oddaljenost od dogodka; tisto, kar se dogaja v soseščini posamezne
države, je bolj zanimivo od dogodkov, ki se odvijajo v geografsko zelo oddaljenih
državah. Pri tem pravilu je treba omeniti še teorijo o kulturni bližini (cultural
proximity) Josepha Straubhaarja, ki temelji na predpostavki, da občinstvo aktivno
izbira med mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi programi, pri tem pa zaradi
kulturne sorodnosti daje prednost dostopnim nacionalnim in lokalnim informacijam
pred mednarodnimi in svetovnimi vsebinami. Kulturno bližino, poleg jezikovnih
značilnosti in posebnosti, sestavljajo še humor, podobe, načini oblačenja, življenja in
vedenja ter drugi etnični načini družbenega delovanja, verovanja in vrednot.
4. Slaba novica je dobra novica; dogodki, ki imajo negativno sporočilo, so praviloma
objavljeni prej kot dogodki s pozitivnimi informacijami.
5. Vloga in vpliv medija v okolici; kriteriji, po katerih presojamo, o čem poročati v
mediju, se razlikujejo tudi po tem, ali bo informacija objavljena v nacionalnem ali
lokalnem mediju. Obnova nekaj kilometrov lokalne ceste z vidika nacionalnega
medija ni pomembna informacija, z vidika lokalnega pa gre za prvovrstno novico.
Tudi pri tem kriteriju upoštevamo principe kulturne bližine.
6. Kompozicija informativnih in drugih oddaj; vsaka oddaja ima svojo strukturo, ki se
ne spreminja bistveno. Oddajo določajo tudi minute v skupnem programu. Zaradi
doslednosti pri časovnem predvajanju programa so oddaje omejene z minutažo
(določenim številom minut). V odvisnosti od dogodkov se minutaža v informativnih
oddajah, namenjena npr. lokalni ali mednarodni politiki, lahko spreminja. Zaradi
pomanjkanja nacionalnih dogodkov lahko torej objavimo več dogodkov iz regij
oziroma lokalnih okolij ali v program uvrstimo dogajanja iz drugih držav, ki sicer
nimajo pomembnejšega vpliva na dogajanje v državi.
7. Jasnost in enostavnost dogodka; enostavnejše in jasnejše dogodke bomo v oddaje
umestili prej kot tiste, ki so zapleteni, pri katerih moramo informacije večkrat
preveriti, razjasniti ozadja in podobno …
8. Nepričakovanost; objavljamo dogodke, ki se zgodijo nepričakovano (npr. toplo
vreme v januarju ali sneženje v maju) ali se zgodijo prvič v nekem okolju.
9. Kontinuiteta oziroma nadaljevanje dogajanja; ko poročamo o dogodkih, ki se ne
končajo v enem dnevu, zaradi njihove razsežnosti in pomembnost pa se odločimo, da
bomo v mediju o njih poročali do njihovega zaključka (npr. vojne, pogajanja med
sindikati in vlado, dogovarjanja med sosednjima državama glede ureditve mejnega
vprašanja, …). Pri tem pravilu se poslužujemo še kriterija napredka. O dogajanju
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znova poročamo, ko se zadeve spremenijo na boljše/slabše (npr. pogajanja med
sindikati in vlado dosežejo stopnjo usklajenosti).
10. Atraktivnost televizijskega posnetka; nekateri dogodki niso pomembni ne za širšo
niti za lokalno javnost, vendar jih objavimo zaradi izvrstnih in atraktivnih posnetkov
in trenutkov, ki jih je s kamero zabeležil snemalec.
Nekateri avtorji med kriterije izbire, o čem poročati, uvrščajo še: lastništvo nad medijem
(poročamo tudi o dogodkih, ki so pomembni za lastnike medija – npr. nacionalna televizija
poroča o posebni oddaji, ki jo pripravlja, ali filmu, katere koproducent je); dramatičnost in
konfliktnost, ljubezen in seks (kriterij populističnih medijev) ter čustva (čustvene dogodke
gledalci praviloma hitreje sprejmejo in jih bolje razumejo).
V skladu s kriteriji izbire o čem poročati, Perovič in Šipek razdelita tudi televizijska poročila.
TV poročilo opredelita kot žanr poročevalske vrste, katerega predmet je dogajanje.
Poročevalska vrsta je vrsta novinarskega sporočanja informativne zvrsti, ki »obvešča o poteku
dogajanja preteklih, praviloma predvidljivih dogodkov, večjih in po obsegu širših ter samih
po sebi razumljivih.« (Košir, 1988). Medtem ko Koširjeva poročilo deli na običajno poročilo
(poročanje o dogodku po kronološkem ali pomembnostnem vrstnem redu), komentatorsko
poročilo (poleg poročevalske ima poročilo še analitično ali komentatorsko vrednost) in
reportersko poročilo (prenesti dogajanje čimbolj verodostojno, pestro in doživeto), Perovič
in Šipek glede na vsebino opredelita naslednje podžanre televizijskega poročila:
 poročila nenapovedanih dogodkov (zgodilo se je brez vnaprejšnjega vedenja, npr.:
rop, nasilje, naravne nesreče, …);
 težka poročila – »Hard News« (politika, gospodarstvo, pravo, nasilna dejanja, … );
 mehka poročila – »Soft News« (dogodki iz običajnega življenja, »human interest
stories«, življenje zvezdnikov, znanih osebnosti, …);
 TV poročilo o dogajanjih o ozadju nekega dogodka (tudi komentar);
 TV poročilo kot serija (serija poročil v določenem časovnem obdobju, …);
 zasledujoča poročila (spremljanje dogodka več dni zapored);
 poročila kot zgodbe (novinarska zgodba – feature).
V premislek…
»Čeprav bo mogoče zvenelo nekoliko naivno, si lahko zastavimo vprašanje, kako so
informirani tisti, ki so zadolženi za to, da informirajo nas, in pokazalo se bo, da informacije v
glavnem dobivajo od drugih informatorjev./…/ Vendar najodločilnejši del informacije, to je
informacija o informaciji, ki pomaga pri odločitvi, kaj je pomembno in kaj je vredno
posredovati, prihaja večidel od drugih informatorjev.«
(Pierre Bourdieu, 2001, 23)
»Nihče ne bere toliko časopisov kakor novinarji, ker se nagibajo k prepričanju, da vsi ljudje
berejo vse časopise. (Pozabljajo, da, prvič, mnogo ljudi sploh ne bere časopisov in da, drugič,
tisti, ki jih berejo, berejo samo enega). /…/ Za novinarje je branje časopisov nujno potrebno
in pregledovanje tiska je delovno sredstvo: če hočeš vedeti, kaj boš povedal, moraš vedeti,
kaj so povedali drugi. To je eden od mehanizmov, ki povzročajo homogenost ponujenih
izdelkov.«
(Pierre Bourdieu, 2001, 21)
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Analiza primerov
Analizirajte osrednja dnevno-informativna programa:
 Dnevnik, RTV Slovenija in
 24ur, POP TV
1. Po katerih kriterij je urednik presojal, kaj je vredno objaviti? Katere zgodbe so dobile
več »televizijskega prostora«? Utemeljite upravičenost izbire!
2. Glede na vsebino razdelite televizijska poročila v podžanre.

4.4

NOVINARSKA ZGODBA

Zgodbe so sestavljene iz dogodkov, tega, kar se zgodi ali spremeni. Tomo Korošek dogodek
označuje kot »… vse, kar se je zgodilo neodvisno od nas, od našega vedenja, ali tako obstaja
v naši zavesti. Je zaključena, zaokrožena uresničitev naravnega ali družbenega zakona (ali
zakonov).« (Korošek, v: Milosavljevič, 2003, 17). Manca Košir dogodek razume v skladu s
slovarjem znanstvenih pojmov kot »časovno omejeno spremembo (v nasprotju s procesom, ki
je dogajanje kot potek) /…/ … prostorsko časovno entiteto dinamičnega značaja, ki ni vezana
na prostorsko časovno točko, temveč je intervalne narave. /…/ ker se zgodi v določenem času
in določenem prostoru, je po našem mnenju neponovljiv…« (Košir, v: Milosavljevič, 2003,
17).
Običajno en sam dogodek ne zadostuje za zgodbo, temveč slednjo tvori več med seboj
povezanih dogodkov. Tovrstna povezava poteka preko časovno-vzročnih zvez v bolj ali manj
skladno in tekočo celoto. Osnova – osnovni del pripovednega besedila - je sekvenca, po
Barthesu »logično zaporedje jeder, povezanih v vzajemen odnos« (Milosavljevič, 2003, 18).
Sekvenca je niz med seboj podobnih informacij (z vidika pripovedi informacij o
dogodku/doganjanju; z vidika slike pa niz med seboj podobnih kadrov, pri čemer se
podobnost nanaša na dogajanje, lokacijo ali sporočilnost posnetkov).
4.4.1 Razvoj in značilnosti novinarske zgodbe
V televizijskem žargonu krajše prispevke ne označujemo toliko glede na žanr, v katerega jih
uvrščamo, temveč glede na število minut (dolžina oziroma trajanje prispevka), ki jih
namenimo za televizijsko ubeseditev dogodka, dogajanja ali posamezne teme. Z vestjo
označujemo novico, ki jo praviloma prebere voditelj oddaje, medtem ko se na zaslonu
predvajajo posnetki, povezani z vsebino novice. Prispevki v informativnih oddajah
(televizijska poročila) trajajo praviloma od ene do dveh minut, v magazinskih oziroma
mozaičnih oddajah (to so tematsko zaokrožene oddaje, ki so sestavljene iz več prispevkov) pa
od dveh do štiri minute6. Vse pogosteje pa se v televizijskem žargonu uporablja tudi termin
novinarska zgodba, angleško feature.
Novinarska zgodba se je v množičnih občilih razvila v drugi polovici prejšnjega stoletja;
najprej se je pojavljala v omejenem obsegu v revijalnem tisku, v zadnjih desetletjih pa je
postala pomemben del dnevnega časopisja, radia in televizije. Med standardne tehnike, ki jih
uporabljamo pri pisanju tudi televizijskih novinarskih zgodb, Van Dijk prišteva pripovedno
6

Gre za okvirno minutažo, prispevki so lahko tudi daljši in narejeni kot reportaže. Dolžina prispevka je odvisna
od presoje urednika in količine ter zanimivosti informacij, ki jih zbere avtor ter seveda od dolžine oddaje in
števila prispevkov.
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tehniko, ki temelji na krepitvi videza resničnosti in verjetnosti. Slednje dosežemo še s
poudarjanjem faktografske narave dogodkov (npr. s pomočjo neposrednih opisov dogodka),
graditvijo močne strukture odnosov za dejstva (npr. z vključevanjem dejstev v znane
situacijske modele, ki omogočajo lažjo prepoznavnost tudi, ko so dejstva nova) in s
predstavitvijo informacij, ki imajo odnosne in čustvene dimenzije (Milosavljevič, 2003, 6).
Gerard trdi, da je bistvo pripovedovanja (tudi v medijih) v »odločitvi, kaj bomo povedali
najprej in kaj kasneje …« (Milosavljevič, 2003, 87). Sestavljanje zgodbe lahko temelji na
časovnem zaporedju dogodkov, kot ga predstavimo mi – poročevalci – ali zgodovinskem
(kronološkem) zaporedju. Ti dve zaporedji pa sta lahko med seboj skladni (pri poročanju se
poslužujemo kronološkega razvoja dogodkov) ali različni (poslužujemo se obrnjenega
oziroma reorganiziranega časovnega vidika). Po Henessyu so najbolj učinkovite metode pri
sestavljanju (novinarske) zgodbe naslednje (Milosavljevič, 2003, 89):
1. Kronološka (zgodbo pripovedujemo od začetka do konca).
2. Od-najmanj-k-najbolj-pomembnemu (zgodbo gradimo po principu stopnjevanja
pomembnosti informacij. Ta metoda ni primerna za prispevke v informativnih
oddajah, kjer pomembnejše informacije sporočimo prej, manj pomembne ali
pojasnjevalne pa kasneje. Koliko manj pomembnih informacij bomo sporočili, je
odvisno od minutaže, ki jo urednik nameni prispevku).
3. Problem – rešitev (predstavimo problem in iščemo rešitve).
4. Katalog (metoda nizanja posameznih sklopov informacij).
5. Ponavljajoče se strukture.
Uvajanje pripovedne tehnike v novinarstvo je povezano s splošno popularizacijo medijskega
izražanja. Z zgodbami, med katerimi je v ospredju t.i. človeška zgodba ali human interest
story, se želi vzbuditi zanimanje pri čim večjem številu gledalcev, z vidika lastnikov medija
pa s čim višjim odstotkom gledanosti predvsem zadovoljiti ekonomske interese. Pri tem
novinarska zgodba, kot ugotavlja Milosavljevič, niha med željo po čimboljši zgodbi in
zavezanostjo resničnosti. Tovrstni novinarski izdelki zahtevajo namreč
»takojšnjo privlačnost in postavitev uporabnika občila (njegovega
potrošnika) v središče dogajanja, zgodbe, napetosti. To je potrebno, da bi
bralca ali poslušalca pritegnili in ga prepričali, naj se novinarskemu
izdelku posveti do konca, torej, da je ta novinarski izdelek vreden njegove
pozornosti in da mu bo postregel z nečim zanimivim, zabavnim, napetim,
…» (Milosavljevič, 2003, 13).
Tovrstni pristop predpostavlja informacijo kot atraktivno zadevo, četudi je dogodek, o
katerem se poroča, povsem vsakdanji. Poosebitev oziroma vključevanje osebnih zgodb
navadnih ljudi (kot je v nadaljevanju tudi Jasna), s katerimi se ilustrira, dramatizira, skratka,
naredi zgodbo privlačnejšo, je ena od dveh temeljnih značilnosti tabloidizacije medijev.
Druga značilnost je melodramatski okvir, ki temelji na ustvarjanju napetosti, konfliktu in
čustvih. Pomembna postane neposredna individualna izkušnja, pa naj bo ta s strani avtorja
prispevka, ki se iz posredovalca informacij prelevi v aktivnega udeleženca, ali s strani oseb, ki
nastopajo v zgodbi. Vendar, poosebitev zgodbe in melodramatski okvir sta, kot poudarja tudi
Milosavljevič, le dva od možnih elementov za pridobivanje gledalčeve pozornosti, novinar
kot pripovedovalec je pri sestavljanju zgodbe še vedno zavezan k uporabi racionalnega
diskurza in kritične razprave, ki pa ju lahko kombinira s prej navedenima strategijama za
doseganje atraktivnosti in vzbujanje pozornosti.
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Posnetki za oblikovanje strukture slikovne pripovedi
Otvoritveni posnetek (establishing shot) - posnetek prostora dogajanja;
Posnetki, ki določajo prostor in osebe - praviloma srednji izrezi kadrov;
Bližnji posnetki (close-ups) – izražanje čustev, podrobnosti;
Povezovalni posnetki (relationship shots) – posnetki, ki povezujejo ključne dele prispevka,
pomiki;
Premostitveni posnetki (cut-aways, cut-in) – posnetki, ki odmaknejo pozornost od
glavnega dogajanja;
Ključni posnetki (critical action, key shots) – posnetki, ki ostanejo v spominu gledalcev;
Zaključni kader (ending shots) – povzetek zgodbe.
4.4.2 Primer novinarske zgodbe (in model tovornega vlaka)
Pred nekaj meseci se je Jasna na delovnem mestu z glavo udarila ob rob
pisarniških vrat. Kako neprijetno! In kako prozorno je zvenela razlaga, s katero je
sodelavcem in prijateljem pojasnjevala, zakaj ima oteklino sredi čela in
modrikaste podplutbe pod očmi. Po številnih hladnih obkladkih sta bolečina in
oteklina prenehali, na Jasninem obrazu so nekaj časa ostali le še vidni znaki
poškodbe.
Dogodek/Kaj se je zgodilo? Jasna se je udarila v rob pisarniških vrat.
Ali je dogodek kot takšen dovolj pomemben in zanimiv, da se o njem govori v medijih? Kako
ga ubesediti v televizijsko zgodbo oziroma kako dogodek razviti v televizijsko poročilo, pri
čemer nam opisani pripetljaj služi kot izhodišče?
Kriterij izbire: Kdaj bi Jasnina zgodba postala zanimiva kot novica ali izhodišče širše
tematike in bi jo pripravili za objavo v mediju?
NE – o udarcu z glavo v vrata ni smiselno poročati, pri udarcu ni bilo hujših posledic, razen
manjših oteklin in podplutb. Oseba širši javnosti ni znana, podobnih manjših nevšečnosti se
dnevno zgodi več.
DA – v vrata se je udarila znana osebnost in (predvsem populistični) mediji bodo tudi o
takšnih pripetljajih in nerodnostih znanih oseb radi poročali. Dogodek je novica, velja pravilo
povezanosti dogodka z elitnimi osebami.
DA – oseba širši javnosti ni znana, vendar je imel udarec izredno hude posledice in o nesreči
poročamo kot o (smrtni) delovni nezgodi.
DA – ni trajnejših posledic, oseba ni znana širši javnosti, dogodek je izhodišče za medijsko
obravnavo širše tematike, npr. (ne)ustreznost delovnih prostorov in pogojev. Odločamo se po
principu splošnega interesa.
Po udarcu je Jasna poklicala svojega moža, ki jo je odpeljal v bolnišnico na
urgentni oddelek. Tam je bila na vrsti kot tretja. Po uri čakanja so se odprla vrata
urgentne ordinacije in nanje so pritrdili obvestilo, da »zdravnik, ki je razpisan za
delo v urgentni splošni kirurški ambulanti, opravlja kirurške posege v operacijski
sobi kirurških ambulant, zato je trenutno odsoten. Prosimo za razumevanje.« In
Jasna je znova čakala, še uro in pol, čakalnica se je medtem napolnila, številni so
imeli večje poškodbe in hujše bolečine, kot je bila Jasnina oteklina. Jasno so
oskrbeli, na bolniškem listu pa zapisali (samo)zdravljenje z obkladki in hladilnim
mazilom. Naslednji dan je Jasna na delovnem mestu prijavila poškodbo pri delu,
izpolnila kup formularjev, ki jih je oddala predstavniku zaposlenih za varnost pri
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delu in osebni zdravnici, ki ji je zaradi narave del (vsakdanje pojavljanje in
komunikacija z ljudmi) predpisala bolniški dopust. Ker Jasna že nekaj let redno
plačuje tudi zavarovalnino za primere nesreč pri delu, je poškodbo prijavila tudi
zavarovalnici in po mesecu utemeljevanja zanjo prejela 25, 04 evrov odškodnine.
Možnosti razvoja zgodbe:
Zgodba 1 – (ne)ustrezni delovni pogoji:
Jasnin primer služi kot izhodišče za obravnavo teme o (ne)ustreznosti delovnih prostorov in
pogojev, pri čemer soočimo predstavnike različnih institucij (poznavalca delovnega prava,
inšpektorja RS za okolje in prostor, arhitekta, delodajalce, predstavnike sindikatov
posameznega podjetja …).
Zgodba 2 – čakalne dobe v bolnišnicah:
Zgodbo osredotočimo na čakalne dobe v bolnišnici. Kako hitro je nudenje pomoči pri hujših
delovnih poškodbah? Zanimivo bi bilo slišati pojasnilo vodje oddelka ali predstojnika
bolnišnice, kaj pravzaprav pomeni obvestilo, ki so ga zaposleni pritrdili na vrata urgentne
ambulante. Kaj bodo storili v primeru, ko bodo v urgentno ambulanto pripeljali hudo
poškodovane udeležence delovnih ali prometnih nesreč, zdravnik, ki naj bi opravljal dežurno
urgentno delo, pa bo takrat na večurnem kirurškem posegu?
Zgodba 3 – višina odškodnin pri delovnih nesrečah:
Jasna je za poškodbo prejela 25, 04 evra. Zavarovalnica je višino odškodnine določila na
osnovi števila dni odsotnosti z dela. Priznali so ji 4 dni. Koliko plačujemo mesečno za
poškodbe in nesreče pri delu in do kolikšne odškodnine smo upravičeni?
Zgodba 4 – nasilje v družini:
Jasna se ni udarila v vrata, temveč je želela prekriti resnični izvor poškodb. Jasnin opis
poškodb obraza je eno izmed značilnih pojasnjevanj, s katerimi skušajo ženske prekriti
posledice nasilja v družini.

Model tovornega vlaka
Kako dogodek ubesediti v televizijski prispevek (poročilo ali zgodbo), je odvisno tudi od
osebnega stila poročevalca. Pomembno je, da ta zbrani material (posnetke in informacije)
uredi v logično zaporedje, strukturo, ki jo bo gledalec sprejel kot razumljivo, jasno in
pregledno celoto. Steinle (2000) svetuje, da avtor pri sestavljanju prispevka in pisanju
besedila za televizijo zgodbo najprej vizualizira, jo razdeli na ključne dele – to so lahko
sekvence ključnega dogajanja ali izjave sogovornikov, na katerih temelji zgodba. Deli so med
seboj povezani tako, kot so povezani vozovi tovornega vlaka (freight car); posamezni vozovi
so pomembni deli zgodbe, ki so (kot vozovi) med seboj povezani s povezovalnimi posnetki in
besedilom.
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Struktura TV prispevka po modelu tovornega vlaka

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

Uvodni del
Otvoritveni
posnetki

Izjava 1

Izjava 2

Zaključni del

Povezovalni del

Povezovalni del

Povezovalni del

Slika 19: Struktura zgodbe po modelu tovornega vlaka
Vir: Lasten
Struktura TV prispevka v primeru Jasne in zgodbe o neustreznih delovnih razmerah

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

Jasna se udari
v vrata

Jasnin opis
dogodka in/ali
vzrokov zanj

Inšpektor za
okolje in
prostor

Zaključni del
zaključek/
rešitev

Prehod na Jasno

Opis delovnih
razmer

Iskanje rešitev

Slika 20: Struktura zgodbe o neustreznih delovnih razmerah
Vir: Lasten
Zgodbe naj bi znali pripovedovati vsi, saj spadajo med najbolj izvorne načine izmenjevanja
informacij. Ko svojim partnerjem, prijateljem ali znancem razlagamo, kaj vse smo v
določenem dnevu doživeli in počeli, se praviloma osredotočimo na tiste dogodke, ki so bili
drugačni od običajnega početja. Bolj so dogodki nenavadni, zanimivejša je naša zgodba.
Zgodba je bistvena za podoživljanje izkustvenih informacij, z oblikovanjem zgodb
sprejemamo modrosti, stališča in vrednote, z njimi delimo naše izkušnje.
Avdiovizualna zgodba je sestavljena iz štirih osnovnih elementov: pripovedovalčevega
zornega kota, besedila, zvokov in posnetkov. Pri učinkovitih televizijskih zgodbah so ti
elementi med seboj usklajeni, so v sozvočju (npr. ritem branja besedila ustreza dinamiki
menjavanja kadrov). Četudi je televizija množični medij, pa vsak gledalec sprejema
televizijsko zgodbo individualno, glede na njegove vrednote, izkušnje in poglede. Moški, ki je
npr. poročen že 50 let, bo na prispevke o porokah (ali ločitvah) reagiral drugače kot mlad,
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samski moški (ali ženska). Pri obeh bo zgodba obudila različne spomine, izkušnje, sprožila
različna vprašanja. Prispevek postane gledalčeva osebna zgodba.

Slika 21: Gledalčevo dojemanje informacij
Vir: Storytelling by Waltermedia, Circom Regional 2006
Manj omejujoč bo pripovedovalčev (novinarjev) zorni kot glede obravnavane tematike, več
gledalcev in bolj se bodo ti lahko poistovetili z zgodbo. To sicer ne pomeni, da
pripovedovalec ne sme izraziti svojih pogledov na zadevo, temveč da je bolje od podajanja
enoznačnih zaključkov, občinstvu predstaviti informacije iz več zornih kotov (novinarja k
temu zavezuje tudi novinarska etika).

4.5

INTERVJU

Intervju je ključno novinarsko orodje za pridobivanje informacij in interpretacij. Kot žanr
(poleg izjave, okrogle mize in ankete) spada v pogovorno vrsto, ki je:
»vrsta novinarskega sporočanja informativne zvrsti, ki sporoča o po
novinarju proizvedenem pogovoru z javnostjo zanimivo osebnostjo ali o
aktualni problematiki tako, da odgovarja na naslovnikova vprašanja, ki so
spodbujena s praviloma vnaprejšnjim védenjem o udeležencih ali o temi
pogovora.« (Košir, 1988)
Intervjuji se v medijih pojavijo v 19. stoletju kot posledica delovanja za večjo naklado
časopisov. V obliki vprašanj in odgovorov so navajali procese iz sodnih dvoran. Za prvi
časopisni intervju velja intervju urednika New Your Tribune Horacea Greeleya z voditeljem
mormonske cerkve Brighamom Youngom iz leta 1857.
Ker je intervju najbolj čistokrvna oblika novinarskega delovanja, ima poseben položaj tako
znotraj novinarskih metod kot medijskih žanrov. Morda je zanimivo, da angloameriški mediji
v nasproju z evropskimi ne ločijo intervjuja kot žanra (oblike upovedovanja v medijih) in
intervjuja kot metode dela, kjer se intervjuja poslužujemo kot metode za pridobivanje
informacij.
Intervju je novinarski prispevek, kjer novinar preko relevantne osebe pridobiva informacije,
mnenja ali stališča intervjuvanca (odgovarjalca). Žanrsko se intervju začne z nagovorom
intervjuvarja (novinarja oz. izpraševalca) in zaključi z zahvalo za intervju (na televiziji s
slovesom od gledalcev).
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Slika 22: Potek in udeleženci intervjuja
Vir: Lasten
Glede na kakovost pridobljenih podatkov – informacije ali mnenja oziroma stališča –
intervjuje delimo na kvantitativne (zanimajo nas podatki) in kvalitativne intervjuje
(zanimajo nas mnenja intervjuvanca). Na osnovi različnih meril lahko intervjuje delimo še
(Košir, 1975, 33-34):
 po predmetu (politični, kulturni, gospodarski, …),
 obliki (enostavni, kombinirani),
 značaju (novičarski, osebnostni, mnenjski),
 načinu vodenja (ustni, pisni, telefonski, elektronski, …),
 pripravi (pripravljeni, improvizirani),
 namenu (informativni, poučni, zabavni) in
 številu intervjuvancev (posamični, skupinski).
Osnovna vsebinska razvrstitev intervjuja pa je:
 osebnostni ali biografski (zanima nas, kdo odgovarja),
 tematski (o čem govori) in
 mešan (pomembno je kdo in o čem govori)
Intervju – ključni koraki za izvedbo intervjuja

1. Kaj je naloga? (kaj želimo z intervjujem izvedeti?)

PRIPRAVA

2. Kaj že vem o predmetu intervjuja?

PISNI IN USTNI

3. Kaj že vem o intervjuvancu?

VIRI

4. Kdaj in kje se bo intervju dogodil?

POGOJI IZMENJAVE

Slika 23: Izvedba intervjuja
Vir: Lasten
Intervju je treba načrtovati, se zanj dogovoriti z intervjuvancem. Določiti kdaj in kje se bo
intervju izvajal in o čem se bosta pogovarjala. Pred izvedbo intervjuja je dobro, če
intervjuvanec pridobi čim več podatkov o vsebini intervjuja (tematski intervju) ali
intervjuvancu (osebnostni intervju). Vprašanja, ki jih novinar zastavlja, naj ne bodo predolga
ali nerazumljiva. Novinar mora odgovore pozorno poslušati, le tako bo s podvprašanji ali
nadaljnimi vprašanji intervju ustrezno povezal in pridobil kakovostne informacije. Pri
poslušanju naj vzbuja pri sogovorniku občutek pomembnosti in zanimivosti njegovih izjav,
tako vzpostavi odnos zaupanja in primerno klimo.
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Nekaj nasvetov za izvedbo televizijskega intervjuja:

















Sogovornika je treba ogreti.
Sogovorniku je treba povedati, da boste vprašanja pri snemanju ponovili!
Ne bodite nevljudni, nesramni …
Vprašanja naj ne bodo nabita z informacijami (vprašanje naj bo kratko, jasno,
direktno, …).
Dovolite sogovorniku, da odgovori!
Vprašajte!
Vprašanja naj imajo odgovor (vztrajajte).
Tišina je lahko vaša prednost (sogovornik včasih pove, česar ne bi …).
Ne zastavljajte zaprtih vprašanj (odgovor: DA, NE), razen če želite takšen odgovor.
Imejte spoštovanje do sogovornika.
Preprečite neprimerne elemente za snemanje (žvečilni gumi, tiho govorjenje,
govorjenje mimo mikrofona, …).
Pomagajte sogovorniku, ko je v zadregi oz. se zatakne v pogovoru.
Sogovornike intervjuvajte v njihovem prostoru (glede na situacijo: dom, služba, …).
Pri intervjuju naj ostane sogovornik na istem mestu (klasični intervju).
Ko želite sogovornika pridobiti za intervju ali njegovo izjave, ga ne prepričujte z: »Ali
bi želeli biti na TV?«, temveč raje z: »Pripravljam to in to in potrebujem vašo
pomoč …«
Intervju z več osebami – vprašanja postavite vsakemu posebej!

Analiza intervjujev
Primerjajte izvedbo intervjujev v televizijskih oddajah:
Polnočni klub, RTV Slovenija (http://www.rtvslo.si/polnocniklub/)
Studio City, RTV Slovenija (http://www.rtvslo.si/studiocity/)
Večerni gost, RTV Slovenija
(http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=24479)
Analizirajte strukturo intervjujev, postopnost vprašanj, avtonomnost intervjuvarja
(voditelja), vsebino, uvod in zaključek intervjuja.

Med najbolj znanimi voditelji informativnih oddaj je Jeremy Paxman, voditelj oddaje
Newsnight na BBC 2. Med njegove najbolj znane intervjuje spada pogovor z Michaelom
Howardom, ministrom za notranje zadeve v obdobju 1993–1997, v katerem je Paxman
Howardu večkrat zastavil isto vprašanje.
Intervju si oglejte na:
http://www.youtube.com/watch?v=Uwlsd8RAoqI
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4.6

DRUGE PRILJUBLJENE TELEVIZIJSKE ODDAJE

4.6.1 Resničnostne oddaje
4.6.1.1 Iz zgodovine resničnostnih oddaj
Resničnostne oddaje so danes po podatkih merjenja gledanosti7 med najuspešnejšimi izdelki
nacionalnih ali komercialnih producentov. Številni so prepričani, da so resničnostni šovi, kot
tovrstne televizijske formate pogosto imenujemo, posledica uvajanj novih tehnologij in borbe
za gledalstvo v zadnjih dvajsetih letih. Toda, če upoštevamo osnovni pravili resničnostnih
oddaj, to sta beleženje nenapisanih situacij iz resničnega življenja in običajni ljudje, lahko za
praočeta tega žanra štejemo že Skrito kamero (Candid Camera) Allena Funta. Televizijska
različica izvorno radijske oddaje se je na ameriških televizijah pojavila leta 1948, s kamero so
beležili reakcije ljudi na potegavščine. V letih, ki so sledila, so bili resničnostni formati
priljubljeni predvsem v ZDA, to je bilo obdobje prvih tekmovanj, kvizov in iskanja talentov.
Zmagovalka izbora Miss America Pageant si je že pridobila tudi status javne osebnosti
(national celebrity). V šestdesetih letih prejšnejga stoletja se z resničnostnimi principi
spopadejo tudi v Veliki Britaniji. Britanska komercialna televizija Granada TV producira
dokumentarni film Seven Up!, v katerem se 14 sedemletnikov spopada z vsakodnevnimi
situacijami. Na straneh Wikipedie lahko preberemo, da je v pripravi 56Up, mnenja skupine na
vsakodnevno življenje so beležili vsakih 7 let.
(povzeto po: http://en.wikipedia.org/wiki/Up_Series, 25. 2. 2011).
Za resničnostne oddaje in njihove principe so prelomna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja in
12-delna televizijska oddaja An American Family. Oddaja je spremljala sedemčlansko
družino Loud iz kalifornijske Sante Barbare skozi ločitev staršev. Za oddaje so leta 1971
posneli več kot 300 ur materiala, prva oddaja je bila predvajana v začetku leta 1973 na PBS
(Public Broadcasting Service). Družino Loud so znova spremljali leta 1983, najstarejši
homoseksualni sin, ki o svoji spolni usmerjenosti spregovori prav v oddaji, postane prva gay
ikona. Lance kasneje zboli za virusom HIV, s televizijskim spremljanjem njegovega umiranja
se resničnostna serija družine Loud zaključi (Lance premine leta 2001, zadnje predvajanje
2003).

Slika 24: Družina Loud, An American Family, PBS, 1973
Vir: http://silverdocs.com/festival/films/2008/american-family/ (12. 5. 2011)
7

Finalna oddaja slovenske izdaje Big Brother slavnih, predvajana 12. 12. 2010, je dosegla rating 22, 3 odstotka
oz. 55-odstotni delež v skupini 18–49 let. Šov je v vseh desetih tednih dosegal visoke rezultate gledanosti, v
povprečju v primarni ciljni skupini (18–49 let) 13, 4 odstotkov in 42-odstotni delež gledalcev. Najbolj gledane so
bile nedeljske oddaje, ki so v povprečju dosegale 17, 1-odstotni rating in 46-odstotni delež gledalcev.
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Za razvoj današnjih formatov resničnostnih oddaj pa niso odgovorni ne ameriški ne britanski,
temveč nizozemski producenti. Nummer 28 je naslov mladinske televizijske oddaje, ki je leta
1991 spremljala vsakdanjik sedmih brucev. Pionirsko resničnostno serijo so predvajali na
programu Nederland 1 (KRO – Katholieke Radio Omroep), vsebovala je številne elemente, ki
danes veljajo za osnovo Big Brotherja in drugih sorodnih
oddaj:
 skupino neznancev (študenti se prvič spoznajo, ko se
nastanijo v hišo),
 indvidualne izpovedi,
 uporabo izrazitega glasbenega ozadja.
Enak koncept leta 1992 uporabi Eric Latour za MTV-jevo
serijo The Real World, ki pa takrat ne doseže
prepoznavnosti. Format Big Brotherja ustvari John de Mol
leta 1999, številni današnji resničnostni šovi so licenčne
oddaje producentske hiše Endemol.
Slika 25: logotip Endemol
Vir: http://www.endemol.com/ (7. 3. 2011)
Medtem ko se izumiteljstvo Big Brotherja pripisuje Johnu de Molu, Razac očetovsko prve
razstave civiliziranega sveta in zaslužkarstvo na račun gledanja drugih pripisuje Nemcu Carlu
Hagenbecku, ki je leta 1874 na svojem posestvu v Stellingenu nastanil družino Laponcev in
nekaj severnih jelenov, obiskovalcem pa je za ogled vsakdanjika družine zaračunaval
vstopnino. Razstava doživi izjemen uspeh, saj so gledalci dobili vtis nepremičnega potovanja.
»Laponci so bili videti tako, kot da bi bili na svojem domu, kot da bi se bili
zmožni takoj transportirati milijone kilometrov daleč, prek morij.
Razstavljeni posamezniki so se po drugi strani vedli, kot da ne bi bili
opazovani, vsaj občinstvo je pač rado verjelo, da je tako. Na ogled so
postavili tisto, kar je bilo v njihovem vsakdanjiku ponavadi skrito: telesno
nego, obed, gospodinjska opravila, delo. Etnografske razstave so uspešne,
ker so spektakel, ki je predstavljen tako, kot da je resničnost, in ker so
obenem resničnost, ki se jo opazuje tako, kot da bi bila spektakel.« (Razac,
2007, 27)
Hegenbeckovim razstavam pripadnikov manj znanih, »eksotičnih« plemen je v obodbju od
leta 1877 do 1912 sledilo 24 etnografskih razstav v pariškem živalskem vrtu. Najprej so, kot
navaja Razac, razstavili Nube, nato gavče iz Pamp, pa Fuegide, Galibe, Araukane, Singaleze,
Ašante, Hotentote in druge. Zadnja je bila razstava črncev.
Etnografske razstave so gostovale v številnih evropskih prestolnicah, uspešna je bila tudi
ameriška turneja z začetka dvajsetega stoletja. Etnografske razstave nasledijo kolonialne
razstave, kjer so za občinstvo stare Evrope postavili replike pa tudi originalne stavbe in
elemente vasi, ulic in naselij koloniziranih dežel. Nekateri sociologi in atropologi trdijo, da so
imele tovrstne razstave pristen pedagoški namen, želele so predstaviti druga plemena in rase.
Razac temu nasprotuje in trdi, da so bili na prvem mestu trgovski posli, katerih cilj je bil
profit.
»V resnici so bile razstave predvsem spektakularne uprizoritve, namenjene
temu, da navdušijo in očarajo gledalca, tudi če se igrajo z resničnostjo.
Kostumi so bili že pretirani, že izumetničeni. Leta 1883 menda »rdečekožci«
niso bili dovolj »divji«. Da bi postali prepričljivejši, so se morali obleči za
določeno priliko. /…/ Opravila so bila ustaljena. Domnevno tipični obed je
bil javen, ob določenih urah in je bil najavljen kot dogodek. Dejavnosti, ki
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bi razstavi lahko odvzele verjetnost, so bile izločene ali skrite. Domorodci
so v glavnem izvajali raznovrstne, bolj ali manj spektakularne točke. Te so
segale od poziranja z orožjem in bojnih plesov do konjeniških podvigov in
cirkuških nastopov z glasbeniki, žonglerji in krotilci kač.« (Razac, 2007, 33)
4.6.1.2 Kategorije resničnostnih oddaj
Resničnostne oddaje lahko razdelimo na naslednje
http://en.wikipedia.org/wiki/Reality_television, 7. 3. 2011):

kategorije

(povzeto

po:

1. Dokumentarni resničnostni programi (prikazujejo življenje v posebnih okoljih in
vsakdanjike slavnih in znanih, npr. življenje Osbournovih, The Osbournes).
2. Izključevalni šovi (kot so oddaje Big Brother, Zmenkarije, Sanjska ženska, Idoli,
Talenti in druge).
3. Oddaje osebnostnih sprememb in izboljšav (spremljanje posameznikov ali skupine
ljudi, ki izboljšujejo ali spreminjajo svoje življenje in navade).
4. Oddaje obnove (obnavljanje stanovanj, opremljanje prostorov, kupovanje
nepremičnin, tudi vrtnarske resničnostne oddaje).
5. Družbeni poskusi (resničnostne oddaje, v katerih se skupina ljudi odloči živeti po
pravilih drugega oziroma drugih).
6. Zmenki (klasične oddaje zmenkov na slepo).
7. Pogovorne oddaje (oddaje Ricki Lake, The Jerry Springer Show, Dr. Phil).
8. Skrita kamera.
9. Doživljanje paranormalnega (udeleženci so izpostavljeni strahu in/ali grozljivim
situacijam).
10. Potegavščine (oddaje z izbranimi udeleženci in igralci, udeleženci verjamejo, da so v
resničnostnem šovu in da so vsi udeleženci neznani, običajni posamezniki).
Analiza primera
Ime Big Brother izhaja iz knjižnega dela Georga Orwella, 1984 (Nineteen Eighty-Four) iz
leta 1949, v katerem avtor opisuje življenje posameznika v oligarhični in kolektivistični
družbi nadzora.
Poiščite vzporednice med sodobnimi oddajami Big Brother in literarno predlogo Georga
Orwella, 1984.
4.6.2 Situacijska komedija
Situacijska komedija je ena izmed prvih žanrov novega medija, najprej na radiu, kasneje na
televiziji. Po podatkih Wikipedie za pionirja situacijske komedije velja 15-minutna radijska
oddaja Sam’n’Henry (radijska postaja WGN Chicago, 1926–1928). Adaptacije radijskih
situacijskih komedij so se začele v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, v petdestih je bila zelo
znana serija ameriške televizijske postaje CBS (Columbia Broadcasting System) I love Lucy,
z voditeljema Lucille Ball in Dezijem Arnazom.
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Slika 26: Prizor iz I love Lucy, Lucille Ball je na levi
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LucyEthel_I_Love_Lucy.png (5. 3. 2011)
Seriji I love Lucy po uspešnosti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja sledijo nadaljevanke
Adamsovi (The Addams Family, ABC, 1964-1966), M.A.S.H (M*A*S*H, CBS, 1972-1983), v
osemdesetih je priljubljen The Cosby Show (NBC, 1984–1992), devetdeseta leta pa prinesejo
številne serije stand-up komikov, med njimi je najbolj znan Jerry Seinfeld.
Humor je priljubljen pri vseh narodih in radijske ter televizijske postaje v svoji produkciji
niso zaostajale za ameriško. Najpopularnejša britanska situacijska komedija je serija Le
bedaki in konji (Only Fools and Horses, BBC One, 1981–1991, nato posebne izdaje, npr.
božična oddaja). S črnim britanskim humorjem pa sta evropski medijski prostor osvojili
predvsem seriji Černi gad (The Black Adder, BBC One, 1983, 1986–1988 ter nekaj
posamičnih epizod) in The Fawlty Tower (BBC2, 1975 in 1979).

Slika 27: Le bedaki in konji, uvodna špica,
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Only_fools_logo.jpg (5. 3. 2011)
Situacijska komedija gradi humor na situaciji, na fizični prisotnosti oseb v istem času in
prostoru, kjer se po logiki dogajanja osebe ne bi smele srečati. Naključna prisotnost oseb
sproži plaz humorno nerodnih dogodkov, zamenjav in komunikacijskih nesporazumov, ki
postanejo gonilo zgodbe.
Za situacijske komedije so značilni naslednji elementi:
 Stalnost oseb (v serijah nastopajo iste osebe, ki so med seboj v sorodstvenih
razmerjih; prijatelji in znanci iz stanovanjskega bloka, ulice, delovnega okolja).
 Stalnost okolja (lokacije situacijskih komedij so omejene, po navadi se dogajajo
znotraj ene ali nekaj lokacij stanovanja, priljubljenih točk srečanj, kot so gostilne in
bari, delovno okolje).
 Zaplet (praviloma ga povzroči eden izmed glavnih akterjev situacijske komedije, pri
tem imajo pomebno vlogo poleg besednih nesporazumov tudi predmeti, kot so
zamenjan kovček, ljubezensko pismo, sporočilo, ...).
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Dialog (do zapleta pride največkrat, ker se akterji med seboj ne oz. se napačno
razumejo).

Liki situacijskih komedij so v izhodišču dogajanja zastavljeni realistično, gledalec se z njimi
lahko poistoveti, njihov karakter je psihološko preprost, stereotipno določljiv, moralne
vrednote posameznikov niso stalne, temveč nihajo, se prilagajajo situacijam. Lahko bi rekli,
da so liki situacijskih komedij zastavljeni kot sleherniki, ki se v svojem vsakdanu soočajo z
nenavadnimi situacijami, ki jih skušajo reševati po svojih najboljših močeh. Razmerja med
glavnimi protagonisti so določena in stalna.
Analiza primera
Utemeljite osnovne elemente situacijske komedije (stalnost oseb, stalnost okolja, zaplet in
dialog) in psihološke profile oseb na primeru humoristične nadaljevanke Lepo je biti sosed
(POP TV, Ven Jemeršič, prvo predvajanje 2008)!

4.6.3 Žajfnice
Žajfnice ali žajfarice, izvorno soap opere ali soaps, so svoje ime dobile po sponzorjih. V
radijsko in televizijsko programsko shemo so bile namreč uvrščene od ponedeljka do petka v
zgodnjih popoldanskih urah, od poldneva do prvih večernih dnevnikov. Glavni sponzorji in
oglaševalci serij so bili proizvajalci detergentov, kuhinjskih in izdelkov za osebno nego, kot
so Procter & Gamble, Colgate-Palmolive in Lever Brothers.
Žajfnice so televizijske drame, namenjene predvsem ženskemu občinstvu. Pisci in producenti
serij se v njih dotikajo tradicionalnih ženskih kompetenc, v tem žanru so zaželene kulturno
konstruirane sposobnosti ženskosti, kot so občutljivost, pozornost in intuicija. Nadaljevanke
imajo romantičen značaj, to so zgodbe o ljudeh (bogatih in revnejših) in njihovem
vsakdanjem življenju. Konec pripovedi je praviloma nedorečen, ostaja odprt in obljublja
nadaljevanje.
Značilnosti žajfnic so:
 vsakdanje življenje (življenje od dne-do-dne, pomembno vlogo imajo dogodki, ki so
tudi v življenju posameznika prelomni, kot so rojstvo, poroka, ločitev);
 družinsko življenje (osnovno dogajanje je postavljeno znotraj ene ali nekaj družin,
spremljamo njihova medsebojna razumevanja, še bolj nerazumevanja, bivše partnerje,
nepriznane otroke);
 osebna in spolna razmerja glavnih karakterjev (tudi izvenzakonska razmerja);
 čustveni in moralni konflikti so pogosti;
 lokacije prizorov so omejene in stalne (ulica, stanovanje, …);
 tipične situacije in stereotipni značaji (v skladu s pričakovanji gledalcev);
 nenadni preobrati, rešitve v zadnjem hipu (smrt je lahko nedokončna, bolezni se
pojavijo nenadno, »čudežne« ozdravitve).
Prva žajfnica je ameriška radijska, nato še televizijska drama Guiding Light (NBC Radio,
1937, CBS, 1952), ki je po podatkih Wikipedie v Knjigi rekordov zabeležena kot najdaljša
radijsko-televizijska drama (zadnjič so jo predvajali leta 2009). Druga najstarejša žajfnica je
As the World Turns (CBS, 1954-2010) z likom Nancy Hugher McClosky (igralka Helen
Wagner) ima vlogo z najdaljšim stažem. V ameriški zgodovini televizijskih »žajfastih« dram
je treba omeniti še Peyton Place, (ABC, 1964-1969), ki je bila prva serija, predvajana v t.i.
prime-time. Priljubljene drame osemdesetih let so: Dinastija (Dynasty), Dallas, Falcon Crest,
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devetdesetih Cagney&Lacey, pa mladostniška Beverly Hills 90210 in Melrose Place, med
novejšimi serijami pa omenimo Razočarane gospodinje (Desperate Housewives) in Črno
račko (Ugly Betty).
Ameriški producenti so v televizijskih dramah raje kot vsakdanje življenje povprečnežev
spremljali vsakdanjik bogatejših in elitnejših slojev prevalstva (Dinastija, Dallas). Enako
velja za produkcijo ruskih dram, medtem ko se britanske serije posvečajo delavskemu sloju in
družbeno aktualnim zadevam, kot so evtanazija, spolno nasilje nad otroki, nasilje v družini,
najstniška nosečnost. Najbolj znani britanski žajfnici sta Coronation Street (Granada
Television, od 1960) in EastEnders (BBC, od 1985); prva je umeščena v izmišljeno ulico
Weatherfield v predmestju Manchestra, druga na Albert Square v londonskem East Endu. Pri
tem je zanimiva tudi umestitev žajfnic v programski čas: Coronation Street je na sporedu ob
ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah, praviloma ob 19.30, EastEndersi pa ob torkih in
četrtkih, prav tako ob 19.30. V britanskem televizijske prostoru so žajfnice izredno priljubljen
žanr, božično epizodo EastEnders-ov na BBC leta 1986 si je ogledalo kar 30 milijonov
gledalcev, kar jo umešča na drugo mesto med televizijskimi programi z najvišjim ratingom
(na prvem mestu je pogreb princese Diane leta 1997). V zadnjih destletjih so na evropske
televizijske sporede prodrle tudi romantične drame iz južnoameriških držav. Te nastajajo v
produkciji mehiške medijske korporacije Televisa, številčno dolga nadaljevanja prikazujejo
razkorak med revnimi in bogatimi, konci so pravljični (lepo revno dekle se poroči z bogatim
moškim).

Slika 28: Plakat za telenovelo Esmeralda, Televisa, 1997
Vir: http://www.alma-latina.net/Esmeralda/Esmeralda.shtml (15. 3. 2011)
Analiza primera
Ali bi v žanr žajfastih družinskih dram lahko šteli tudi slovensko nadaljevanjo Moji, tvoji,
najini (TV Slovenija, Siena Krušič, 2010)?
Argumentirajte odgovor!

Povzetek
Oče televizije je John Logie Baird, ki je leta 1926 prvi javno demostriral prenos slike na
daljavo.
Televizija nas s svojimi vsebinami informira, izobražuje in zabava. Informacije posreduje z
odgovori na osnovna novinarska vprašanja, vse bolj se uveljavlja novinarska zgodba, ki
temelji na personalizaciji in dramatizaciji zgodbe. Razvedrilu so namenjene številne druge,
pogosto zelo priljubljene oddaje, kot so resničnostni šovi in žajfnice. Oboji spadajo med
oddaje, ki so se na novem mediju pojavili kot prvi.
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Vprašanja za ponavljanje
– Kaj je sekvenca (z vidika vizualnega in besedila)?
– Kaj so značilnosti novinarske zgodbe?
– Zakaj spada intervju med manj zanesljive metode zbiranja informacij in opišite test
preverjanja veljavnosti podatkov?
– Opišite 5 najučinkovitejših metod upovedovanja po Henessyju.
– Kaj je vest, katere so osnovne vprašalnice?
– Razdelite TV poročila po vsebini na podžanre (razdelitev po Peroviču in Šipkovi) in jih
utemeljite na primerih.
– Kaj so dejavniki objavne vrednosti, naštejte nekaj dejavnikov in jih utemeljite na
primerih.
– Razdelite intervju na podžanre glede na vsebino.
– Opredelite značilnosti resničnostih oddaj in kategorije.
– Opredelite razvoj resničnostih oddaj od Nummer 28 do Big Brotherja.
– Kaj so značilnosti žajfnic, kaj je vsebina tovrstnih oddaj?
– Opredelite značilnosti situacijske komedije, kje se dogajajo?

66

Avdio-video produkcija

5

SNEMANJE

»Umetnost ne reproducira tega, kar vidimo. Naredi, da vidimo.«
Paul Klee
Peto poglavje je namenjeno praktičnemu delu. Spoznavamo plane oziroma izreze, snemalne
kote, gibanja kamere in izvajalcev (mizankader), pa osnovno snemalno opremo, vire svetlobe
in postavitve kamere. Nova znanja preverimo in utrdimo z enominutnim videostripom.
_______________________________________________

Čeprav se slika na televizijskem zaslonu neprestano menjuje, spreminja, giblje in čeprav se v
njej ali z njo gibljejo tudi upodobljeni ljudje in predmeti, mora biti zgrajena po ugotovitvah ali
domnevah likovne estetike. Temelji naj na ugotovitvah, ki izvirajo iz slikarstva, kiparstva in
arhitekture.
Poglavitne gradbene sestavine slike so (povzeto po Žižek, F. in Košir, 2003, 18):
 Težišče ali točka pozornosti – ena sama glavna točka, ki pritegne gledalčevo
pozornost. To je tisti del slike, tisti predmet v sliki, ki je: rumen do oranžnorumen,
najsvetlejši, najhitrejši, bližnji, višji, glasnejši, najostrejši, na levi strani (zaradi
privajenosti očesa pri branju od leve proti desni).
 Masa – vse kar je predmetnega v sliki: igralci, scenografija, zemlja, nebo, gore,
arhitektura … Lahko je velika, majhna, težka, lahka masa.
 Linija – sklenjena ločnica med dvema predmetoma v sliki: med morjem in nebom,
linija cest, drevoredov ... Linije oblikujejo tudi gibanja v sliki: govorimo o rastoči,
padajoči, sklenjeni, pretrgani, vodoravni, navpični liniji gibanja.
 Tonalnost – razmestitev, količina in kakovost svetlobnih ter barvnih ploskev; barvna
lestvica: črno-bela, enobarvana, večbarvna, prosojna, neprosojna, zasičena, skladna,
topla, hladna.
 Globina ali perspektiva – odpira ali omejuje potovanje očesnega žarka pri določanju
predmetne razdalje. Lahko je velika, majhna, utesnjena, razsežna globina.

5.1

PLAN ALI IZREZ

Plan je oddaljenost kamere od predmeta snemanja. Različne oddaljenosti odkrivajo različen
pomen prikazovanja predmeta in na gledalca delujejo na poseben način (ožji kot je plan, bližje
je predmet (ali igralec) gledalcu, močnejša je zveza). Razdelimo ga lahko na štiri osnovne
skupine (pri spoznavanju uporabljajte primere izrezov študijskega primera):
1. detajl,
2. veliki plan,
3. srednji plan,
4. splošni plan ali total.
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Detajl
Detajl je posnetek najmanjšega dela predmeta, ko predmet še prepoznamo. Gledalca opozarja
na podrobnost, ki je za zgradbo filma pomembna. Pogosto pa povzroči pri gledalcu šok, ki
preusmeri njegovo pozornost. V montažnem nizu poudarja posebne pomene in omogoča
svobodne montažne prehode.

Veliki plan
Veliki plan prikazuje človeški obraz. Gledalec si lažje zapomni osebo in spozna značilnosti
njenega značaja. Gledalcu daje občutek neposredne prisotnosti dogajanja. Delimo ga na:
 »Extreme Close-up« – neposredna okolica oči z majhnim delom nosu.
 »Medium Close-up« – površina obraza od sredine čela do sredine brade.
 »Full Close-up« – osnovnica »odreže« glavo v višini adamovega jabolka;
nad glavo prostor.
 »Wide Close-up« – osnovnica gre preko ramen.
Srednji plan
Srednji plan prikazuje človekovo telo. Učinkuje najbolj naravno, ker je izrez zelo blizu
zaznavanju človeškega očesa. Ločimo:






Close Shot – osnovnica gre prek podpazduhe, prsnih bradavic.
Medium Close Shot – osnovnica gre preko popka.
Medium Shot – osnovnica gre preko bokov.
Medium Full Shot – osnovnica gre preko sredine stegen.
Full Shot – celotna višina stoječega človeka.

Splošni plan ali total
Splošni plan ali total kaže filmski prostor v celoti. Uporabljajo ga predvsem za predstavitev
prizorišča, v katerem se dogaja filmska zgodba.
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Slika 29: Razdelitev izreza po Stevenu D. Katzu
Vir: Katz, 1991, 122

5.2

SNEMALNI KOTI – RAKURZI

Zorni kot snemanja ali rakurz določa odnos kamere do lika ali predmeta. Predmetu pripišemo
določen pomen. Manipuliranje z zornim kotom je vedno v funkciji gledalčeve identifikacije z
izbranimi liki; bližje kot je igralčev pogled osi objektiva, bolj neposreden je gledalčev kontakt
z njim; bolj kot je igralec posnet profilno, bolj se intenzivnost kontakta manjša. Prav tako je
priviligiran tisti lik, iz čigar zornega kota posnamemo naslednji kader.
Zgornji rakurz
Zgornji zorni kot snemanja ali ptičja perspektiva – kamera je višje od predmeta snemanja, kar
daje gledalcu občutek, da predmete snemanja opazuje od zgoraj navzdol. Predmeti snemanja
so videti manjši, nepomembni, nebogljeni, prepuščeni samim sebi. Če snemamo ambient iz
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ptičje perspektive, opazujemo prikazano okolje ali položaj kot nekdo, ki je nad njim, ki ga
obvladuje.

Slika 30: Zgornji zorni kot
Vir: Katz, 1991, 244
Spodnji rakurz
Spodnji zorni kot ali žabja perspektiva – kamera je nižje od predmeta snemanja, kar daje
gledalcu občutek, da predmet snemanja opazuje od spodaj navzgor. Gledalcu daje občutek, da
je tisto, kar je zgoraj, tudi vzvišeno.

Slika 31: Spodnji zorni kot
Vir: Katz, 1991, 244
Posebni rakurzi
Poševni zorni kot snemanja – kamera je nagnjena od svoje navpičnice. Gledalec dobi občutek,
da izgublja ravnotežje. Na ta način režiser prikaže, da je svet izkrivljen, da so stvari narobe in
podobno.

5.3

GIBANJE KAMERE

Kamera se med snemanjem giblje ali miruje. Statična kamera daje občutek objektivnosti,
dinamična pa občutek subjektivnosti.
S statično kamero želi režiser zajeti dogajanje v celoti. Kamera se osredotoči na prizor in s
tem vso gledalčevo pozornost usmeri na dogajanje v prizoru in na pojave v njem.
Dinamična kamera snema med premikanjem. Osnovna načina premikanja kamere sta zasuk in
vožnja.
5.3.1 Zasuk
Zasuk (panorama) je način snemanja, ko se kamera vrti okoli svoje osi v navpični ali
vodoravni smeri. To omogoča prenos pozornosti z enega lika na drugega, kar povzroči pri
gledalcu vzporejanje, opredeljevanje spričo razmerij, ki povzročajo napetosti med
prikazovanimi osebami. Ker ne moremo predvideti, kaj bo zasuk odkril, vzbuja ta način
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snemanja tudi presenečenja. Vsi zasuki naj bodo posneti tako, da se začnejo z nepremično –
statično sliko, se nato gladko premaknejo, mirno tečejo in se na koncu tudi brez zatikanja
ustavijo ter obmirujejo.
5.3.2 Vožnja
Vožnja je način snemanja, ko je kamera pritrjena na poseben, za takšno snemanje pripravljen
pripomoček (voziček, avto, ...) in se premika k predmetu (primik), od predmeta (odmik) ali ob
predmetu (spremljanje). Primik približa predmet snemanja, odstrani nepotrebno okolje in
postavi predmet snemanja v ospredje. Označuje predvsem napetost, pričakovanje. Odmik
razumemo kot režiserjevo razlago dogodka. Nepričakovan prizor, ki se pokaže ob koncu
premikanja, pa vpliva na oblikovanje gledalčevih zaključkov o prikazanem. Kot za zasuke,
velja tudi za vožnje, da se morajo začeti z mirnim začetkom, neoporečnim potekom in
logičnim zaključkom.
5.3.3 Dvig ali spust
Vožnja na žerjavu (Crane Shot) je snemanje s kamero, ki je pritrjena na žerjav. Ta način
snemanja omogoča kameri veliko gibljivost. V enem kadru lahko snema navpično in
vodoravno, s premiki kamere v vožnji pa tudi diagonalno. S tem načinom snemanja je nek
ambient opisan z vseh strani in poudarjena je dramatičnost dogajanja.

Slika 32: Vožnja z žerjavom
Vir: Katz, 1991, 289
a.)

b.)

c.)

Slika 33: Gibanje, ki poudarja posameznika v skupini
Vir: Katz, 1991, 318

a. Kamera se obrne od enega subjekta k drugemu.
b. Kamera se od dveh subjektov približa k enemu od njiju.
c. Dva ali več subjektov je v kadru, eden od njih stopi h kameri.

a.)

b.)
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Slika 34: Gibanje, ki poudarja posameznika v skupini
Vir: Katz, 1991, 319
a. Kamera spremlja prvi subjekt, ko vstopi drugi. Prenese pozornost nanj in spremlja
naprej drugi objekt.
b. Kamera se iz bližnjega plana prvega subjekta umakne nazaj tako, da zajame še drugi
objekt.

Slika 35: Gibanje, ki uvaja nove prostore – kamera sledi subjektu
Vir: Katz, 1991, 234

Slika 36: Gibanje, ki uvaja nove prostore – kamera spremlja subjekt iz prostora prostor
Vir: Katz, 1992, 248

5.4

GIBANJE IZVAJALCEV – MIZANKADER

Televizijske slike ne razgibavajo samo premiki kamer in spreminjanje žariščnih razdalj
objektivov, ampak predvsem gibanja izvajalcev znotraj izreza slike. Kadar se izvajalec
premika pravokotno na optično os kamere, je takšno gibanje neizrazito, kratko in
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neučinkovito – izvajalca vidimo le kratek čas v profilu, zato nam ne more veliko povedati. Če
se izvajalec giblje diagonalno na optično os kamere, se nam približuje. Pozornost se stopnjuje,
pot je daljša, dramatičnost takšnega posnetka je znatna, izraznost izvajalca, ki nam kaže
najmanj polprofil, je velika. Kadar pa se izvajalec giblje po optični osi kamere, pomeni
približevanje ali stopnjevanje pozornosti, kar je skrajno dramatično. Izvajalec nam odkriva cel
obraz, njegova izrazitost narašča.
Kadar nastopa več izvajalcev, so njihova gibanja praviloma sestavljena iz vsega naštetega. Od
vsebine, ki jo predstavljamo, od pomembnosti vloge je odvisno, kako jo bomo vodili po
izrezu televizijske kamere. (Žižek in Košir, 2003, 30)

5.5

SNEMALNA OPREMA

Za snemanje slike (videa) uporabljamo videokamero oziroma kamkorder. Pred uporabo
oziroma snemanjem se prepričamo, da imamo vso potrebno opremo. Oprema, ki jo
potrebujemo na terenu, je kamkorder z opremo (baterije, prevleka ), stojalo za kamero,
mikrofoni s pripadajočo opremo (kabli, baterije, stojala) in luči oziroma reflektorji. Pri
baterijah moramo poskrbeti, da so pred snemanjem napolnjene, pri daljših ali celodnevnih
snemanjih pa na teren vzamemo tudi polnilec za baterije. Za snemanje potrebujemo tudi
medij, na katerega bomo zajeli videozapis (kaseta, disk, spominska kartica). Kamkorderji so
različnih formatov, zato moramo poznati format, katerega kamkorder uporablja (mini DV,
DV, DVCAM, DVCPro, BETA, Digital BETA, BETA SX, XD CAM, IMX). Če snemamo na
kamkorderje, ki za zapisovanje uporabljajo diske ali spominske kartice, pa format nastavimo
v meniju.
Kamkorder je sestavljen iz štirih glavnih delov. Ti so:
1. Objektiv
2. Kamera
3. Rekorder
4. Enkoder
Rekorder

objektiv

kamera

enkoder

Slika 37: Kamkorder
Vir: http://www.sony.co.uk (15. 3. 2011)
Osnovni element video sistema je kamera, ki s pomočjo CCD ali CMOS senzorja pretvarja
optično sliko v električni signal. Glavni sestavni deli kamere so:
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 objektiv,
 slikovni senzor (CCD – Charge-coupled device, CMOS – complimentary metal-oxide
semiconductor),
 sistem za procesiranje video signala in
 iskalo (viewfinder).
Objektiv je sestavljen iz različnih leč, obroča za fokusiranje, obroča za nastavitev zaslonke,
obroča za ročno zoomiranje in zoom stikala za približevanje ali oddaljevanje.
Razmerje zoom-a je razmerje med najdaljšo in najkrajšo goriščno razdaljo. Zoom 18 x 7,6
pomeni razmerje 18:1 z začetno goriščno razdaljo 7,6 mm. Najdaljša goriščna razdalja znaša
18 x 7,6 mm = 137 mm.
Razširitev zoom-a (Extender) omogoča dvakratno povečanje zoom-a (18 x 7,6 poveča
goriščno razdaljo 7,6 – 137 mm na 15,2 – 274 mm).
Minimalna razdalja je najmanjša razdalja objekta od objektiva, kjer lahko objekt izostrimo
brez makro obročka (med 0,6 in 0,8 m).

1. Tipka REC START (s pritiskom na
gumb začnemo ali prekinemo
snemanje).
2. Stikalo za izbiro hitrosti zaklopa
(SHUTTER).
3. Izbira filtra (1, 2 , 3 ali 4).
4. Stikalo za dostop do MENU-ja.
5. Vhod za slušalke
6. Stikalo za nastavitev beline/črnine
(W/B balance).
7. Gumb za nastavitev AVDIO nivoja.

Slika 38: Kamera z gumbi za osnovne nastavitve
Pred začetkom snemanja moramo na kameri opraviti določene nastavitve.
Nekatere nastavitve so dostopne samo v menijih in jih ponavadi ne spreminjamo pri vsakem
snemanju. Med važnejšimi so nastavitev razmerja slike (4:3, 16:9), nastavitev formata in
posledično resolucije:
 MPEG HD422; (1920 x 1080 točk, 1280 x 720 točk);
 MPEG HD; HQ (1440 x 1080 točk), SP(1280 x 720 točk) način;
 MPEG IMX (720 x 576 točk);
 DVCAM (720 x 576 točk).
Določene nastavitve lahko opravimo na zunanjih gumbih in stikalih. Te nastavitve so:
 nastavitev beline (white balance);
 izbira optičnega filtra (clear, ¼ ND, 1/16 ND, 1/64 ND);
74

Avdio-video produkcija

 nastavitev hitrosti zaklopa (speed shutter; 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000) in
 nastavitev časovne kode (f-run, rec-run, user bit).
Pri filtrih nevtralne gostote (ND) moramo izbrati pravilen filter glede na jakost osvetlitve. Pri
slabših svetlobnih pogojih ali notranjih snemanjih filtra ne uporabimo (clear), pri močnejšem
soncu pa uporabimo filter 1/64. Različne filtre lahko uporabljamo tudi, kadar želimo povečati
oz. zmanjšati vrednost zaslonke in s tem posledično globinsko ostrino.
Spremembo hitrosti zaklopa uporabimo pri snemanju računalniških monitorjev in ko želimo
doseči posebne učinke (stroboskopski efekt).
Za stabilizacijo kamere (slike) uporabljamo še stojala, easyrig, steadicam, vozičke (dolly) ali
žerjave (crane).

Slika39: Easyrig
Vir: Lasten

Slika 40: Steadicam
Vir: http://t0.gstatic.com/images (12. 4. 2011)

Hkrati s sliko snemamo tudi zvok. Kamere oziroma kamkorderji imajo vgrajene mikrofone za
snemanje ambientalnega zvoka (mednarodni ton). Za snemanje izjav ali raportov novinarjev
pa potrebujemo še dodatne mikrofone.

1. Stikalo za izbiro mikrofona ali linijskega vhoda
2. Stikalo za vklop fantomskega napajanja (48 V)
3. Mikrofonski vhodi (1. in 2. kanal)
4. Avdio izhod
5. Priključek i.link (fire-wire)

Slika 41: Zadnji del kamkorderja z avdio priključki
Vir: http://www.sony.co.uk (15. 3. 2011)
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1. Izbira mikrofona 1. in 2. kanala (sprednji
mikrofon, zadnji vhod, brezžični mikrofon)
2. Izbira avtomatskega ali ročnega načina
3. Gumba za kontrolo avdio nivojev

Slika 42: Stikala za izbiro mikrofonov in avdio vhodov
Vir: http://www.sony.co.uk (15. 3. 2011)
Mikrofon Sennheiser SKM 3072-U je brezžični kondenzatorski mikrofon s super ledvično
karakteristiko. Uporablja do 32 frekvenc na UHF področju. Uporablja se za petje in prenos
govora v TV prenosu. Ima izmenljivo mikrofonsko glavo, sistem za zmanjševanje šuma s
štirimi stopnjami, LCD zaslon za prikaz frekvence in kanala ter prikaz stanja baterij. Napaja
se z 9 V baterijo ali akumulatorjem. Frekvenčni razpon mikrofona je od 470–960 MHz. Teža:
350 g.

Slika 43: Mikrofon Sennheiser SKM 3072-U
Vir: http://www.sennheiser.com (15. 3. 2011)
Mikrofon Sennheiser MD 421 spada med najbolj poznane in razširjene mikrofone.
Uporablja se v najrazličnejših situacijah in pri televizijskih in radijskih prenosih. Ima 5stopenjski preklopnik za base. Zaradi ledvične karakteristike je enostaven za uporabo.
Prenosno področje: 30–17.000 Hz. Nazivna impedanca: 200 Ohmov. Teža: 385 g.

Slika 44: Mikrofon Sennheiser MD 421,
Vir: http://www.sennheiser.com (15. 3. 2011)
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Akustične lastnosti mikrofona MD 441-U so podobne kondenzatorskim mikrofonom.
Uporaben je tudi pri največjih zvočnih tlakih. Ima 5-stopenjsko stikalo za base in integrirano
zaščito proti vetru.

Slika 45: Mikrofon MD 441-U
Vir: http://www.sennheiser.com (15. 3. 2011)
Mikrofon Sennheiser K6. Napajalni adapter K 6 za baterije in fantomsko napajanje je osnova
kondenzatorskega mikrofonskega modula. V kombinaciji z različnimi kondenzatorskimi
mikrofonskimi moduli, dobimo mikrofone z različnimi karakteristikami. Služi tudi kot ročaj.
Ima filter proti korakom, telesnim zvokom in vetru. Frekvenčno območje: 30–20.000 Hz.
Nazivna impedanca: 200 Ohmov. Izhodna napetost: 2 V. Fantomsko napajanje 12–8 V.
Napajanje: 1,5 V baterija. Teža: 45 g.

Slika 46: Mikrofon Sennheiser K6
Vir: http://www.sennheiser.com (15. 3. 2011)
Mikrofon Sennheiser ME 66 je mikrofonski modul, ki se uporablja z adapterji K6. Zelo
primeren je za reportaže, snemanje pri filmski produkciji, snemanje tihih signalov pri glasni
okolici, saj se valovanja izven glavne smeri zmanjšajo. Ima superledvično kijasto
karakteristiko. Frekvenčni razpon: 40–20000 Hz + -2, 5 dB. Teža: 65 g.

Slika 47: Mikrofon Sennheiser ME 66
Vir: http://www.sennheiser.com (15. 3. 2011)
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Slika 48: Oprema za usmerjen mikrofon ME 66 (ročaj, košara in protivetrna zaščita)
Vir: http://www.sennheiser.com (18. 3. 2011)

5.6

SNEMANJE IN VIRI SVETLOBE

Pri snemanju video posnetkov je zelo pomembna tudi svetloba. Pri snemanjih na prostem v
glavnem uporabimo naravne izvore svetlobe (sonce). Sonce je lahko vir glavne osvetlitve ali
vir osvetlitve iz ozadja. Če ga uporabimo kot vir glavne osvetlitve, lahko sence na
nastopajočih osebah omehčamo z dodatnimi lučmi ali odsevniki. Kadar pa snemamo pri
slabših svetlobnih pogojih, lahko pri manj zahtevnih produkcijah (news prispevkih)
uporabimo reportersko luč, ki jo pritrdimo na kamero. Pri zahtevnejših produkcijah
(reportaža, dokumentarni film), pa potrebujemo osnovni komplet luči. Ta vsebuje praviloma 3
ali 4 luči z močjo 600–800 W, ki se pritrdijo na stojala.
Najpogostejša osvetlitev v studiju je štiritočkovna osvetlitev:
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Glavna osvetlitev – key light;
zapolnitvena osvetlitev – fill light;
osvetlitev iz ozadja – back light;
osvetlitev ozadja – background light (set light).
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Slika 49: Tritočkovna osvetlitev
Vir: prirejeno po: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRod-IfCnWLXSnGNopr_38nZ1xy_EORhLRmPthBuu8o9d4t7En (12. 5. 2011)

Glavna osvetlitev
Luč za glavno osvetlitev postavljamo horizontalno, 30–45 stopinj stran od kamere in 30–45
stopinj vertikalno nad kamero. Kadar uporabimo manjše kote pri postavitvi osvetljave,
dobimo v ozadju daljše sence, luč je lahko moteča za osebe, ki jih osvetljujemo, manj vidni so
tudi detajli.

Slika 50: Glavna osvetlitev
Vir: http://www.onstagelighting.co.uk/lighting-design/ (18. 3. 2011)

Zapolnitvena osvetlitev (fill light)
Uporablja se za mehčanje močnih senc, ki jih ustvari glavna luč. Postavljamo jo na nasprotno
stran, kot stoji glavna luč, vendar pod istim ali manjšim kotom. Jakost svetlobe je približno
polovico manjša od jakosti svetlobe glavne luči.
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Slika 51: Zapolnitvena osvetlitev
Vir: http://www.lumitouch.com/benstudiotutorial/LightPoseGuide1.html (12. 5. 2011)

Osvetlitev iz ozadja (back light)
S to lučjo objekt ali nastopajočega osvetlimo z zadnje strani tako, da mu obrobimo glavo in
ramena. S tem ga ločimo od ozadja, posnetku pa dodamo globino. Luč moramo postaviti
dovolj visoko, da svetlobni snop ni moteč za kamero (45 stopinj), jakost svetlobe pa je
približno polovico večja od jakosti glavne luči.

Slika 52: Osvetlitev iz ozadja
Vir: http://www.onstagelighting.co.uk/lighting-design/ (18. 3. 2011)
Osvetlitev ozadja (back-ground light)
Z njo osvetljujemo sceno, ki je za nastopajočimi. Tudi s to lučjo posnetku povečamo občutek
globine, pri tem pa ozadja praviloma ne osvetlimo bolj kot nastopajočega. Luč postavimo za
nastopajočim, da ga ne osvetljuje in na isti strani in višini kot je luč za glavno osvetlitev.
Jakost svetlobe je približno 2/3 moči glavne osvetlitve.
Kadar imamo na voljo samo en reflektor za osvetljevanje, lahko uporabimo za osvetlitev tudi
druge izvore svetlobe. Če je okno močan izvor svetlobe, reflektor uporabimo za zapolnitveno
svetlobo. Pri tem pazimo na izenačitev barvne temperature dnevne in umetne svetlobe (filtri).
Če pa skozi okno prihaja manj svetlobe, uporabimo le-to kot zapolnitveno svetlobo, reflektor
pa za glavno osvetlitev.
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5.7

SNEMANJE IN POSTAVITEV KAMERE

Kompozicija je razvrščanje elementov v sliki, ki bi naj pritegnili pozornost gledalcev. V sliki
imamo ponavadi osrednji element ali interesno točko.
Da sliko pravilno skomponiramo, jo moramo uravnotežiti. Če slike ne skomponiramo
pravilno, lahko pozornost gledalca preusmerimo z interesne točke (točke pozornosti), s tem pa
zmanjšamo vrednost posnetka.
Pri kompoziciji uporabljamo pravilo zlatega reza. Pri zlatem rezu je središče interesa
postavljeno na okrog 5/8 kadra. Za poenostavitev si lahko kader po horinzotali in vertikali
razdelimo na tretjine, presečišča so najprimernejši prostor za točko interesa. Presečišča tretjin
so posebej učinkovita pri snemanju dvoplanov in kadrov preko ramen.

Slika 53: Točke interesa oziroma pozornosti pri zlatem rezu
Vir: prirejeno po:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS4JkALXQSTutaq1GiG7mVIveiQ1PeCcsppjvd
PvQb2qHS0vtYWnF2qy8 (16. 5. 2011)
5.7.1 Os snemanja
Os snemanja je namišljena črta, ki deli prostor pred kamero. Uporabljamo jo, da se pri
snemanju iz različnih zornih kotov ne poruši kontinuiteta prostora ali da lahko posnete kadre
zmontiramo, ne da bi prišlo do diskontinuitete. Kamere se postavijo v polkrožen prostor do
osi.
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Slike 54–56: Postavitev kamer v trikotni sistem
Vir: Katz, 1991, 134–135
Najpogostejši način postavitve kamer je trikotni sistem. Uporablja se pri studijskih
snemanjih pogovornih oddaj ali kvizov. Po trikotnem principu pa lahko snemamo tudi, kadar
imamo na voljo le eno kamero.

Sliki 57 in 58: Postavitev kamere v križni sistem
Vir: Katz, 1991, 132
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Kamere uporabljamo po križnem sistemu. S kamero C snemamo osebo na levi, s kamero A
pa osebo na desni strani. S kamero B ponavadi snemamo total.

Slika 59: Snemanje oseb, spredaj
Vir: Katz, 1991, 133
S trikotno postavitvijo kamer lahko pri postavitvi kamer pred nastopajočimi posnamemo le-te
tudi iz profila.

Slika 60: Snemanje preko ramen
Vir: Katz, 1991, 133
S kamero A in C snemamo osebe preko ramen (over the shoulder).

Primere postavitve kamer, osi snemanj in prestavitve kamer si lahko ogledate v mali šoli
snemanja na spletni strani britanske nacionalne televizije BBC.
http://bbcjournalism.oup.com/skills/production/shooting-sequences/
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VAJA – VIDEOSTRIP / SNEMANJE
Razdelite se v skupine po tri. Izberite temo ali dogodek, ki ga boste zabeležili s kamero. Pri
snemanju upoštevajte pravila postavitve kamere, kompozicije in osvetlitve.

Povzetek
Plan je oddaljenost kamere od predmeta snemanja. Razdelimo ga na detajl, veliki, srednji in
splošni plan (total).
Snemalni koti (zgornji, spodnji, posebni) določajo odnos kamere do lika ali predmeta. Z njimi
predmetu pripišemo določen pomen.
Med snemanjem se kamera giblje ali miruje. Statična kamera daje občutek objektivnosti,
dinamična subjektivnosti.
Mizankader je gibanje izvajalcev znotraj izreza slike.
Za snemanje potrebujemo snemalno opremo, osnovna sestoji iz kamkorderja, mikrofonov,
stojala in luči. Pri snemanjih na prostem uporabljamo naravne izvore svetlobe (sonce), v
studiju pa glavno in zapolnitveno osvetlitev, osvetlitev iz ozadja in osvetlitev ozadja.

Vprašanja za ponavljanje
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Razdelite plan na osnovne skupine in jih opišite.
Naštejete in opišite osnovne snemalne kote.
Naštejte in opišite osnovna gibanja kamere.
Kaj je mizankader?
Naštejte osnovne vire svetlobe.
Kako postavimo glavno luč?
Kako postavimo zapolnitveno luč?
Kako postavimo nasprotno luč?
Kako postavimo luč za ozadje?
Kaj je os snemanja in kako jo upoštevamo?

Avdio-video produkcija

6

MONTAŽA

»Najbolj se bojim, da postanem tehnik. Ob poplavi vedno novih orodij in tehničnih podpor
mora to vodilo ostati v zavesti montažerja. Ni dovolj, da znaš tehnično sestaviti sekvenco,
pomembno je, na kakšen način to narediš, in kako pošlješ v eter idejo, ki jo želi avtor
predstaviti.«
Anthony Hervey
Snemanju sledi montaža posnetega materiala. Ta je tako tehnični postopek kot sredstvo
sestavljanja zgodbe in vplivanja na čustva.
V tem poglavju najprej spoznavamo filmske avtorje, ki so pripomogli k razvoju montaže kot
izredno pomembne faze produkcijskega procesa. Kasneje se osredotočimo na montažo video
izdelka, kjer kombiniramo tako vsebinski pomen nizanja posameznih kadrov v neko celoto
kot tehnično izvedbo montaže.
_______________________________________________

6.1

RAZVOJ MONTAŽNIH OBLIK

Montaža ni le tehnični postopek, je tudi močno sredstvo vplivanja na čustva, sredstvo, ki mu
je zelo malo enakovrednih v drugih umetniških disciplinah. Razvoj montaže je pripeljal do
postopnega odkrivanja raznolikih možnosti njene uporabe. Ta uporabnost je zbujala pretirano
navdušenje, vendar tudi neupravičeno razočaranje in malodušnost.
Kakorkoli že, montaža je v zgodovini filmske umetnosti igrala eno izmed najbolj vidnih vlog
in vse kaže, da ta vloga še ni odigrana do konca.
Montaža ni rojena hkrati s filmom. Avtorji prvih filmov v obdobju med letoma 1895 in 1905
niso imeli potrebe po njej, saj še niso vedeli, kako bi jim lahko koristila. Kratki filmi bratov
Lumière so pravzaprav fotografije, ki trajajo v času. Fotografije ne potrebujejo dramaturške
kompozicije, saj prikazani predmeti ne podlegajo razvoju, ki je v nadaljevanju nosilec
najrazličnejših konfliktov. Že samo imena njunih filmov – Izhod delavcev iz tovarne (La
Sortie de l'Usine Lumière à Lyon), Prihod vlaka na postajo Ciotat (L’Arrivée d’un train en
gare de la Ciotat), Kopanje v morju (Baignade en mer), Pogled na lyonsko ulico (Vue d’une
rue de Lyon) – bi bila lahko imena fotografij. V dramaturškem pomenu so bili to filmi brez
gibanja. Le en film bratov Lumière – Politi zalivalec rož (L’arroseur arrosé, 1895) – je imel v
sebi nekaj dramske zgodbe. In ta začetek je prevzel Mélièsa. Njegovi filmi so bili precej dolgi
za tisti čas, zgodba pa se je (še posebno v znanstvenofantastičnem ciklu) selila s kraja na kraj.
6.1.1 Brightonska šola
Angleški režiserji so prvi začeli z delitvijo prizora na posamezne kadre in z menjavo planov
ter uporabo velikega plana. Montaža, ki jo je uporabljal George Albert Smith, je že primer
prave montaže. Pri tem seveda ne govorimo o montaži, ki dodaja estetsko vrednost, ampak o
montaži, ki ureja obstoječe gradivo. Imenujemo jo lahko tehnična montaža. V filmih, ki jih
je posnel med letoma 1900 in 1903 lahko razlikujemo dve taki montaži. Prvotno za nov prizor
uporablja nov plan. Nekoliko pozneje pa je v filmu Mali zdravnik (The Little Doctor and the
Sick Kitten, 1901) uporabil bolj premišljen način. Hranjenje mačke najprej pokaže v splošnem
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planu, takoj zatem pa vidimo glavo mačke, ki je v velikem planu, da jo gledalci ne bi
spregledali. Oba kadra tvorita isti prizor. In že tukaj kronološka osnova tehnične montaže ni
veliko koristila, zato si je montažer moral zastaviti vprašanje: ali delati od splošnega k
posameznemu (analiza), ali od posameznega k splošnemu (sinteza).
Georges Sadul Smithov prispevek upravičeno ocenjuje takole: »Pri izmenjavi velikega in
splošnega plana v istem prizoru je že zajeto načelo snemalne knjige. S tem je Smith ustvaril
prvo pravo montažo, pri Mélièsu pa enotnost kraja obvezno zahteva še enotnost snemalnega
kota.«

Slika 61: Prizor iz filma Mali zdravnik, George Albert Smith, 1901
6.1.2 Edwin Porter
Novo dimenzijo v montaži je uporabil eden izmed prvih snemalcev v podjetju T. A. Edisona,
američan Edwin Porter. Tehnična montaža tudi pri njem zaseda osrednje mesto, vendar je v
njegovem delu mogoče opaziti tudi začetke drugih montažnih funkcij. Njegov prvi film
Življenje ameriškega gasilca (Life of an American Fireman, 1903) je nastal v precej
skrivnostnih okoliščinah. Eni zatrjujejo, da je film posnel na skoraj reporterski način, drugi
pa, da je cel film oziroma večji del zmontiral iz že narejenega gradiva, najdenega v arhivu
Edisona. Če je točna druga trditev, gre za prvi film montaže v zgodovini, ki je ustvarjen iz
vizualne surovine, ki je dobila nove vsebine. In tem novim vsebinam sploh ni bilo treba
ustrezati vsebini, ki jo je kader prvotno nosil v sebi, saj je bil postavljen v drugačen kontekst.
V tem, še danes ohranjenem filmu, lahko občudujemo izvrstno spretnost povezovanja kadrov,
ki ne zagotavljajo le neprekinjenosti zgodbe, pač pa tudi stopnjujejo napetost.
6.1.3 David Wark Griffith
Nastanek zares novih oblik montaže, ki so bile podlaga za ustvarjalnost in so se uporabljale
premišljeno, ne pa le naključno in občasno, povezujemo z Davidom Warkom Griffithom.
Griffith si ne zastavlja le tehničnih ciljev, ne zanima ga le posamezna povezava, pač pa
funkcija, ki jo lahko ima montaža v kompoziciji celotnega filmskega dela. Prizor razčleni na
do tedaj še nevideno število posameznih kadrov, s katerimi po vrsti prikazuje različne
poglede. V filmu Rojstvo naroda (The Birth of a Nation, 1915) je preprost prizor prihoda
predsednika Lincolna v gledališče razčlenil na devet kadrov, še bolj preprost prizor, ko čuvaj
pred vrati lože zapušča svoje mesto, pa na štiri.
Prizori so še dodatno prepleteni z drugimi delčki zgodbe. Takšen postopek mu dovoljuje
postopno spreminjanje detajlov. Ni mu treba organizirati množičnega prizora, ki bi ga pozneje
prikazal z nekaj značilnimi detajli, temveč preprosto poskuša graditi množične prizore z
montažo zanj najbolj pomembnih detajlov.
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V dokaz lahko ponudimo znan prizor iz filma Nestrpnost (Intolerance: Love’s Struggle
Throughout the Ages, 1916), ko gledalci čakajo na razsodbo v sodni dvorani.

Slika 62: Prizor iz filma Nestrpnost, D. W. Griffith, 1916
Prizor je nastal z izmenično montažo dveh velikih planov: planom nemirnega obraza ženske
pod temno ruto in planom živčnih gibov njenih rok. Tukaj lahko povzamemo besede Andrea
Malrauxa, da je bil film kot umetnost rojen v trenutku, ko si je režiser omislil delitev zgodbe
na posamezne kadre.
Veliki uspeh Griffitha je tudi sinhrona montaža v prizorih dramske kulminacije. Na koncu
filma Rojstvo naroda številni konjeniki Ku Klux Klana hitijo na pomoč Cameronovim, ki so
zaprti v kolibi, obdani s črnci. Podobno je tudi na koncu filma Nestrpnost – prizor priprav za
izvršitev smrtne obsodbe se prepleta s prizorom dirke kočije (v kateri sedi obsojenčeva
zaročenka) in vlaka (v tem sedi guverner, ki naj bi pomilostil obsojenca). Pri obeh filmskih
koncih, ki se imenujeta tudi »griffithovsko reševanje v zadnjem trenutku«, ni pomembno le
prepletanje dveh sočasnih zgodb, pač pa tudi hitrost tega prepletanja, ki narašča.
Bolj dolgi deli traku prikazujejo grožnjo in ogrožene, krajši pa hitenje osvoboditeljev –
razlike v dolžini ustvarjajo vtis neznosnega trajanja za ogrožene in neverjetno hitrost
osvoboditeljev.
6.1.4 Ruski avtorji
Lev Kulešov
Leta 1918, le dve leti po filmu Nestrpnost, se je Lev Kulešov, oče ruske teorije montaže,
opogumil napisati besede, ki bodo deset let pozneje zvenele povsem običajno, ob nastanku pa
so bile skoraj preroške: »V kinematografiji je izrazno sredstvo umetniške misli ritmična
menjava posameznih negibnih kadrov ali krajših slik z gibi – tehnični izraz za to je montaža.«
Kulešov je prvič v zgodovini filma zagovarjal trditev, da je montaža osnova filma. Osrednjega
pomena je bilo Kulešovo dokazovanje večpomenskosti kadra. Še pred Eisensteinom je začel
ravnati s posameznim kadrom kot s surovino oziroma kot z besedo, ki v stavku lahko pomeni
nekaj povsem drugega. Za dokazovanje tega je izbral veliki plan obraza ravnodušnega videza
igralca Možuhina. Tega je najprej povezal s kadrom krožnika, napolnjenega z vročo juho,
nato s kadrom mlade ženske v krsti in na koncu s kadrom fanta, ki se igra z igračo. Po
preizkusu je Pudovkin zapisal: »Ko smo te tri kombinacije prikazali gledalcem, ki niso
poznali naše skrivnosti, je bil učinek neverjeten. Vsi so bili navdušeni nad igro Možuhina.«
V opisanem primeru je Kulešov koščku traku z Možuhinom dal tri različne pomene: slast,
žalost in razneženost. Kmalu pa je ugotovil, da bo bolj učinkovit obraten postopek:
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ustvarjanje enakega pomena s povezovanjem različnih koščkov med seboj nepovezanih
trakov. Takšna montaža si že zasluži pridevnik ustvarjalna.
Dziga Vertov
Do skrajnosti v absolutiziranju montaže pa je v istem času prišel dokumentarist Dziga
Vertov. Vertov je bil hud nasprotnik inscenacije in sploh igranega filma. Po njegovem se
režiser ne bi smel vmešavati v resničnosti in je ne bi smel spreminjati niti s svojo
navzočnostjo. Zato je potrebno gradivo dobiti na skrivaj, nepričakovano »skozi odprtino na
zavesah« (eden izmed njegovih filmov se celo imenuje Nepričakovano življenje). Seveda je
ob tako skopem načinu pridobivanja gradiva moral velik pomen pripisati asociativni
značilnosti montaže. Glede na to, da je zavračal snemanje vsega, kar ni bilo avtentično
oziroma resnično, je preprosto sklepal, da filmsko delo nastaja šele pri procesu montaže.
V tem procesu pa so avtorji monografije o Vertovu namenili premalo pozornosti paradoksu
njegove ustvarjalnosti – »avtentična« resničnost je v tem primeru popolnoma podrejena
režiserju in njegovi ustvarjalni funkciji. V enem izmed svojih manifestov je Vertov napisal:
»Jaz – kinooko, ustvarjam bolj popolnega človeka od Adama … Od enega
jemljem roke – najbolj močne in spretne, od drugega noge – najbolj vitke in
hitre, od tretjega glavo, najlepšo in najbolj izrazito, in s pomočjo montaže
ustvarjam novega, popolnega človeka.«
Če v filmu Človek s kamero (Čelovek s kino-apparatom, 1929) sredstvo premaguje cilj, je to
zato, ker je bila ena izmed nalog filma predstaviti gledalcu sredstva, ki jih v drugih filmih
skrivajo. Človek s kamero in drugi filmski epi Vertova so izredno izpopolnili asociativno
oziroma kreativno montažo.

Slika 63: Prizor iz filma Človek s kamero, Dziga Vertov, 1929
Vsevolod Pudovkin
Pudovkinu je bila zgodba potrebna predvsem zato, da bi pokazal, kaj se skriva za njo.
Sredstvo prikazovanja je montaža, ki jo je sam poimenoval konstruktivna. Montaža v filmih
Mati (Mat, 1926) ali Neurje nad Azijo (Potomok Chingis-Khana, 1928) nima le naloge
vodenja zgodbe, temveč tudi razlaganja le-te.
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Slika 64: Prizor iz filma Mati, Pudovkin, 1926
V Griffithovi informativni montaži je veliki plan sledil splošnemu in razlagal nejasne detajle
zgodbe. Pri Pudovkinu je drugi kader redko povečanje kakšnega detajla iz prejšnjega kadra.
Uvajanje večjega števila novih elementov, ki so v primerjavi z glavnim orisom zgodbe
stranskega pomena, dovoljuje Pudovkinu, da sam »zgradi« prizor, da bi lahko razložil
duševna stanja neke osebnosti, ki niso vidna navzven – na obrazu, rokah, … Metodo
konstruktivne montaže najbolje ponazarja razčlenitev znanega prizora iz filma Mati, kjer so
vidne notranje reakcije zapornika, ko sanja o svobodi.
Sergej Eisenstein
Delo in razmišljanje Pudovkina je komentiral tudi Eisenstein:
»Pudovkin brani stališče, po katerem je montaža le povezovanje kadrov,
nizanje prizorov po nekem vrstnem redu, da bi se razložila določena trditev.
Zame je montaža trk, trk dveh elementov, iz katerega nastaja nov pojem.
Zamislite si neskončno število fizikalnih kombinacij, ki nastajajo pri trku
dveh teles. Te kombinacije so odvisne od hitrosti teles, njunih energij, smeri
gibanja. V vsem tem številu kombinacij pa je le ena, ko se po rahlem trku
teles spopad prelevi v nadaljnje gibanje v isti smeri.«
Neprekinjeno pripovedovanje za Eisensteina ni bilo ideal, prav nasprotno (kot ste lahko
prebrali v citatu), imel ga je za motečega pri izrazitem izpostavljanju najpomembnejših
zamisli. Pravi: »Če se montaža lahko primerja s čem, potem
spopade lahko primerjamo z vrsto ekspozicij v avtomobilskem
motorju.«
Eisenstein ni priznaval termina filmski čas, zamenjal ga je s
posebnim, intelektualnim časom, potrebnim za razlago določene
zamisli.
Tipičen primer »intelektualnega časa« je prizor iz filma Oktober
(Oktyabr, 1927), v katerem se Kerenski vzpenja po stopnišču
Zimskega gradu. Prizor iz sekunde v sekundo prekinjajo napisi,
ki nas obveščajo o vse višjih naslovih, ki si jih je Kerenski
pripisoval. Minister obrambe, minister pomorstva, minister
zunanjih zadev, minister notranjih zadev, vrhovni poveljnik,
diktator. Režiser je, glede na to, da je paradno stopnišče precej
nizko, pri doseganju efekta gradacije igralcu naročil, naj na isto
stopnico stopi dvakrat (pri snemanju je uporabil različne plane).
Slika 65: Sergej Eisenstein
Vir: htt://archive.sensesofcinema.com (25.2.2010)
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Na nekoliko manj opazen način je Eisenstein razvlekel tudi prizor poboja v Oklepnici
Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925) na stopnišču v Odesi, in sicer z dveh minut, kolikor
je zares trajal, na šest minut filmskega časa. Eisenstein vso svojo pozornost namenja montaži,
ki jo imenujemo asociativna, sam pa ji je pravil intelektualna. Eisenstein stremi k ostrim
spopadom, šokom, pretresom, … Ta usmeritev je toliko bolj razumljiva, ker se nanaša na
njegovo teorijo še iz časa gledališča Proletkulta – montažo atrakcij.
»Atrakcija je vsak agresivni trenutek v gledališču, oziroma vsak element, ki
gledalca sili k čustveni ali duševni soudeležbi, kar je nadzorovano in
matematično preračunano za določene čustvene pretrese.«

Sliki 66 in 67: Prizora iz filma Oklepnica Potemkin, Sergej Eisenstein, 1925

6.2

PRAKTIČNO DELO MONTAŽE

Kateri elementi so prisotni pri montaži?
Izhodiščni material je slika, zabeležena na snemanju, v laboratoriju razvita in prekopirana na
kopijo ali telekinirana in spravljena na disk v računalniku, ki bo »delovna kopija«, to se bo
montiralo, odkar obstaja zvočni film, tudi zvok, posnet na snemanju ali na novo posnet in
dodan pozneje.
Naslednja pomembna elementa sta montažna naprava – danes računalnik, ki omogoča
gledanje in poslušanje digitalnega materiala, ter oseba, montažer ali montažerka, ki je
odgovorna za delo – za razporejanje kadrov, ki se od filma do filma razlikujejo.
ZDA in Francijo lahko dejansko razumemo kot dva pola filma; na eni strani je filmska
industrija, ki jo je izpilil Hollywood, na drugi strani pa avtorski film, ki so ga vpeljali Jean
Renoir, Roberto Rossellini in drugi, in ki se je razbohotil z novim valom.
Režiserji niso imeli vedno nadzora nad montažo svojih filmov. V hollywoodskem studijskem
sistemu režiserji pri montaži pogosto sploh niso prisostvovali in v primeru spora z upravo
studia tudi niso imeli pravice odločanja o končni montaži – znamenitem »končnem rezu«
(final cut). Montažerji so torej delo opravljali sami, nadzorovali pa so jih »montažerji nadzorniki«, tudi sami nekoč montažerji, ki pa so sedaj bdeli nad tem, da so filmi ustrezali
pričakovanjem studia. Spremljali so montaže med potekom, jih pregledovali na projekcijah,
vračali v montažo, včasih celo zahtevali nova snemanja.
Adrienne Fazan, montažerka pri MGM pripoveduje, da je Margaret Booth, nadzorna
montažerka tega studia med letoma 1939 in 1968 zahtevala npr. montažo bližnjih planov, ki
jih Vincente Minnelli namenoma ni posnel. Minnelli namreč ni hotel, da bi se določene
sekvence, ki so mu bile všeč, prekinjale ali krajšale, zato jih je snemal brez velikih planov in
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le s premiki kamere. Studiu pa je s povečavo določenih kadrov kljub vsemu uspelo doseči
svoje.
Izdelek – film – je nadzorovalo podjetje in film mu je pripadal, razen v primeru, ko je posebna
klavzula v pogodbi to pravico priznavala zaposlenemu, torej režiserju. Pozneje, ko so
kolektivne pravice delavcev zastopali sindikati, se je bilo v pogodbah med podjetji in
zaposlenimi mogoče pogoditi glede nadzora nad določenimi deli pri filmu. Če je nek prestižen
»talent« – zvezda, režiser, snemalec, scenarist itd. – zahteval določene pravice, npr. končni
rez, je to lahko dosegel. Tako moč je imelo le nekaj posameznikov, saj so družbe, ki niso
želele delati izjem, raje poostrile nadzor nad produkcijo. Veliko je primerov, ko so producenti
montirali film.
V Evropi so režiserji odgovorni za montažo svojih filmov, četudi vsi ne želijo sodelovati pri
samem delu v montažni sobi.
Montaža je poklic psotala postopoma. Poklicnega montažerja uvrščamo med filmske tehnike,
tako kot snemalce in oblikovalce zvoka. Glavnemu montažerju pogosto pomagata asistent
montaže in pripravnik. Ekipa, ki je v primerjavi s snemalno precej manjša, je redko
sestavljena iz več kot štirih oseb. Ekipo dopolnjuje ekipa, ki je specializirana za montažo
zvoka, v zadnjih letih tudi ekipe, ki so specializirane za delo z računalniki in digitalno grafiko.
V špicah ameriških filmov pri montaži opazimo več imen, saj se njihovi montažerji delijo po
specializaciji (montažer video ali avdio učinkov, montažer zvoka itd.)
6.2.1 Potek montaže v celovečernem filmu
V začetnem obdobju nemega filma niso poznali niti montažne mize niti montažerja. Ta poklic
se je v ZDA pojavil okoli leta 1913 in v Franciji okoli leta 1917, specializiral pa se je šele z
nastopom zvočnega filma. Pred tem je bil snemalec (kasneje pa sam režiser) tisti, ki je
montiral – po lastni presoji, tako da je iskal ritem, ko je nad virom svetlobe, s prostim očesom,
med prsti, pregledoval film. Filmski trak so lomili ročno in z bucikami spajali dva konca –
Jean-Luc Godard je v filmu Kralj Lear (King Lear, 1987) upodobil Woodyja Allena, kako z
bucikami spaja koščke traku. Potem, ko so naredili zlepke, so si rezultat ogledali na projekciji,
kolut za kolutom, se ob tem odločili za določene popravke ter se ponovno lotili dela. Nalogo
nadomeščanja bucik, sponk in zaponk z ustreznimi zlepkami so zaupali laboratorijskim
delavkam. Če so se določene slike izgubile, to ni predstavljalo nič hujšega, saj zaradi
odsotnosti zvoka ni bilo treba upoštevati sinhronosti. V ZDA, prav tako pa tudi v Franciji, so
bili tisti, ki so delali v laboratorijih, tudi prvi montažerji.

Slika 68: Klasična montažna miza 16 OS
Vir: Lasten
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Bordwell, Staiger in Thompson (1985) v delu Klasični hollywoodski film (The Classical
Hollywood Cinema, 1985) navajajo, da so montažerji leta 1913 prevzeli del režiserjevega
dela. Lotili so se grobe montaže (»rough cut«) na osnovi snemalne knjige (»continuity
script«), pozneje pa na osnovi zapiskov tajnice – najpogosteje so to delo opravljale ženske –
režije (»continuity clerk«). Ta vloga se je pojavila med letoma 1917 in 1920. V Universalovih
studijih je konec leta 1914 za 54 režiserjev delalo 9 montažerjev. Režiser je včasih naredil
prvo montažo, najpogosteje pa se je te naloge znebil tako, da je podal pisna navodila.
Običajno se je kasneje ponovno pojavil, da opravi končni rez.
Danes montaža celovečernega filma standardne produkcije traja v povprečju 8 tednov.
Montaža se lahko prične, tudi če snemanje še ni končano.
Montažer opravlja svoje delo sproti. Po avanturi snemanja se morajo režiserji ponovno zbrati,
da bi se osredotočili na montažo. Roki za dokončanje filmov so vse krajši, datume prihoda na
film v kinematografe pa določajo že ob samem začetku dela na projektu. Če je čas snemanja
prekoračen, pa časa, ki je namenjen montaži, ni mogoče sorazmerno podaljšati. Torej se čas
montaže skrči. Montažer na snemanjih načeloma ni prisoten in film odkriva šele na projekciji
delovne kopije.
Eno prvih del je sinhronizacija slike in tona, ki sta bila posneta z isto hitrostjo. Nekateri se
lotijo snemanja iste sekvence na več načinov, čemur rečejo kritje. V ZDA je to običajen
postopek: prizor posnamejo v splošnem planu – »master scene« – in nato še v bližnjih planih.
Tako dobijo veliko količino gradiva, ki ga je treba najprej pregledati, nato izbrati ter na koncu
zmontirati. Ta tehnika, značilna za Američane, zaradi obilice snovi pripelje do nekakšne
montažne norosti. Avtorji knjige The Classical Hollywood Cinema menijo, da je njen izvor v
praksi snemanja z več kamerami, ki se je občasno uporabljala že v času nemega filma (npr.
film Ben Hur, Ben-Hur: A Tale of the Christ, Fred Niblo, 1925, ter filmi Cecila B. De Milla)
in je nato z nastopom zvočnega filma v letih od 1929 do 1931 postala v studiih skoraj pravilo.
Snemanje z več kamerami je bil začasen ukrep pred uvedbo zvočno izoliranih kamer ter
naprav za premikanje snemalne tehnike (dvigala – dollies – itd.); ta je bila težja kot v času
nemega filma. Praktične težave, ki jih je povzročal tak sistem snemanja (skrivanje
mikrofonov, osvetljevanje za številne snemalne kote), ter stroške neuporabljenega filmskega
traku so bili pripravljeni sprejeti zato, ker je bilo z montažo takega materiala mogoče doseči
večjo fluidnost. Ko so snemanje z več kamerami opustili, se je še vedno ohranila navada, da
so vsako dejanje v celoti posneli v splošnem planu in nato ključna dejanja ponovili še v
bližnjih planih. John Ford je veljal za enega redkih hollywoodskih režiserjev, ki je odklonil
snemanje »mastrov« in je tako nadzoroval montažo že med snemanjem.
Danes montažer praviloma počaka režiserjev izbor posnetkov. Ta izbor, ki ga je pozneje
mogoče tudi korigirati, je ključnega pomena in ne more biti opravljen brez režiserja –
montažer lahko poda le svoje mnenje. Po izboru posnetkov film zapusti stanje posnetega
materiala in montaža v pravem pomenu besede se lahko začne.
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Slika 69: Nelinearna digitalna montaža AVID
Vir: Lasten
V ZDA montažerji najprej naredijo grobo montažo, krčenje, ki pa včasih še dopušča določeno
stopnjo izbire. Npr. v kadrih/protikadrih je isti stavek povedan dvakrat: enkrat sinhrono, ko
vidimo govorca, drugič kot »off« oziroma brano besedilo, ob sliki druge osebe, poslušalca,
tako da ostaja več možnosti za spoje in prekrivanja. V Franciji montažerji na splošno dvomijo
v koncept »prve montaže«.
Če v začetku delajo sami, režiserju raje pokažejo zmontirane sekvence, ne pa zgolj začetno
shemo, ki jo bo treba še krčiti. Vsekakor pa je montaža, pravi Marie-Sophie Dubus, z
režiserjem ali brez njega, med delom vedno dokončana, kar sicer ne preprečuje, da se je ne bi
pozneje spet lotili. »Ne delamo samo dobrih zlepk. Montaža je ustvarjena zato, da se znova in
znova popravlja, toda vedno se je treba prepustiti svoji prvotni intuiciji. Tej nikoli ne smeš
obrniti hrbta, četudi jo pozneje popolnoma zanikaš.«
Kadar režiser le minimalno sodeluje pri prvi fazi montaže, je to, kar običajno imenujemo
»groba montaža«, na nek način montažerjevo delo. Logično je, da jo ta raje naredi uporabno.
Režiserju je bolje pokazati neko zaključeno montažo, tudi če jo bo treba predelati, bodisi
globalno, bodisi v podrobnostih. Režiserji, ki film zaupajo montažerjem, so le začasno ločeni
od montaže. Prav zato je razumljivo, da montažer pogosto raje sam opravi to prvo delo. Če se
zmoti, mu nič ne preprečuje začeti znova. Montaža se torej začne po koščkih, sekvenca za
sekvenco.
Po izločitvi dublov in grobi montaži nastopi trenutek, ko montažer prvič vidi film kot
gledalec, na projekciji, v sosledju, urejenega. Prej je gledal in montiral sekvence ločeno, eno
za drugo na montažni mizi, v naključnem zaporedju. Neko sekvenco vidimo drugače, če jo
gledamo neodvisno od tega, kar je bilo prej in seveda tudi od tega, kar bo sledilo (kar še ni
zmontirano). Ko začutimo njen notranji ritem in se nam ta zdi ustrezen, se z njo nehamo
ukvarjati in preidemo na drugo. Sekvenca bo zaradi svojega mesta v pripovedi, zaradi tega,
kar jo obkroža, dobila pozneje neko drugo dimenzijo (drugačen pomen, pogosto popolnoma
nasproten tistemu, ki je bil predviden med snemanjem). Lahko se spoji z vsem predhodnim,
lahko pa se izkaže, da ničemur ne služi. Tedaj se jo predela. Lahko se zgodi, da sekvenca, ki
sledi neki drugi, ne izpolni pričakovanja, povzroči padec napetosti, dolgčas. Tedaj ima
montažer na voljo tri velike rešitve: odstraniti, skrajšati ali zamenjati vrstni red, vsaka pa ima
na desetine inačic.
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Slika 70: Digitalna oprema
Vir: Lasten

6.3

OBLIKE IN STOPNJE MONTAŽE

Montaža je zahteven ustvarjalno-tehnološki postopek, ki vključuje izbor, razvrščanje,
sestavljanje in ritmizacijo slike in zvoka, katerega cilj je ustvarjanje najboljšega učinka pri
gledalcu. Proces montaže filmskega dela ni le tehničen postopek sestavljanja in lepljenja
kosov traku, temveč način izražanja, ki od montažerja zahteva določene odločitve, ki so
odvisne od njegove nadarjenosti, znanja in veščin. Gre za eno izmed najpomembnejših faz
filmskega ustvarjanja in proizvodnje. Je posebno izrazno sredstvo filmske umetnosti.
Tehnična definicija montaže je povezovanje dveh kadrov, pri čem se zadnja slika prvega
kadra povezuje s prvo sliko naslednjega.
V ustvarjalnem pomenu je montaža organiziranje filmskega gradiva z razvrščanjem (na
papirju ali montažni mizi) kadrov po določeni pripovedno-časovni osi (dramaturška montaža)
ali vzročni (asociativna), pa tudi dodajanje določenega tempa in ritma (tehnična montaža).
Glavni obliki filmske montaže sta montaža znotraj kadra in montaža med posameznimi
kadri. Montaža znotraj kadra je postopek ustvarjanja enotnega prostora in časa v kadru.
Elementi, s katerimi se izraža, so: velikost plana, snemalni kot, zvrst uporabljenega objektiva,
dolžina kadra, premik v kadru in premik kamere, barva, zvok, sredstva igralskega izraza,
dekoracija, kostumi, make up in zvok (glasba in zvočni efekti). Kompozicija kadra združuje
vse elemente v enotno umetniško celoto – mizankader. Montaža med posameznimi kadri je
povezovanje posameznih kadrov in mizankadrov na podlagi njihove vsebine in
avdiovizualnih vrednot.
Na samem začetku filma (1898–1905) je montaža pomenila le povezovanje zgodbe v
logičnem zaporedju. V obdobju med leti 1910 in 1920 se razvijajo najbolj pomembne
montažne oblike: paralelna, sinhrona in ritmična. V obdobju med leti 1917 in 1923 Lev
Kulešov razvija princip, po katerem je montaža osnovna značilnost filmske umetnosti, sistem
filmskega jezika in izražanja mnenja (o Kulešovem in njegovem delu v poglavju 6.1.4).
Sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja je postal film celovit vizualni sistem, organiziran po
enotnem montažnem principu. Montaža se je zelo obogatila in izpopolnila, odkrite so nove
oblike in postopki, pojavili so se novi montažni slogi. Dziga Vertov, Sergej Eisenstein,
Vsevolod Pudovkin, kot tudi Béla Baláz in Louis Delluc so s svojimi praktičnimi in
teoretičnimi deli zgradili visoko montažno kulturo, ki je postala osnova in glavno gibalo
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nadaljnjega razvoja filma (analoška montaža, antiteza, leitmotiv, polifona montaža,
intelektualna montaža, montaža zgornjih tonov). Razvite so bile ogromne možnosti za
ustvarjanje posebnega filmskega prostora in časa, ki filmu dajejo tako očitno izvirnost.
V začetku tridesetih let je bila montaža obogatena z zvokom, ki je bil na začetku bolj tehnično
sredstvo, kmalu pa je postal pomembno izrazno sredstvo in je s tem vplival na spremembo
nekaterih že znanih montažnih oblik in nastanek novih.
V tridesetih in štiridesetih letih je montaža slike obogatena z novimi izraznimi sredstvi:
globinsko mizansceno, premiki kamere in različnimi oblikami retrospekcije, ki se zdaj več
uporabljajo.
V obdobju med petdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja so se pri filmu pojavili
široki zasloni, široki formati traku (65 in 70 mm), prenosni sinhroni magnetofoni, stereo zvok,
visokoobčutljivi barvni trakovi ter novi širokokotni objektivi in teleobjektivi, ki so omogočili
nastanek neposrednega filma (film resnica) in novega vala. V začetku petdesetih se veča
interes teoretikov in avtorjev za filmsko montažo (L. B. Felonov, V. Šklovski, R. Arnheim,
M. Martin, J. Plažewski, K. Reis, …). Pripadniki strukturalističnega pristopa (R. Barthes, C.
Metz, …) obravnavajo montažo kot znakovni sistem, ki je zgrajen iz kadrov in znakov.
Filmska montaža opravlja tri naloge:
1. tehnične naloge,
2. dramaturške naloge in
3. asociativne naloge.
Tehnične naloge se nanašajo na urejanje avdio-vizualnega gradiva (začetek, sinhronizacija,
groba montaža, izbor posnetkov, kontrolno predvajanje) v pripovedovanje zadovoljive
povezanosti, orientacije in ustreznega ritma, ki gledalca logično in jasno usmerjajo v tok in
menjavo kadrov, ki si sledijo drug za drugim. Tehnične naloge se v glavnem rešujejo v zadnji
fazi dela, po končanem snemanju pa za njihovo realizacijo skrbi predvsem montažer. Vse
tehnične naloge izvajamo na napravah za montažo: sinhronizatorju, montažni mizi, previjalcu,
v današnem času računalniku.
Po končanem snemanju je na vrsti montaža, ki se deli na pregled in izbor gradiva, grobo
montažo in končno montažo. Na predvajanju (projekciji) je narejen izbor najboljših posnetkov
slike in zvoka (dialoga), ki jih sestavljamo po vrstnem redu iz snemalne knjige.
V dokumentarnih filmih kadre običajno najprej razvrstimo glede na prizore ali vsebino. Nato
določimo najbolj ustrezen vrstni red in dolžino kadrov. Zahteven postopek montaže zvoka
sestoji iz ustvarjanja večjega števila trakov z dialogi, glasbo in zvočnimi efekti. Izbiramo
glasbo in zvočne efekte, ki skupaj z dialogi tvorijo enotno zvočno celoto. Film je presnet na
kolute za prihodnjo distribucijo po kinematografih.
6.3.1 Stopnje montaže
Montaža je danes kompleksen postopek, ki ga ne opravimo naenkrat, temveč vključuje mnogo
operacij. S tehničnim razvojem se te operacije razvijajo in spreminjajo, osnovne vrste in
njihovo zaporedje, kot se je razvilo v obdobju klasičnega filma, pa tako za film kot televizijo
veljajo še danes.
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Tehnična montaža
Postopek združevanja dveh sosednjih kosov filmskega traku, tako da konec enega zlepimo z
začetkom drugega. V širšem pomenu predstavlja celo vrsto zahtevnih tehničnih in ustvarjalnih
postopkov vzpostavitve kontinuitete, orientacije in ritma filmskega dela. Te postopke
načrtujemo že med pisanjem scenarija oziroma snemalne knjige, izvajamo pa jih med
montažo. V tehnično montažo poleg lepljenja sodijo tudi različni postopki grobe montaže.
Groba montaža
Postopek in obdobje v filmski montaži med izbiranjem posnetkov in končno montažo. Na
vrsto pride takoj po koncu snemanja določenega prizora ali sekvence oziroma po koncu
snemanja celotnega gradiva. To je zahteven tehnični (opravlja ga montažer) in avtorski
(opravljata ga montažer in režiser) postopek. Med procesom grobe montaže nastaja ustrezen
vrstni red slike in dialoga glede na snemalno knjigo ali kot rezultat poznejšega vrednotenja
gradiva. Vršijo se priprave za dosinhronizacijo. Ustvarjanje pravilnega vrstnega reda in
kontinuitete lahko traja več dni ali tednov, kar je seveda odvisno od zahtevnosti filma ali
delovnega sloga režiserja in montažerja. Opravljeno delo redno pregledujemo na kontrolnih
projekcijah.
Montaža slike
Montaža kadrov, ki še nimajo svojega, ustreznega zvoka. Uporablja se ob različnih
priložnostih, ko snemamo brez tona; ta bo zmontiran in sinhroniziran pozneje (dialog, zvočni
efekti, glasba, ...).
Montaža zvočnih efektov
Tehnološki in ustvarjalni postopek ozvočenja filmske slike z zvočnimi efekti – splošnim,
sinhronim in offom. Zvočni efekti pod sinhronim dialogom so le del celotne zvočnosti.
Neposredno posneti zvoki so pogosto nezadostni, delujejo neresnično in neprepričljivo, zato
jim moramo dopolniti ali zamenjati. Zvočne efekte snemamo, izbiramo in montiramo enako
kot sliko. V igranih filmih montažo zvočnih efektov opravlja montažer zvoka, v
dokumentarnih pa montažer slike oziroma glavni montažer. Tonski snemalec poleg izvirno
posnetih zvočnih efektov po potrebi uporablja tudi posnetke iz knjižnic zvoka in zvočnih
efektov (sound effect library).
Zvočno komponento kadra sestavlja več vrst zvočnih efektov. Da bi uskladili njihovo
intenzivnost, modulacijo in podobno, jih montiramo na posebne trakove. Celo zelo preprosta
vsebina kadra je lahko pospremljena s štirimi do celo osmimi trakovi z zvočnimi efekti, kader
iz vojnega filma pa tudi z dvajsetimi. Najprej montiramo atmosferne učinke – dež, veter,
glasove množic in druge. Sinhrone efekte, na primer odpiranje vrat, zvonjenje zvonov, sirene,
streljanje in podobno montiramo na poseben trak glede na sliko. Dodatno sinhronizirane
zvočne efekte urejamo v tonskem studiu ob hkratnem predvajanju ustrezne slike. Za efekte, ki
trajajo dlje, se lahko pripravi določena zanka. Pri filmski montaži montažer zvoka piše
poseben dnevnik, v katerega vpisuje vsak kader in vanj zmontiran zvočni efekt. S tem si
olajša delo pri ustvarjanju celotnega zvočnega ozadja, saj mu ni treba poslušati vsakega traku
posebej. Podatki se uporabljajo za izdelavo načrta predmontaže efektov.
Zvočni efekti, katerih vira ni videti na sliki, zahtevajo več ustvarjalnih zmožnosti montažerja.
Njihova uporaba bogati filmsko sliko z novimi podatki, ki čustveno in racionalno
dopolnjujejo splošni vtis gledalca.
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Montaža zvoka
Zapleten ustvarjalni in tehnični postopek oblikovanja ustreznega zvočnega ozadja filmske
slike. Poleg zvrsti in kakovosti uporabljenega zvoka je zelo pomembna njegova usklajenost s
sliko. Zvok lahko režemo hkrati s sliko, lahko pa je postavljen k drugi sliki (off-zvok).
Uporaba off-zvoka razširja vtis resničnosti ter občutek enotnosti prostora ter poudarja določen
zvok ali reakcijo igralca, hkrati pa omogoča izogibanje ostrim prehodom iz ene slike v drugo.
Pri filmski montaži se za sliko ustvarja več trakov z zvoki: dialog 1, dialog 2, zvočni efekt
1, … 8, glasba 1, 2 … Začetek vseh tonskih trakov je mogoč ob pomoči oznak sinhronosti in
»pipserjev«, ki se postavljajo na vseh trakovih v dolžini ene do treh slik in ustrezajo številki 3
na začetnem praznem traku (start-blanku). Zaradi delitve filma na kolute in projekcije na dveh
kinoprojektorjih se na prvih in zadnjih 30 do 40 slikah ne postavljajo in montirajo dialogi,
glasba oziroma drugi značilni in pomembni zvoki.
Montaža dialoga
Montažo dialoga opravlja montažer, v njej sta ozko povezana umetniški namen in tehnika
dela. Sodobna montaža dialoga temelji na treh osnovnih načelih:
Pri prvem načelu sinhrone kadre slike tona režemo simetrično na istem mestu. Najpogosteje je
v rabi pri hitrih in ostrih prizorih dialoga s kratkimi kadri, na primer pri spopadu ali pretepu
igralcev.
Pri drugem načelu se sinhroni kadri dialoga ne režejo na istem mestu, to imenujemo tudi
asimetrično rezanje dialogov. Dialog s konca prejšnjega kadra prenesemo na začetek
naslednjega, ali pa se pojavi na koncu kadra slike preden postane sinhron v naslednjem kadru.
V prvem primeru se trak dialoga naslednjega kadra skrajša za dolžino prevlečenega dela
zvoka iz prejšnjega kadra, kar je praviloma tišina. V drugem primeru se dialog prejšnjega
kadra na koncu skrajša za dolžino dialoga, ki je prevlečen na začetku naslednjega kadra, prav
tako v delu tišine. Tako je ohranjen princip simetričnega rezanja, vendar mesta reza na sliki in
zvoku nista enaka. Postopek imenujemo prepletanje dialoga in lahko ga uporabimo pri več
rezih kadrov v prizoru.
Tretje načelo montaže dialoga je montaža dialoga na različnih trakovih. Za vsakega igralca se
montira poseben trak, znotraj katerega so obdobja tišine, ko govori drugi igralec, katerega
dialog je posnet na njegovem traku. Ta način je potreben zaradi bolj natančnega montiranja
dialoga in usklajevanja barve glasu, glasnosti, filtracije, vsakega posameznega igralca, kot
tudi zaradi možnosti prestavljanja posameznih delov dialoga okrog mesta reza v sliki, v
prizorih prepira, veselja, pretepa. Montaža dialoga na različnih trakovih omogoča tudi bolj
kakovosten tonski zapis med mešanjem tona. Montaža dialoga je zelo pomemben proces pri
obdelavi filma, pa ne le zaradi številnosti dialoških prizorov, temveč tudi zaradi možnosti
povečanja iluzije resničnosti in enotnosti prostora, časa in zgodbe. Na ta način je mogoče tudi
najboljše spremljanje dramskega toka in ritma ter poudarjanje posameznih delov pogovora ali
igralčeve uprizoritve.
In nenazadnje, s takšnim načinom se lahko izognemo težavam grobih zvočnih povezav in
prehodov, kot so asinhronost, neenake modulacije glasov, neenaka glasnost tonskih zapisov,
šumi iz ozadja in podobno.
Končna montaža
Sklepni postopek in obdobje v montaži filma, ko filmska slika in dialog dobita končni videz.
Natančno je preverjen vzpostavljeni vrstni red sekvenc, prizorov in kadrov ter skladna in
razgibana celota. Izločimo vsako odvečno sliko, vzpostavimo natančno povezanost, določimo
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najprimernejše trajanje vseh delov in filma kot celote. Filmsko delo dobi svoj končni ritem.
Določimo mesta optičnih trikov, ki bodo uporabljeni, in njihovo zvrst. Določimo značaj vseh
glasbenih efektov in glasbe. Montiramo glasbene play-back prizore. Montažer nadzoruje in
popravlja sinhronost slike in dialoga (na dveh ali več trakovih) na montažni mizi in
kontrolnem predvajanju. Producenti za filmsko delo v tej obliki že lahko odobrijo končno
tonsko obdelavo.
Montaža negativa
Tehnični postopek montaže izvirnega negativa filma (slike) glede na delovno kopijo. Imenuje
se tudi »pasanje« negativa. Izvaja se v oddelku montaže negativa v filmskem laboratoriju,
zanjo skrbijo montažerji negativa oziroma »paserji«. Glede na to, da vrstni red in dolžina
kadrov v negativu ne ustrezajo vrstnemu redu in dolžini kadrov v delovni kopiji, je pri
negativu potrebno najti vse kadre, ki so zmontirani v delovni kopiji. Popisujejo se vse »key
kode« začetkov vseh kadrov v delovni kopiji, in sicer po vrstnem redu. Popisujejo se tudi vse
robne številke vsakega koluta izvirnega negativa, po katerem je narejena delovna kopija.
Dodatna montaža
Montažni postopek povezovanja magnetoskopskih posnetkov. Nasprotno od simultane
montaže. Na začetku je šlo za mehanično montažo, vendar je rezanje traku kmalu zamenjala
elektronska montaža. Nadaljnji razvoj elektronske montaže je povečal natančnost reza, da bi s
programirano elektronsko montažo končno dobili absolutno natančnost reza, ki jo ima film od
začetka. Gre za elektronsko montažo s časovno kodo.
Nelinearna montaža
Zvrst elektronske montaže z uporabo računalnikov, ki ponujajo možnost hitrega pristopa do
kateregakoli gradiva, ki je shranjen v spominu. Nelinearni sistem uporablja večje številko
laserskih diskov. Zmontirano gradivo lahko posnememo na video (trak) (delovna kopija),
vendar je bolj pomemben seznam montažnih odločitev, ki se uporablja za avtomatično
montiranje originalnega gradiva, ali za ustvarjanje izvirnega negativa filma.
Prednost takšnega dela je prihranek časa in bolj poceni delo, največja prednost pa je v tem, da
pozneje v spomin računalnika lahko vnesemo katerekoli spremembe le z vnosom naslovov
oziroma kod posameznih kadrov. Med procesom lahko določimo tudi vse prehode:
zatemnitev, odtemnitev, prelive, … Lahko naredimo in ohranimo več različic zmontiranih
sekvenc, ki jih pozneje primerjamo.
Nelinearna montaža sodi v najsodobnejšo tehnologijo postprodukcije. Poleg slike lahko
popolnoma neodvisno montiramo še več zvočnih zapisov, sliki pa lahko dodamo zvočne
efekte, glasbo ali komentar. Sistem je namenjen vsem filmskim in televizijskim projektom,
posnetim z eno ali več kamerami, igranim in dokumentarnim filmom, televizijskim dramam,
glasbenim in reklamnim spotom, …
Kombinirana montaža
Oblika televizijske montaže, pri kateri imamo na koncu dele, ki so narejeni v neposrednem
(direktnem) montažnem postopku (videomix), in dele, ki so nastali v dodatni montaži.
Ta zvrst montaže se najpogosteje uporablja pri montiranju mozaičnih oddaj, ki vsebujejo
prispevke različnih vsebin. Simultani televizijski montažni postopek (on line), s katerim
mešalec slike sestavlja in kombinira različna vizualna gradiva.
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V nadaljevanju se osredotočamo na digitalno video montažo. Tistim, ki jih podrobneje
zanimajo filmski formati in postopek nastajanja filma (nekoč in danes) priporočamo
naslednje vire in povezave:
Steven D. Katz, Film directing Shot by Shot: visualizing from concept to screen, Michael
Wiese Production, 1991 (poglavji The Production Cycle in Format);
Jurij Moškon, Postprodukcija filma, diplomsko delo, IAM Ljubljana, 2009. Dostopno na:
http://www.jmv.si/pdfzip/Postprodukcija_filma.pdf.

6.4

TELEVIZIJSKA MONTAŽA

Montaža je igra s koščki posnetega časa, zlaganje slike in tona tako, da povemo zgodbo
preprosto in vsem razumljivo. Montaža je umetnost podajanja realnega časa v nerealnem.
(Šturm, 2002, 3)
Z montažo poskušamo vzpostaviti odnos med občutki. Pri tem je potrebno poiskati način, ki
bo slikam dal moč, da bodo pritegnile pozornost in vzbudile pri občinstvu, ki bo za nas vedno
nepredvidljivo, prave občutke. Ta proces opisujejo besede editing, montage, schnitt, montaža.
V preprostem pomenu beseda definira preprosto dejanje. To je spajanje več koščkov v celoto,
v neko zgodbo, ki predstavi avtorjevo zamisel. Grobo rečeno je montaža zadnja stopnja dela v
dolgem procesu ustvarjanja avdiovizualnega sporočila. Začne se z zamislijo, s pisanjem
scenarija, snemalno knjigo, namenjeno delu pred kamero, z ogledom posnetega materiala in
tehtnim premislekom in pripravo na delo pred vstopom v montažo.
Dober izdelek ni rezultat improvizacije, ampak rezultat znanja in obvladovanja postopka, s
pomočjo katerega bo zamisel uresničena.
V montaži se pokaže, ali je bila zamisel dobra, ali smo se dobro pripravili, ali smo na kaj
pozabili, ali sploh vemo, kaj hočemo povedati. Pokaže se tudi, ali so ostali ustvarjalci, ki so
sodelovali v projektu, razumeli avtorjevo idejo. Montažer ni samo operater nekega sistema,
ampak enakovreden kreativen ustvarjalec avtorjeve ideje, ki ji da tudi svojo noto.
Sedeč v montaži iz dneva v dan, iz leta v leto, je montažer v nevarnosti, da postane zasvojen s
tehniko v tolikšni meri, da zapostavi avtorjevo idejo.
Montažer mora znati razumeti in interpretirati zamisli, ki jih z montažo izrazi in oblikuje v
izdelek tako, da posreduje informativno, kulturno, umetniško ali kakšno drugo sporočilo.
Montažer da avtorjevi ideji ritem in dušo, tako da ta pred gledalčevimi očmi zaživi.
Seveda je treba poznati vse tehnične zmogljivosti aparatur, vendar le tako dobro, da ostanejo
v ozadju, ne pa da bi jih uporabljali zato, da bodo stopile v ospredje in tako uničile gradivo, ki
ga montiramo. (Šturm, 2002, 3)
6.4.1 Montažne spone – prehodi med posnetki
Montaža, bodisi filmska bodisi televizijska, pomeni spajanje, vezavo, nizanje posamičnih
posnetkov. Dva posnetka se lahko med seboj povežeta na več načinov. Način prehoda iz
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posnetka v posnetek usmerja tudi gledalčevo doživljanje. Najpogostejši prehodi so rez, preliv,
odtemnitev/zatemnitev in zavesa (zaslon).
Rez
Montažna spona, ki nastane z lepljenjem posnetka k posnetku. Časovno in prostorsko lahko
poveže različne izseke iz posnete resničnosti. Z rezom omogočimo tudi opazovanje predmeta
ali prostora z vseh strani na dokaj sunkovit način. Ta način uporabljamo, kadar želimo
predmet ali prostor jedrnato opisati ali analizirati. Rez omogoča hitre prostorske spremembe
in spremembe, ki presenečajo (te lahko učinkujejo tudi kot šok). Hipna zamenjava posnetkov
pri povezovanju z rezom sili gledalca k primerjavi vsebine posnetkov (so si vsebine kadrov
medseboj podobne, različne, kontrastne, asociativne, metaforične, simbolne, ...) Z novim
kadrom obnovimo ali nadaljujemo dogajanje v prejšnjem kadru, tako se izognemo
monotonosti predolgih posnetkov, hkrati pa prikažemo trajanje dogajanja.
Preliv
Preliv je montažni postopek, pri katerem slika in zvok prvega posnetka postopno izginjata,
hkrati pa se pojavljata slika in zvok naslednjega posnetka. Označuje potek časa. Ko izginja
prostor prvega posnetka, izginja tudi njegov čas, z odpiranjem novega prostora v drugem
posnetku, se začenja novi čas. Zato se preliv pogosto uporablja v biografskem filmu, kjer z
njim poudarjamo časovni tok, trajanje dogajanja in minevanje časa.
S prelivom lahko izražamo tudi kaj drugega: npr. polpreliv lahko ima posebno likovno ali
vizualno vrednost, ta je tudi simbolična.
Odtemnitev/zatemnitev
Zatemnitev je postopno izginjanje prizora v temo, odtemnitev pa postopno prevladovanje
svetlobe, ki izriva temo. Zatemnitev zaključuje prizor, odtemnitev odkriva nov prizor.
Vsebinsko loči eno miselno enoto od druge.
Zavesa
Zavesa ali zaslon je način prehoda iz posnetka v posnetek, ko nastopajoči prizor postopmo
odriva predhodnega v navpični ali vodoravni smeri, tako kot bi se zastor v gledališču zagrinjal
ali odgrinjal. Tudi z zaveso izražamo potek časa, pri čemer poudarjamo nadmoč, pomembnost
prihajajočega kadra, medtem ko vsebina izpodrinjenega tone v pozabo.
6.4.2 Zvrsti montaže
Zvrsti montaže je veliko, najpogosteje pa se uporabljajo naslednje:
 Narativna montaža – zgodbo pripovedujemo v smiselnem razporejanju vzrokov
in posledic. Pri tem so za potek zgodbe važna prostorska in časovna razmerja.
Oblikuje se neprekinjena kontinuiteta dogajanja.
 Paralelna montaža – postopek, ko v zaporednem ponavljanju in izmenjavanju
kažemo dvoje ali več dogajanj. Izražamo hkratnost dveh ali več različnih
dogajanj.
 Asociativna montaža – omogoča, da povezava dveh ali več posnetkov dobi
vrednost, ki je posnetki sami zase nimajo. Primerja vsebino enega z vsebino
drugega posnetka in s tem dobi asociativne povezave med njima.
 Idejna montaža – združuje posnetke tako, da posreduje idejo. Zveza dveh ali več
posnetkov ustvari v gledalčevi zavesti spoznanje o pomenu njihovega
združevanja, na osnovi tega spoznanja je zgrajena ideja (sporočilo) filma/TVprispevka.
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Odličen primer paralelne montaže je zaključni prizor iz filma Boter, The Godfather, Francis
Ford Coppola, 1972. Oglejte si ga na:
http://www.youtube.com/watch?v=caWZF00no50
Primer asociativne montaže iz filma Gola pištola 2, The Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear,
David Zucker, 1991, na:
http://www.youtube.com/watch?v=1_LfUmdR2Mo

Montaža glede na vsebino posnetka
Filmsko/televizijsko pripoved določa razpored posnetkov. Isti posnetki v drugačnem
montažnem nizu dobijo drug pomen. Za montažo je torej pomemben izbor posnetkov,
določanje njihove dolžine in način izmenjave. Tako naj bo vsak nov posnetek nekakšna opcija
prejšnjega; odgovor na vprašanje, zastavljeno v prejšnjem posnetku. Nizanje posnetkov naj bo
torej neke vrste dialektično kolobarjenje med tezo – antitezo – sintezo. Če se v novem
posnetku ne pokaže nič bistveno novega, ni razloga za prehod na novi posnetek.
 Montiranje gib na gib je povezovanje posnetkov, ki vsebujejo nek skupen ali
različen gib, nepretrgano gibanje tako telesa, prikazanega na posnetku, kot tudi
gibanje kamere ali oboje. Rez na akcijo, gib v posnetku: sedanje, vstajanje, gib
roke, obrat glave; v prvem posnetku naj bo začetek giba, v drugem njegov
zaključek.
 Montiranje v smeri pogleda; če lik v prvem posnetku gleda v določeni smeri
(recimo z leve proti desni) in če ima pogled usmerjen proti določeni točki v kadru
(recimo dol), potem bo, v kolikor se v naslednjem posnetku prikaže nek predmet
posnet iz zgornjega zornega kota in postavljen na desni strani, gledalcu popolnoma
jasno, da oseba iz predhodnega posnetka opazuje prav ta predmet.
 Montaža vzrok – posledica; ko gledalec dojema vsebino novega posnetka kot
posledico prejšnega. Ta metoda pride najbolj do izraza takrat, ko hočemo prikazati
nek proces ali razvoj: npr. postopno povečevanje ali manjšanje nekega predmeta.
(povzeto po: Peterlič, 2001, 149)
Spodnji primeri prikazujejo tri različne montažne možnosti za prikaz ene zgodbe z enakimi
posnetki.
PRIMER 1:
1. Nekdo opazuje – kaj?
2. Plezalca v steni – kdo in kako?
3. Ta mladenič, opazuje pazljivo.
4. Plezalca v steni – stena v celoti (prikaz strmine, nevarnosti)
1.)

2.)

3.)

4.)

Slike 71–74: Zaporedje posnetkov, primer 1
vir: Lasten
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PRIMER 2:
1. Stena – zakaj se prikazuje?
2. Zato, ker jo nekdo opazuje.
3. Kaj opazuje? Plezalca v steni.
4. Kdo in kako opazuje – ta mladenič, napeto.
1.)

2.)

3.)

4.)

Slike 75–78: Zaporedje posnetkov, primer 2
Vir: Lasten
PRIMER 3:
1. Nekdo opazuje – kaj?
2. Steno – celo?
3. Plezalca v steni – kdo opazuje?
4. Ta mladenič.
1.)

2.)

3.)

4.)

Slike 79–82: zaporedje posnetkov, primer 3
Vir: Lasten
6.4.3 Trajanje posnetka
Posnetki, ki jih uporabimo v montaži, so lahko različno dolgi; včasih si posnetki sledijo v
umirjenem ritmu, spet drugič so zelo kratki, celo tako, da oko še komajda zazna vsebino.
Dolžina posnetka je odvisna:
 Predvsem od tistega, kar posnetek prikazuje. Če je kulminacija posnetka že
pripravljena v prejšnjih posnetkih in jo gledalec pričakuje, je mogoče bolj jedrnato
rezanje, kot če bi s kadrom začenjali novo režiserjevo misel ali pa bi gledalce hoteli
prestaviti v novo obdobje ali prostor, jim predstaviti nove osebe ali odnose.
 Od hitrosti igre, še posebno od hitrosti dialogov. Vidno počasne geste igralca ne
smemo presekati med trajanjem ali takoj po koncu. Umetno in nasilno krajšanje
kadrov dialoga z rezanjem kratkih trenutkov tišine med dvema replikama praviloma
prinaša več škode kot koristi.
 Od gibanja znotraj posnetka. Jasno je, da se prizori in kadri, polni hitrih gibov, lažje
prilagajajo hitri montaži.
 Od namena subjektivnega pospeševanja ali upočasnitve gibanja. Pri sinhroni
montaži preganjanja šerif – zločinec – šerif morajo biti kadri šerifa krajši od kadrov
zločinca, kar ustvarja vtis, da šerif dohiteva zločinca.
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 Od dramske teže. Tudi formalno statični prizor je lahko zmontiran iz več posnetkov, če
izraža veliko dramsko napetost, na primer pričakovanje. In narobe, pričakovanje se
lahko prikaže z zelo dolgim posnetkom, da bi gledalec postal nestrpen.
 Od števila velikih izrezov. Veliki izrezi, ki jih lažje razumemo ali pa so vsebinsko bolj
revni, so lahko krajši.
 Od hitrosti premika kamere ali panorame. Upočasnjeni premiki kamere zahtevajo
upočasnjeno montažo, podaljšanje posnetkov.
 Od hitrosti figur interpunkcije. Po zelo rahlem prehodu iz teme v svetlobo
pričakujemo dolg posnetek.
 In nenazadnje od hitrosti, ki jo režiser želi dati določenem prizoru ali sekvenci. V
»počivajoči« sekvenci med dvema razburljivima »atrakcijama« prevladujejo dolgi
posnetki. Povprečna dolžina posnetkov se je krajšala od leta 1895 do prihoda
zvočnega filma, ko je znašala dve do tri sekunde. Po prihodu zvočnega filma pa se je
dolžina posnetka povzpela na šest do osem sekund.
(povzeto po: Čučkov, 2007, 7)
6.4.4 Napotila za montažo
 Ne prehajajte na nov posnetek, dokler nista izčrpana informacijski in čustveni
naboj prvotnega posnetka. Dolžino posnetka nam pomaga določiti predvsem naš
razmislek o njegovi zanimivosti, o vsebini posnetka, o gibanju kamere ali
gibanjih v posnetku, o njegovi pomembnosti za celotno upodobitev, pa naše
poznavanje dojemljivosti gledalcev.
 Nikdar ne menjajte posnetka, če za to ni nobenega razloga. Nov posnetek naj
pokaže tisto, kar se po gledalčevem mnenju in občutku mora pokazati.
 Nov posnetek naj pokaže nov del prostora, novo osebo, nov dogodek.
 Na začetku televizijske oddaje se slika ne sme pojaviti pred zvokom; gledalčevo
dojemanje zvoka je počasnejše in kompleksnejše, bolj navezano na daljše
časovno dojemanje zvočnih sklopov, zato naj se zvok oglasi kake tri sekunde
prej, kot se pokaže slika ali najkasneje hkrati z njo.
 Najučinkovitejši prehod s posnetka na posnetek je rez: najbolj natančen in
najmanj opazen, če je izveden pravilno.
 Izogibajte se hitrim prelivom, preliv naj bo dolg vsaj tri sekunde, sicer je bolje
uporabiti rez. Pri prelivih, ki so daljši od treh sekund, lahko gledalca zavedemo
v občutek, da gre za podvojeno sliko, dvojno ekspozicijo.
 Ne uporabljajte reza z nepremičnih (statičnih) posnetkov neposredno na gibajoče
se posnetke; ne režite gibajočih se posnetkov med seboj! Izjeme so tako
imenovani rezantni rezi – za televizijo izredno občutljivi in zahtevni – pri
katerih režemo med dvema gibajočima se posnetkoma, vendar le takrat, kadar se
kameri gibljeta v isto smer s kar najbolj podobno hitrostjo.
 Pri prehodu, rezu na novo prizorišče čim prej pokažite gledalcu ves prostor – total
– da se lahko orientira.
 Kadar uvedete novo osebo ali osebo, ki je že dolgo nismo videli, jo čimprej
pokažite od blizu, pokažite njen obraz, da jo bo gledalec prepoznal.
 Ne uporabljajte reza s totala na detajl ali obratno. Preveliki skoki med velikostmi
upodobitve delujejo na gledalca nasilno, šokantno, begajo njegovo pozornost in
razbijajo njegov občutek za enotnost prostora.
 Ne režite med posnetkoma iste osebe v enaki velikosti upodobitve. Rez je
upravičen, če sta osebi različni, če sta zorna kota bistveno različna. Isto osebo
upodobimo v naslednjem posnetku v drugi velikosti izreza.
 Z menjavo različno dolgih posnetkov poskušajte doseči tudi slikovni ritem, ki naj
bo v skladu z vsebino počasen, hiter, stopnjujoč, pojemajoč, … Posebej v
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glasbenih oddajah sledite kar glasbenim meram. Seveda lahko kasneje
spreminjate marsikaj, če to znate. Nikdar pa ne poskušajte preslepiti gledalcev,
ker bodo vaše neznanje v hipu prepoznali.
(Žižek in Košir, 2003, 33)
Za gledalčevo dojemanje medijskega prostora je pomembno t.i. pravilo osi: snemanje dveh
oseb ali skupine ljudi z iste strani igralne ali upodobitvene ploskve. Tako ohranjamo
gledalčev občutek za stalnost upodobljenih predmetov ali oseb na levi ali desni strani
upodobitve. Iz tega pravila sledi:
 Praviloma razpostavite kamere vedno na eno stran upodobitvene ploskve, sicer
boste razbili gledalčev občutek za enotnost prostora in ga zapeljali v neprijetno,
moteče dvoumje o odnosih med upodobljenimi osebami ali predmeti.
 Pri nizanju križnih posnetkov naj bodo velikosti izrezov oseb enake, zorni koti pa
komplementarni.
 Upoštevajte pravilo osi predvsem pri upodabljanju gibanja: zmote pri tem pravilu
so za gledalca najbolj očitne. Preskok čez os pomeni, da se gibanje sprevrže v
nasprotno smer.
 Pri rezih pazite na to, da težišče slike, točka pozornosti, ne bo preskakovala z leve
na desno ali obratno. Pazite na ozadje: na sceno, na rekvizite, da ne bodo
preskakovali ob upodobljenih osebah.
 Človeka upodabljajte tako, da bo čim bolj viden njegov obraz. Profil nam pove o
upodobljenem zelo malo. Seveda pa nastopajoči ne sme gledati naravnost v
objektiv, razen izjemoma, ko govori neposredno gledalcem.
(Žižek in Košir, 2003, 34)
6.4.5 Lastnosti montažerja
Dobrega montažerja naj odlikujejo naslednje vrline:
 Občutek za ritem – življenje se odvija po določenem ritmu, to velja tudi za
montažo. Občutek za ritem je danost, ki jo z učenjem le s težavo pridobiš.
 Občutek za vizualizacijo – montažer ima vizijo končnega izdelka oblikovano že
preden začne montirati. Konkretni proces montaže ni nič drugega kot podroben
delovni proces.
 Potrpežljivost – tudi kadar vse predvidite v naprej, morate biti pripravljeni na
kompromise.
 Pozitivna naravnanost – montažer mora znati delati natančno in hitro tudi pod
pritiskom. Ta zaradi programskih zahtev in časovnih omejitev ni redko. Biti
mora dobro organiziran, zanesljiv, odgovoren, obziren, potrpežljiv, taktičen in
samoiniciativen in mora znati poiskati kompromise. Zelo pomembno je, da
lahko daljše časovno obdobje dela v skupini, saj svoj delovnik preživi v montaži
z avtorji.
 Pripadnost timskemu delu – montažer je del tima, zato je sodelovanje z ostalimi
člani tima (režiserji, snemalci, novinarji, ...) nujno potrebno.
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Dober montažer mora:
- Izkoriščati motivacijo in logično razmišljati – za izbor in redosled kadrov mora
obstajati razlog (vzrok – posledica), tudi uporaba efektov naj bo upravičljiva.
- Razumljivo in jasno pokazati, kaj se je zgodilo – izbrani kadri morajo dopolniti
brani tekst in podati dodatno informacijo.
- Načrtovati, v času, ko se digitalizira posneti material – že med tem, ko računalnik
zajema posneti material, si mora montažer napraviti jasno sliko, kako bo z
zlaganjem kadrov dobil to, kar si je zamislil.
- Razvijati nove veščine – zaradi večplastnosti dela v montaži in zelo hitrega
razvoja tehnologije se mora montažer nenehno izobraževati in pridobivati
izkušnje. Za pridobitev teh izkušenj pa so potrebna dolga leta dela v montaži in
veliko zmontiranega gradiva.
- Prenesti sporočilo - montaža sama ne predstavlja sporočila, prav tako kot
glasbena podloga v filmu, tudi montaža pomaga prenesti sporočilo, zato ni
potrebno, da gledalca karkoli zmoti. V odvisnosti od tega, kako je posneti
material zmontiran, bo sporočilo preneseno ali pa tudi ne.

6.4.6 Linearna montaža
Je zvrst elektronske montaže, pri kateri se kadri z magnetoskopskega traku montirajo na drug
trak, eden za drugim, od začetka do konca koluta.
Najbolj preprosta oprema za linearno montažo vsebuje dva aparata – predvajalnega (player) in
snemalnega (recorder), običajno BetacamSP in DVCPRO (nekoč tudi U-matic ali Beta SP).
Ta sistem omogoča le rez, seznam montažnih odločitev je zapisan na papir in pozneje ročno
vnešen. Popolnejši je način z A in B kolutom, ki vsebuje vsaj dva predvajalnika in en
snemalni aparat. Običajno so jima dodana še avdio in video mešalec ter generator znakov.
S tem je omogočena uporaba prelivov in drugih elektronskih efektov, kot tudi ustvarjanje
seznama montažnih odločitev, ki bodo zapisane na kaseti.
Največja pomanjkljivost linearne montaže pa je v tem, da ne dovoljuje skoraj nobenih
sprememb v že zmontiranem programu; določenega dela ni mogoče izbrisati, skrajšati,
podaljšati ali prenesti na kakšno drugo mesto brez ustvarjanja nove kopije (z vsako kopijo
upada kakovost) ali ponovne montaže od mesta spremembe naprej. Linearna montaža ne
omogoča popolnega dokončanja televizijskega prispevka. Zmontiran material gre še skozi
fazo postprodukcije (finalizacijo), kjer se s pomočjo računalnika za grafiko (character
generator) in video mešalne mize sliki dodajo napisi in se s pomočjo avdio mešalne mize
nivojsko uskladi ton.
Te pomanjkljivosti so spodbudile potrebe po ustvarjanju novega sistema elektronske montaže,
ki bi uporabljal vse prednosti filmske in elektronske montaže, kot tudi dosežke računalniške
tehnologije – nelinearno montažo.
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Sliki 83 in 84: Montažni sklop linearne montaže – Betacam SP, predvajalnik in snemalnik,
DVCPRO player ter kasete;
Vir: Lasten
6.4.7 Nelinearna – računalniška montaža
Nelinearna montaža je zvrst elektronske montaže z uporabo računalnikov, ki ponujajo
možnost hitrega pristopa do kateregakoli gradiva, ki je shranjen v spominu.
Med procesom se lahko določijo tudi vsi prehodi: zatemnitev, odtemnitev, prelivi, … Lahko
se naredi in ohrani več različic zmontiranih sekvenc, ki se pozneje primerjajo. Nelinearna
montaža sodi v najsodobnejšo tehnologijo postprodukcije. Poleg slike se lahko popolnoma
neodvisno montirata še dva zvočna zapisa, sliki pa se lahko dodajo zvočni efekti, glasba ali
komentar. Sistem je namenjen vsem filmskim in televizijskim projektom, posnetim z eno ali
več kamerami: igranim in dokumentarnim filmom, televizijskim dramam, glasbenim in
reklamnim spotom, …
S prihodom nelinearne montaže sta se tudi zahtevnost in obseg del montažerja povečala.
Montažer v popolnosti dokonča AV izdelek (ga finalizira), tako da je ta že pripravljen za
predvajanje.

Slike 85-87: Montažni sklop nelinearne montaže – Nelinearna računalniška montaža Avid
Adrenaline in magnetoskopi (Betacam SP in DVCPRO);
Vir: Lasten
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6.5

PROCES NELINEARNE MONTAŽE (program Adobe Premiere Pro CS4)

6.5.1 Glavne karakteristike programa
Adobe Premiere Pro je v svetu digitalne video montaže na osebnih računalnikih že dolgo eden
vodilnih programov. V letih obstoja se je razvil v zmogljivo orodje, ki ga uporabljajo
zahtevnejši amaterji in profesionalci. Je del zbirke Adobe Creative Suite, skupine programov
za grafično oblikovanje, video montažo in razvoj spletnih programov, ki jo izdaja Adobe
Systems. Premiere Pro je kompatibilen s številnimi video karticami, vtičniki (plug-in) za
pospeševanje procesiranja in video/avdio učinke. Premiere Pro CS4 je prva različica, ki je
optimizirana za 64-bitne operacijske sisteme.
Premiere Pro je izboljšan naslednik programa Adobe Premiere, izdan leta 2003. Prvi dve
različici programa Premiere Pro je podpiral le operacijski sistem Windows, Premiere Pro CS4
pa deluje tudi na Mac OS platformah. Omogoča montažo visoko kakovostnih (HD) video
posnetkov (do ločljivosti 4000 x 4000 pik). Vsebuje podporo za proizvodnjo DVD-jev in
Blue-Ray diskov.
Premiere Pro je močno povezan s programom Adobe After Effects, ki je industrijski standard
za video animacije. Zmontiran AV material lahko direktno prenesemo v program After
Effects, kjer ga dodatno obdelamo in ga posodobljenega uvozimo nazaj v Premiere Pro. Prav
tako je združljiv s preostalimi programi družine Adobe (Adobe Photoshop – program za
obdelavo bitnih slik, Encore – program za izdelavo DVD-jev, SoundBooth – program za
urejanje zvočnih zapisov, …).
(povzeto po: http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere, 11. 08. 2009)
6.5.2 Zagon programa
Ko z dvoklikom na ikono
poženemo program, se prikaže pozdravno okno (»Welcome
window«). Na voljo imamo kreiranje novega projekta (»New Project«) ali odpiranje že
obstoječega projekta (»Open Project«) in sicer preko spiska nedavno odprtih projektov
(»Recent Projects«) ali pa kliknemo na ikono »Open Project« in s pomočjo brskalnika
odpremo želeni projekt. Projekt je datoteka, ki vsebuje vse informacije o posnetem materialu,
ki ga uporabljamo za izdelavo določenega AV izdelka, ne vsebuje pa dejanske vsebine
posnetega materiala. Če projekt odstranimo iz trdega diska, nam posneti material še vedno
ostane na disku.

Slika 88: Welcome to Adobe Premiere – pozdravno okno
Vir: Lasten
V naslednjem koraku določimo nastavitve projekta. Razdelek »Action and Title Safe Area«
nam določa varno pozicijo grafičnih napisov (koliko točk od robov ekrana naj se nahaja napis,
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da bo na domačem televizorju še vedno viden v celoti). V razdleku »Video« lahko izbiramo
med oblikami prikaza videa (»Timecode« – največkrat uporabljamo ta prikaz, kajti koda se
med snemanjem zapiše na video trak oz. disk in pri zajemu materiala ostane nespremenjena;
»Feet and Frams« – uporabljamo pri montaži filmskega traku). Razdelek »Audio« nam ponuja
možnost prikaza avdio datotek z vzorcem (»Audio Sample«) ali v milisekundah. Razdelek
»Capture« nam služi za določitev oblike datotek zajema (HDV – High Definition Video ali
Quick Time). Privzetih nastavitev običajno ne spreminjamo, določimo le lokacijo, kjer bo
projekt shranjen, in ime projekta.

Slika 89: New Project Settings Dialog Box – Okno nastavitev projekta
Vir: Lasten
S klikom na tipko »OK« aktiviramo še eno okno, s pomočjo katerega določimo temeljne
karakteristike sekvence. Na levi strani okna izberemo želeni format izpisa zmontiranega
materiala (v našem okolju je to največkrat PAL standard - projekti v razmerju 4:3 ali 16:9 z
32 ali 48 kHz), na desni strani pa se prikažejo podatki o izbranem formatu. Okno vsebuje še
dva zavihka »General« in »Tracks«, privzetih nastavitev pa običajno ne spreminjamo. Na dnu
okna je še prostor, v katerega zapišemo ime sekvence. S klikom na tipko »OK« potrdimo
nastavitve sekvence in dejansko zaženemo program.

Slika 90: New Sequence Dialog Box – okno nastavitev sekvence
Vir: Lasten
Kako odpremo in nastavimo projekt na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-02-setting-up-your-firstproject/
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6.5.3 Programski vmesnik
Glavno okno programa se imenuje programsko okno in je sestavljeno iz več podoken
(panels). Organiziranost in postavitev podoken v programskem oknu imenujemo delovno
okolje (Workplace). Privzeto delovno okolje vsebuje podokna:
1. Project panel – projektno podokno
2. Source panel – izvorno podokno
3. Program panel – programsko podokno
4. Effects panel – podokno učinkov
5. Timeline panel – časovnica
6. Tools panel – orodjarna
7. Audio Master Meter panel – merilnik avdio nivojev
Podokna so lahko organizirana v skupinah (Effects Panel, History, Info, Media Browser – eno
podokno, posamezna podokna izbiramo s klikom na zavihek) ali pa so samostojna (Project
panel, Timeline in Program panel). Podokna lahko razvrstimo, večamo in manjšamo po želji,
tako da dobimo najboljši pregled nad delom ali pa uporabimo že privzete nastavitve (Editing,
Audio, Effects, Color Corrections, ...). Osebne nastavitve delovnega okolja lahko shranimo in
jih pri kasnejšem zagonu programa spet uporabimo.

Slika 91: Application Program Interface - programski vmesnik
Vir: Lasten
Project Panel – projektno podokno
Projektno podokno služi za urejanje zajetega ali uvoženega AV materiala, bitnih slik in
sekvenc. V tem oknu lahko ustvarimo mape (Bins), v katere shranimo datoteke (Assets), ki jih
potrebujemo za delo. Bin ustvarimo z desnim klikom v projektno podokno, izberemo opcijo
»New Bin« in zapišemo ime. Datoteke nato z desnim klikom in opcijo »Import« uvozimo
direktno v bin, oziroma datoteke, ki se že nahajajo v projektnem podoknu, enostavno
prenesemo v bin (»primi in spusti«). S klikom na majhen trikotnik, ki leži neposredno pred
binom, prikažemo ali skrijemo vsebino le tega. V levem zgornjem kotu projektnega podokna
se nahaja okence predogleda. Če kliknemo na določeno datoteko, se nam v okencu prikaže
vsebina datoteke. Pod tem okencem je tudi prostor za iskanje datotek (»Find Box«), ki nam
služi za hitrejše iskanje želenega posnetka.
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Slika 92: Project panel – projektno podokno
Vir: Lasten
O projektnem podoknu več na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-04-importing-footage/

Source panel – izvorno podokno
Izvorno podokno nam služi za predogled AV materiala in za določitev začetne in končne
točke (»In« – »Out«) posnetka, ki ga bomo uporabili na časovnici. Če dvakrat na hitro
kliknemo na določeno datoteko, ki se nahaja v projektnem podoknu, ali pa jo enostavno
prenesemo (primi in spusti) v izvorno podokno, se nam v monitorju prikaže njena vsebina.
Orodja pod monitorjem nam služijo za predvajanje vsebine. To podokno vsebuje še dve
podokni (Effect Controls in Audio Mixer).
S pomočjo zavihka izbiramo med vsemi tremi podokni. »Effect Controls panel« nam služi za
spreminjanje nastavitev učinkov, ki smo jih uporabili pri montaži določene datoteke. Audio
Mixer pa nam nudi možnost nivojskega usklajevanja avdio datotek.

Slika 93: Source panel – izvorno podokno
Vir: Lasten
Program panel – programsko podokno
V programskem podoknu lahko vidimo rezultat našega dela na časovnici. Orodja pod
programskim monitorjem služijo za predvajanje videa (normalna hitrost, frame po frame,
počasno/hitro predvajanje, takojšen dostop na začetek ali konec sekvence, ...).
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Slika 94: Program panel – programsko podokno
Vir: Lasten
Effects panel – podokno učinkov
V podoknu učinkov se nahajajo vsi dosegljivi video in avdio učinki. Učinki so v osnovi
razdeljeni v štiri kategorije: zvočni učinki, zvočni prehodi, video učinki in video prehodi. Te
osnovne kategorije imajo kar nekaj podkategorij, sicer pa si lahko filtre in učinke razporedimo
tudi v svoje bine in si jih tako organiziramo v skladu s potrebami in željami. Prav tako je na
voljo nekaj prednastavljenih učinkov, ki poenostavijo nekatera opravila, kot je recimo
postavljanje slike v sliko, lahko pa ustvarimo in shranimo tudi svoje nastavitve. S pomočjo
zavihkov na vrhu podokna dostopamo še do treh podoken:
 Media Browser panel – omogoča lažje iskanje in dostop do datotek, ki jih želimo
uvoziti v projekt.
 Info panel – v tem podoknu so podani najrazličnejši podatki o posnetku, ki je
označen na časovnici (tip, in–out točke, timecode, dolžina posnetka, ...).
 History panel – nam omogoča vrnitev na katerikoli poseg, ki smo ga izvršili v
času montiranja. Zabeleženi so vsi delovni koraki, ki smo jih izvršili od časa
zagona programa. S klikom na določen korak se vzpostavi stanje, ki je bilo pred
tem korakom.

Slika 95: Effects panel – podokno učinkov
Vir: Lasten
O podoknu efektov več na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-09-applying-effects/
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Timeline panel – časovnica
Časovnica je podokno, kjer se odvija celotna montaža AV izdelka. Na časovnici vidimo
grafični prikaz vseh posnetkov, ki jih obdelujemo. Združeni so v sekvenco. Vidimo lahko le
eno sekvenco naenkrat, s pomočjo zavihkov pa lahko dostopamo do ostalih sekvenc.
Časovnica je razdeljena na video in avdio proge (Tracks), na katerih so ločeno grafično
prikazani posnetki. Te posnetke nato s pomočjo orodij (Tools) krajšamo, daljšamo,
razporejamo, dodajamo učinke, prehode, napise, ... dokler ne dobimo želenega AV izdelka.

Slika 96: Timeline panel – časovnica
Vir: Lasten
Tools panel – orodjarna
V orodjarni najdemo orodja, ki nam služijo za delo na časovnici. Ko kliknemo na določeno
ikono, orodje aktiviramo in spremeni se zaslonski kazalec zalec. V orodjarni so naslednja
orodja:
 Selection Tool – orodje za označevanje (aktiviranje) posameznih ali več
posnetkov.
 Ripple Edit Tool – orodje nam omogoča spreminjanje in–out točk.
 Rate Stretch Tool – nam omogoča krajšanje oziroma daljšanje posnetkov s
spreminjanjem hitrosti predvajanja.
 Slip Tool – s tem orodjem premikamo posnetek levo ali desno in hkrati daljšamo
oziroma krajšamo posnetka, ki ga obdajata.
 Pen Tool – s tem orodjem dodajamo keyframe (pomožne točke).
 Hand Tool – nam služi za pomikanje vidnega območja časovnice.
 Track Select Tool – s tem orodjem označimo vse posnetke (clips) na eni progi
(Track) naenkrat.
 Rolling Edit tool – to orodje nam omogoča spreminjanje in–out točk posnetka in
hkrati spreminja in–out točke posnetka, ki leži neposredno zraven.
 Razor Tool – nam služi za razdelitev posnetka na dva ali več delov.
 Slide Tool – s tem orodjem lahko posnetek vrinemo med dva posnetka, ne da bi
kakorkoli vplivali na njihovo dolžino ali dolžino sekvence.
 Zoom Tool – povečujemo ali pomanjšujemo vidno območje časovnice.
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Slika 97: Tools panel – orodjarna
Vir: Lasten
To podokno nam služi za prikaz in kontrolo avdio nivojev. Običajno imajo posnetki različno
jakost zvoka, ki ga na časovnici dvignemo ali znižamo s pomočjo orodij ter uravnovesimo
jakosti med branim tekstom, ambientalnim zvokom in glasbo. Merilnik avdio nivojev nam
pomaga določiti zgornjo mejo jakosti zvoka (od -6 do 0). Pazimo, da posnetki po jakosti med
seboj ne odstopajo preveč.

Slika 98: Audio Masters Meter – merilnik avdio nivojev
Vir: Lasten

O kontroli avdio nivojev in njihovem prilagajanju več na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-12-adding-and-adjustingaudio/
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Uvoz posnetega materiala
Posneti material lahko prenesemo v projekt s pomočjo zajema ali pa digitalizacije, odvisno od
tipa posnetkov. Kadar posnetke prenašamo na naš trdi disk iz digitalnih kamer oziroma
digitalnih predvajalnikov, govorimo o zajemu materiala. Kadar pa prenašamo analogne
posnetke iz analognih aparatur, govorimo o digitalizaciji materiala. Računalnik jih nato shrani
kot datoteke (files) v digitalni obliki. V obeh primerih potrebujemo primerno video kartico ali
pa firewire vmesnik. Prenos posnetega materiala v računalnik izvršimo s pomočjo okna
»Capture«, ki ga odpremo s pritiskom na tipko F5. Vnesemo lahko celoten AV material ali pa
le del posnetkov, ki so na kaseti. S pomočjo kontrolnih tipk določimo točko začetka (»Set In«)
in točko konca (»Set Out«) želenega materiala. V okence »Clip Data« lahko vpišemo ime
kasete, posnetka in opis posnetka. Pritisnemo na tipko »In/Out« in zajemanje se avtomatsko
izvrši. Zajeti material se nam takoj po končanem zajemanju pojavi kot ikona v našem
projektnem oknu.

Slika 99: Capture – okno zajema
Vir: Lasten
O zajemu materiala več na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-03-capturing-video-fromtape/

Dodajanje napisov
Dodajanje napisov na posnetke lahko izvršimo na več načinov. Lahko jih ustvarimo v
najrazličnejših grafičnih programih (npr. Adobe Photoshop CS4), jih shranimo kot 32-bitno
sliko in nato uvozimo v projekt ali pa jih kreiramo kar v programu Adobe Premiere Pro s
pomočjo okna »Titler«. V vrstici menijev izberemo meni »Title« in v padajočem meniju
izberemo »New title« (novi napis), nato pa izbiramo med »Default Still« (privzeta mirujoča
slika), »Default Roll« (privzet navpično gibajoč se napis) ali »Default Crawle« (privzet
vodoravno gibajoč se napis). Mirujoče napise navadno uporabljamo za podnapise (ime,
priimek in funkcija intervjuvanca ter za prevode), gibajoče napise pa za najrazličnejša
obvestila in boben (spisek imen sodelujočih pri projektu). S klikom na izbran »Title« se nam
odpre »Titler« (okno napisov). Okno je sestavljeno iz več podoken:
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 Titler Tools – vsebuje vsa orodja za ustvarjanje napisov in grafičnih podlag.
 Title Action – s pomočjo tega orodja lahko napise natančno pozicioniramo.
 Title Main panel – glavno podokno vsebuje monitor, v katerem je viden posnetek,
ki je označen na časovnici in v katerem vidimo ustvarjen napis. V zgornjem
delu okna je še nekaj gumbov za osnovno urejanje besedila.
 Title Style – v tem podoknu so že privzete nastavitve določenih oblik pisav, lahko
pa shranimo tudi svoje nastavitve.
 Title Properties – v tem oknu so vidne vse informacije o izbrani oz. uporabljeni
pisavi. S spreminjanjem vrednosti določenih lastnosti lahko napisom, kreiranim
z izbrano pisavo, dodajamo senco, jih večamo, manjšamo, pozicioniramo, ...
Napis shranimo kar s klikom na ikono za zapiranje programa in že se nam napis v obliki videa
pojavi v projektnem oknu.

Slika 100: Titler – okno napisov
Vir: Lasten

O dodajanju napisov več na:
http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-pro-cs4/getting-started-11-adding-titles/

Končni zapis zmontiranega dela
Ko končamo z delom na časovnici, moramo posnetke, združene v sekvenco, izvoziti v
najprimernejši obliki – v eno samo datoteko. Sekvenco lahko izvozimo na različne načine in
jo shranimo v različnih oblikah:
 Izvoz datotek za nadaljno obdelavo – v vrstici menijev izberemo gumb »File«, v
padajočem meniju »Export«, nato »Media«. Odpre se nam okno »Export«, v
katerem lahko določimo, v kakšni obliki in kvaliteti želimo posnetek shraniti na
trdi disk.
 Izvoz na trak – povežemo rekorder z računalnikom in v vrstici menijev izberemo
gumb »File«, v padajočem meniju »Export«, nato »Export to Tape«. V oknu, ki
se pojavi, določimo točko »IN« (od te točke naprej bo rekorder posnel
zmontiran material) in pritisnemo na tipko »Record«.
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 Izvoz PDFs – sekvenco lahko izvozimo v obliki PDF. Takšen format datoteke
nam služi za ogled in vpis morebitnih popravkov izdelka. Oseba, ki uporablja
izdelek v tej obliki, lahko brez potrebnega znanja za delo s programom Premiere
Pro v pisni obliki vstavi popravke in komentarje, nakar datoteko uvozimo v
projekt, na časovnici pa se nam poleg AV izdelka prikažejo še komentarji.
 Izvoz DVD – sekvenco lahko tudi s pomočjo programa Adobe Encore prenesemo
(zapečemo) na DVD ali Blue-Ray disk. To izvršimo tako, da v vrstici menijev
izberemo »File«, nato »Adobe Dynamic Link« in opcijo »Send To Encore«. S
tem zaženemo program Adobe Encore, s pomočjo katerega nato prenesemo naš
izdelek na optični disk.

VAJA – VIDEOSTRIP / MONTAŽA
Posneti material sestavite v foto oziroma videostrip, ki ga v dolžini 60 sekund sestavite iz
posnetkov z avtentičnim zvokom. Uporabite program Adobe Premier Pro CS4 in sledite
korakom iz točke 6.5.

Povzetek
Montaža slike je ustvarjanje pomena, ki ga v posameznih posnetkih ni. Z montažo – smiselnim
nizanjem posameznih posnetkov – določamo trajanje AV izdelkov, njegov ritem, sporočilo,
idejo, smisel...
Realizacija ideje oziroma sporočila je najpomembnejša naloga montaže, pri kateri
uporabljamo filmski jezik.

Vprašanja za ponavljanje
–
–
–
–
–
–
–
–
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Kdaj in v katerem filmu se je prvič pojavila filmska montaža?
Zakaj je Kulešov naredil svoj eksperiment?
Navedite primer, kjer je uporabljena Eisensteinova intelektualna montaža?
Kaj so montažne spone, katere najpogosteje uporabljamo in kdaj?
Kaj je narativna montaža?
Opišite montažo »gib na gib«.
Od česa je odvisno trajanje posnetka?
Opišite razliko med linearno in nelinearno montažo.
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7

ZVOK

»Večkrat slišimo, da je najboljša filmska glasba tista, ki je ne slišimo. Neumnost. Potem bi
lahko rekli, da so najboljši filmski kostumi tisti, ki jih ne vidimo.«
Aldo Kumar
Pri AV izdelkih je zvok nekoliko potisnjen v ozadje. Kako pomemben je, ugotovimo, če ga ni,
ali če smo ga zabeležili nekakovostno, pa naj gre za avtentični zvok, govor ali glasbo.
Sedmo poglavje je namenjeno zvoku, najprej spoznamo, kaj to je – z vidika mehanskega
valovanja in psihoakustičnega dojemanja, nato se sprehodimo skozi zgodovino snemanja
zvoka, zvočno opremo, nazadnje naredimo avdio izdelek v programu Audio Audition.
_______________________________________________

7.1

KAJ JE ZVOK

Zvok je mehansko valovanje, ki se širi v dani snovi (trdnini, kapljevini ali plinu). Zvok se širi
skozi medij kot sprememba tlaka zaradi vibriranja molekul danega medija. Skozi plin in
tekočine se širi longitudinalno oz. vzdolžno.
To si lahko tudi poenostavljeno predstavljamo kot premikanje črva, ki se premika s pomočjo
krčenja in raztezanja telesa.

Slika 101: Prezentacija zvočnega valovanja z neonsko lučjo
Vir: http://blog.modernmechanix.com/2007/07/24/neon-lamp-traces-sound-waves-picture/
(10. 3. 2011)
Zvok lahko opredelimo s frekvenco in amplitudo zvočnega tlaka. Prva je povezana z višino
tona, druga z glasnostjo.
Hitrost zvoka pri 20 stopinjah Celzija je približno 343 m/s oz. 1230 km/h.
Marskdo si ne predstavlja, kako so zvočni valovi različnih frekvenc fizično veliki. Za lažjo
plastično predstavo: 20 Hz frekvenčni val je fizično velik 17, 2 m; 40 Hz polovico tega;
10.000 Hz pa 3, 4 cm.
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Slika 102: Amplituda je prikazana kot y, frekvenca pa kot število nihanj v nekem časovnem
intervalu/sekundi.
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Wave-i18n.png (10. 3. 2011)
Pri multimediji nas najbolj zanima zvočno valovanje frekvenc, ki jih lahko človek fizično
zazna, to je nekje med 20 Hz in 20.000 Hz. Zvok, ki ni urejen, je nadležen in moteč,
imenujemo hrup.
Vsekakor z leti človekov sluh slabi, tako da je bolj relevanten podatek fizičnega zaznavanja
zvoka do 16.000 Hz, prej naveden podatek pa velja kvečjemu za otroke. Zaznavanje visokih
frekvenc se z leti vse bolj niža po naravni poti, pa tudi tako imenovani »loudness war« v
sodobni produkciji glasbe izjemno pripomore k temu, zelo škoduje sluhu mladim pa tudi
starejšim. Posledice se pričnejo počasi pojavljati po tridesetem letu in se lahko stopnjujejo.
Območje, na katerega je človeško uho mehanično najbolj občutljivo, je nekje med 500 Hz in
6000 Hz, saj se tam nahaja glavnina človeškega glasu in temu primerno smo se evolucijsko
tudi prilagodili.
Zvok in z njim povezane fizikalne pojave proučuje akustika, njegovo subjektivno doživljanje
in zaznavanje pa psihoakustika. George Lucas je nekoč rekel, da je zvok 50 odstotkov
občutenja filma.
7.1.1 Pasovna širina človeških čutil
V preteklosti je bilo kar nekaj eksperimentov, kjer so poskusili izmeriti kapaciteto prenosa
podatkov naših čutov. S štetjem živčnih celic npr. v očesu in z meritvami koliko informacij
lahko prenese posamezna celica, so uspeli dokaj natančno izmeriti pasovno širino posameznih
fizičnih čutil.

Tabela 1: Pasovna širina človeških čutil
Vir: http://www.dramatiskainstitutet.se/web/About_the_perception_of_sound.aspx
(10. 3. 2010)
Razmerje med vidom in sluhom je 100:1. Prav tako je zanimivo, da imata sluh in vonj
razmerje 1:1, glede na to, da sta povezana kot sekundarna čuta.
Znanstveniki so tudi izmerili, koliko informacij v resnici lahko procesiramo v realnem času.
Narejenih je bilo več poskusov, a vsi so imeli rezultate v intervalu 16–40 bitov na sekundo.
To je seveda nenavadno glede na to, da lahko sprejemamo več kot 11 milijonov bitov na
sekundo. Obstaja mehanizem, ki določa, katera informacija preide v zavest in katera ne.
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Zaradi tega v resnici zaznavamo svet okoli sebe z zamikom okrog 0,5 sekunde. Toliko časa
rabijo naši možgani, da obdelajo vse podatke in nam podajo vtis. Da pa ne bi bili zmedeni,
nas možgani prevarajo, in nam dajejo misliti, da temu ni tako. Preprost test potrdi to dejstvo.
Če boste dali roko na vročo ploščo, jo boste instinktivno odmaknili, še preden boste začutili
dejansko toploto na roki.
Po drugih raziskavah pa je človeški sluh najobčutljivejše čutilo, saj ima dinamični razpon (do
poškodbe ušesa) 140 dB, medtem ko ima vid okoli 90 dB (do poškodbe očesa).
Razmerje med najnižjo in najvišjo vidljivo frekvenco je ena oktava, medtem ko je razmerje
med najnižjo in najvišjo slišno frekvenco kar 11 oktav.
Obstajajo mnenja fiziologov, da je večji del cerebralnih procesov posvečenih sluhu in ne vidu,
namreč sluh se nikdar ne izklopi kakor npr. vid, ko zapremo oči.

O percepciji zvoka tudi na:
http://cnx.org/content/m15439/latest/

7.2

PSIHOAKUSTIKA IN KAKO SLIŠIMO

Ko zaznamo zvok ali hrup, naše telo s pomočjo ušesa spreminja zvočno valovanje v živčne
impulze, samo zvočno valovanje pa nastane, ko se molekule zraka mehanično vznemirijo.
Frekvenca nam pove, kako je zvok nizek ali visok, fizikalno pomeni, koliko oscilacij je na
sekundo (Hz). Intenziteta je glasnost zvoka in se meri v decibelih - dB.
Kako uho deluje:
− zvočno valovanje vstopi v ušesni kanal in povzroči nihanje bobniča;
− vibracije gredo preko 3 povezanih kosti v srednjem ušesu;
− gibanje povzroči premikanje tekočine v srednjem ušesu;
− tekočina ukrivlja na tisoče majhnih občutljivih »dlačic« oz. celic, katere spreminjajo
kinetično energijo v živčne impulze;
− živčni impulzi se preko slušnega živca prenesejo v možgane;
− možgani te signale sprocesirajo tako, da nam povedo, kaj sploh slišimo.

Slika 103 : Sestava ušesa
Vir: http://www.kvarkadabra.net/article.php/Kako-deluje-sluh (15. 5. 2011)
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Psihoakustika pomeni, kako človek subjektivno zaznava zvok. To, kar slišimo, ne slišimo
zgolj z ušesi, ampak tudi z možgani.
Kar slišimo, je kombinacija mehaničnega delovanja ušesa, naknadne obdelave možganov in
individualnih asociacij, preferenc, predhodnih in trenutnih izkušenj posameznika, vaj, učenja
in podobnega.
Ne slišimo pa samo z ušesi, temveč tudi s celotnim telesom; od glave do pete.

Slika 104: Raziskave glede implantantov za sluh in kaj se dogaja z zvokom in glavo
Vir: http://www.kfs.oeaw.ac.at/content/blogsection/15/377/lang,8859-1 (11. 3. 2011)
Zadnjih nekaj let se govori o človeški sposobnosti, da lahko slišimo/občutimo tudi frekvence,
mnogo višje od 20.000 Hz (tudi do 50.000Hz). Raziskave v tej smeri še potekajo,
znanstveniki pa zaenkrat nimajo enotnega stališča.
7.2.1 Kako človek dejansko sliši zvok?
Zvok, ki ga mehanično slišimo z ušesi, ni frekvenčno linearen. Človek ima specializiran sluh,
da najbolje sliši frekvence v območju od 500 do 6000 Hz, to je področje, kjer se nahaja
glavnina frekvenc človeškega govora. Prav to občutljivost ušesa kaže slika spodaj oziroma
tako imenovana Fletcher-Munsonova krivulja.

Slika 105: Fletcher-Munsonova krivulja
Vir: http://www-ti.informatik.uni-tuebingen.de/~tiw3/mmtp/aufgabe4/flmun.gif (11. 3. 2011)
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Slika 106: Poenostavljena F-M krivulja
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoacoustics (11. 3. 2011)

7.3

ZGODOVINA SNEMANJA ZVOKA

7.3.1 Mehanični predvajalniki
Naprave za reprodukcijo zvoka so nastale prej kot naprave za snemanje. Prvi primer sega v 9.
stoletje, ko so trije bratje Banū Mūsā iz Perzije skonstruirali neke vrste glasbeno skrinjico.
Bratje so bili izumitelji, saj so stotine svojih mehaničnih naprav narisali in opisali v svoji
knjigi, pisani v arabskem jeziku »Kitab al-Hiyal« oz. »Knjiga bistroumnih naprav« iz leta
850. Ta naprava je bila neke vrste predhodnica orgel. Mnoge opisane naprave so bile že znane
iz stare Grčije in Rimskega cesarstva. Izumili in skonstruirali so tudi avtomatično flavto, ki
velja za prvo programabilno napravo na svetu.
Leta 1206 je iraški vsestranski izumitelj Al-Jazari izumil programabilni glasbeni avtomat, kjer
so humanoidni glasbeniki in bobnarji igrali različne ritme in vzorce. Dobesedno prvi robotski
ansambel.
V 14. stoletju so v Flandriji (regija v Belgiji) predstavili mehanični vrteči se cilinder, ki je
nadzoroval zvonce. Sledile so še prve lajne (v 15. stoletju), glasbene ure (leta 1598), lajna v
obliki klavirja (leta 1805) in glasbene skrinjice (leta 1815).
Leta 1842 je Francoz Claude Seytre patentiral perforirano/naluknjano papirno rolo, ki je
služila kot podatkovni nosilec, kasneje pa so naprave, ki so uporabljale tovrsten medij po
»zapisanih« kodiranih navodilih upravljale inštrumente, kot so bili pianola ali avtopiano,
kakršne lahko vidimo v starejših kavbojskih filmih.
7.3.2 Akustični posnetki
S prvimi metodami snemanj so prakticirali snemanje prireditev neposredno na medij, kar je
bil povsem mehaničen proces. Izvajalčev zvok je bil zapisan s pomočjo igle, ki je bila
pričvrščena na posebno membrano, le-ta je vibrirala pod vplivom zvočnih valov iz okolja.
Vsekakor ni treba posebej razlagati, da so bili tovrstni posnetki izjemno slabe kvalitete in zelo
težki za izvajanje brez napak, saj je bila izvajalčeva glasnost hitro prekoračena in posnetek je
bil uničen.
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Akustični posnetki fonavtografa, fonografa in gramofona
Francoski založnik in tiskar Édouard-Léon Scott de Martinville je leta 1857 izumil fonavtograf
(phonautograph), prvo napravo, ki je omogočala žive posnetke. Inspirirana je bila analogno z
mehaničnim principom delovanja ušesa. Uporabljala je membrano, nanjo je bilo preko
vzvodov pričvrščeno neke vrste trdo pero, ki je zapisovalo vibracije, posledično povzročene s
spremembo zvočnega tlaka na posebnem papirju, ovitem okoli valja.
O fonavtografu več na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph
Princip je leta 1878 izpopolnil izumitelj Thomas Edison. Za podatkovni medij je sprva
uporabljal valj, na katerem je bila ovita cinkana pločevina, svinec ali vosek. Na valju je pero
lahko pustilo sled, v principu pa je delovalo enako kakor pri fonoavtografu. Problem je bil v
masovni produkciji takšnih fonografskih cilindrov, na katerih bi bila zapisana glasba in bi se
lahko komercialno prodajali.
O Edisonovem cilindričnemu fonografu več na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph
Nato je Emile Berliner leta 1887 napravo dodelal v t.i. gramofon, ki je uporabljal medij v
obliki diska ali plošče. Tako zvok niso več zapisovali - kakor pri fonogramu - v globino valja
pod vplivom vibracij, temveč po širini, medtem pa je globina zapisa ostala enaka skozi cel
posnetek. Berliner je to poimenoval »gramofonski posnetek«.

7.3.3 Električna doba in električni posnetki
Leta 1876 je Emile Berliner že izumil mikrofon, tako da pri snemanju ni bilo več potrebnega
fizičnega mehanskega kontakta membrana–pero ali igla–cilinder, ampak je mikrofon
mehanične vibracije membrane, s pomočjo nanj pričvrščene tuljave, spreminjal v električne
signale. Leta 1916 je E. C. Wente iz Bell-ovih laboratorijev predstavil občutljiv
kondenzatorski tip mikrofona, ki je popeljal kvaliteto posnetega zvoka v nove višave.
Do leta 1925 so poslušali posneti zvok preko mehaničnih fonografov in gramofonov, ki so bili
ročno gnani. Nato so predstavili Victor Ortophonic fonograf, ki je zagotavljal mnogo boljšo
frekvenčno linearnost. Do leta 1930 so bili predstavljeni še električno gnani fonografi, po letu
1930 pa so prišle še druge izboljšave, kot so kristalne glave in preostala elektronika.
Še zmeraj se je pri snemanju uporabljal princip direktnega snemanja na medij, in če je prišlo
med snemanjem do kakšne napake, je bilo snemanje potrebno ponoviti in medij zavreči.
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Slika 107: Napredni Westrex-ov kopirni sistem iz leta 1924
Vir: http://www.stokowski.org/Development_of_Electrical_Recording.htm (10. 3. 2011)
Tudi metoda nasnemavanja ali overdubbing se je rodila v tem obdobju. Leta 1920 je podjetje
Victor Talking Machine Company izdalo prvi zvočni zapis, ki je uporabljal overdubbing
tehniko.
7.3.3.1 Magnetni posnetki in magnetni trak
Kot princip je bil magnetni trak prvič predstavljen javnosti že leta 1898, ko je Valdemar
Poulsen predstavil svoj telegrafon (teorijo je postavil leta 1878 Oberlin Smith). Princip je
uporabljal tehnologijo magnetnega medija, ki se je premikal s konstantno hitrostjo tik zraven
snemalne glave. Tako je nastal zapis na magnetnem traku, zapisan s snemalno glavo, ki je s
pomočjo električnih signalov inducirala (iz mikrofona) magnetiziran vzorec na magnetni
medij. Ta je bil analogen električnemu signalu. Ko se je magnetni medij/trak premikal mimo
predvajalne glave, je ta zaznala spremembe magnetnega polja in povratno se je induciral
električni signal.
Leta 1920 je Curt Stille razvil elektronsko ojačitev in telegrafon je lahko zaživel v obliki
tračnih snemalnikov, ki so bili zelo priljubljeni za snemanje glasu in diktatov med leti 19401950. Kvaliteta reprodukcije tračnih snemalnikov je bila namreč dosti nižja kakor pri
fonografih. Tudi trak se je rad zavozlal, nagrbančil in drugače fizično poškodoval.

Slika 108: Peirce 55-B tračni snemalnik iz leta 1945
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_recording (10. 3 2011)
Na božič 1932 je britanska nacionalka BBC uporabila prvi tračni snemalnik, ki je uporabljal
ostre jeklene trakove. Za pol ure programa je bilo potrebnih kar 3 kilometre traku, posamezni
trak je bil težak kar 25kg.
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Prvi praktični tračni snemalnik imenovan »K1« so predstavili leta 1935 inženirji nemškega
podjetja AEG. Eduard Schüller je izpopolnil snemalno in predvajalno glavo, v BASF-u so
dodelali magnetni trak, Walter Weber iz RRG pa je odkril »AC bias« tehniko. Razvijejo dokaj
dodelan snemalnik in predvajalnik, ki je imel zelo izboljšano zvočno kvaliteto. Leta 1942 pa
je AEG razvil še stereo snemalnik. Kvaliteta zvoka je bila enaka radijskemu prenosu v živo,
dolžina posnetka pa mnogo daljša kot na gramofonskih ploščah.
Nato se je kvaliteta tračnih snemalnikov nenehno večala, podjetja kot so Ampex in sedanji
3M, so izpopolnjevala tehnike traku, tudi elektronika se je skokovito razvijala. Bili so
ustvarjeni idealni pogoji, da se je lahko začela doba večkanalnega snemanja in nasnemavanja.

Slika 109: Magnetni trak
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reelt_ubt.jpeg (10. 3. 2011)

7.3.4 Večkanalno snemanje
Vzporedno sočasno snemanje na več kanalov – na posebnem večkanalno razdeljenem traku
– je bila nova revolucija v zvočni produkciji. Ker je bil isti trak razdeljen na več segmentov
oz. kanalov, je bila sinhronizacija popolna in ni bilo mogoče narediti medsebojnih zamikov in
faznih popačenj. Leta 1943 je bil razvit prvi večkanalni oz. stereo snemalnik (prej omenjeni
AEG). Razvijati in uporabljati so se začele različne stereo tehnike snemanja. Za očeta
večkanalnega snemanja velja vsestranski Les Paul (ustanovitelj Gibson podjetja, ki proizvaja
priljubljene kitare). Les Paul je leta 1955 kupil od podjetja Ampex prvi namensko narejen 8kanalni 1-inčni kolutno tračni snemalnik, imenovan »Octopus« oz. hobotnica (zanj je odštel
takrat visokih 10.000 ameriških dolarjev).
Tako so lahko istočasno snemali več mono kanalov posebej, lahko so dosnemavali na druge
še proste kanale ali pa nasnemavali in tako dodajali vedno več elementov ... Možnosti so
postale skorajda neomejene in glasba ter na splošno zvočna produkcija je postala zelo
kompleksna.
3-kanalni Ampex-ovi snemalniki so postali komercialno dosegljivi v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Eden izmed izjemno pomembnih producentov v svetu glasbe Phil Spector
je ustvaril svoj »signature« zvok, imenovan zvočni zid (»Wall of Sound«), ki je temeljil na
večkanalnem snemanju. Ta specifični zvok je ustvaril tako, da je večje število električnih in
akustičnih kitar igralo v soglasju enak zvočni del, dodajal je glasbene aranžmaje do velikosti
orkestra in naknadno uporabil še odmevno komoro. Ta značilni zvok »larger than life« se
lahko sliši na določenih posnetkih The Beach Boys-ov, Queen-ov Bohemian Rhapsody in
drugih skladbah. Enako produkcijsko metodo so uporabljali tudi ABBA, Bruce Springsteen,
Meat Loaf, The Sex Pistols, The Clash, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, ...
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Z razvojem 4-kanalnega snemalnika in kvadrofoničnega zvoka (4 mono kanali ali 4.0 sistem),
ki je bil nekakšen predhodnik surround zvoka, so nastali legendarni referenčni albumi Pink
Floyd-ov The Dark Side of the Moon in Mike Oldfield-ov Tubular Bells.
Leta 1963 je komercialno podjetje Philips tračno tehnologijo želelo približati množicam s
predstavitvijo Compact audio cassette. Do takrat so bile dostopne le 8-kanalne kasete, ki so se
uveljavile predvsem v avtomobilskih predvajalnikih.
Kasete in na splošno kvalitetnejši trakovi so dodajali svojo signaturo zvoku (»tape hiss«).
Tako so Dolby Laboratories predstavili nekaj načinov za redukcijo motečega šuma.
V osemdesetih razvijejo digitalne snemalnike. Pride do digitalnega zapisovanja na magnetni
trak, CD, DAT, DVD, BluRay in snemanje ter predvajanje direktno iz HD-jev.
Dandanes se uporablja že 128-kanalno snemanje, kar omogoča kreativno nelinearno
poslušanje in mešanja kanalov.

Slika 110: DAT - Digital Audio Tape kasete
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Tape (10. 3. 2011)

7.4

TEHNIČNO ELEKTRONSKA OPREMA ZVOČNEGA SNEMALNEGA
STUDIA

Vsak snemalni studio ima elektronsko tehnologijo za zajemanje in snemanje želenega zvoka.
Ko omenimo snemalni studio, pomislimo na številne naprave, ki oblikujejo in »same od sebe«
naredijo profesionalni zvok. Do neke mere je temu res tako, naprave dajo nekoliko drugačen
zvok, dodajo svojo specifiko, vendar končni, profesionalni rezultat ustvari visoko
usposobljeno osebje, ki dela v snemalnem studiju.
Nekdanje klasične naprave za zajemanje in snemanje zvoka danes vse bolj nadomeščajo
specializirani računalnški programi in vtičniki – »plug-ini«. Tako mnogokrat ne vidimo več
ogromnih klasičnih mešalnih miz, morda le kontrolerje, ki pomagajo pri preklapljanju in
upravljanju kanalov.
V naslednjih podpoglavjih bomo pregledali nekaj najosnovnejših klasičnih orodij in naprav za
delo z zvokom in sprgovorili tudi o njihovih računalniških digitalnih nadomestkih ter
analogno/digitalno modeliranih simulacijah. Povedano v tonskem žargonu: spoznali bomo
razliko med OTB ali ITB (Outside The Box ali Inside The Box). Vse ima svoje slabosti in
prednosti ...
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7.4.1 Snemalniki, zvočni digitalni vmesniki ali zvočne kartice
Snemalniki so v zadnjih dvajsetih letih doživeli digitalno revolucijo. Včasih so to bili tračno
kolutni snemalniki, ki so snemali na eno, dve in večkanalni magnetni trak. Tonskim mojstrom
je ostal v spominu predvsem nasičen signal (saturation), ki je naredil zvok bolj analogen,
organski, hkrati pa se tudi spomnijo težavnega dela z njimi in nerodnimi trakovi na kolutih.
Tračne kolutne snemlnike so danes po večini nadomestili večkanalni digitalni snemalci. Ti so
v osnovi sestavljeni iz naslednjih delov:
 AD pretvornikov zvoka (analogno/digitalni),
 računalniških vmesnikov (ti omogočajo snemanje digitalnega signala npr. na trdi disk in
nato manipulacijo z digitalnimi zapisi s posebnimi avdio programi) in
 DA konverter zvoka (digitalno/analogni),
 primerno elektronsko vezje.
Nekateri digitalni snemalci so izredno majhni in mobilni, priključijo pa se na računalnik preko
enega samega kabla (USB ali Firewire, prihajajoči Thunderbolt), večji in zmogljivejši pa
preko lastnega PCI/ PCIe vmesnika, vtaknjenega v matično ploščo. Medij pri digitalnem
snemalniku je ponavadi trdi disk, včasih pa tudi bolj kompaktni medij, kot so pomnilniške
kartice.

Slika 111: 24-stezni kolutno tračni snemalnik Otari MTR-90 III
Vir: http://www.gearfordays.com/analogtape.htm (10. 3. 2011)
Zvočni vmesnik ali kot mu pogosteje rečemo zvočna kartica je zamenjal tračne kolutarje in v
osnovi skrbi, da lahko v računalnik sploh zajamemo zvok in ga nato tudi predvajamo.
Zvočna kartica v osnovi služi naslednjemu:
 predvajanju zvoka (stereo in/ali večkanalno – Dolby Digital, DTS, ...: glasba, filmi,
igre, ...);
 zajemanju zvoka (stereo in/ali večkanalno; analogno in/ali digitalno);
 povezovanju in prevezovanju različnih zvočnih kanalov in naprav med seboj (analognih
in/ali digitalnih) ter prenašanju teh podatkov v in iz računalnika.
Zvočni vmesnik s pomočjo notranjih vezij – analogno-digitalnih pretvornikov (ADC) –
spreminja analogne signale v digitalne s pomočjo PCM modulacije (Pulse Code Modulation).
To mu uspe s spreminjanjem napetosti analognega signala na vhodu konverterja, ti signali se
spreminjajo v konverterju v digitalne numerične vrednosti. To je potrebno zato, ker
računalnik razume le podatka 0 in 1.
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Nekateri zvočni vmesniki uporabljajo tudi druge (redke) načine pretvorbe (DSD).
Za predvajanje zvoka v računalniku potrebujemo še DAC – digitalno analogne konverterje, ki
v principu delujejo obratno kakor ADC. Na zvočni vmesnik ponavadi sploh ne pomislimo,
saj ga ima vsak računalnik že integriranega na matični plošči in je predvajanje glasbe na
računalniku samoumevno.
Pri konverterjih so pomembni sledeči parametri:
 THD (Total Harmonic Distortion) – harmonično popačenje,
 S(N+D) (Signal (Noise+Distortion) – signal, šum in popačenje,
 DR (Dynamic Range) – dinamični obseg oz. razmerje med najmočnejšim
nepopačenim predvajanim zvokom in najtišjim (nivo šuma),
 SNR (Signal to Noise Ratio) – razmerje nivoja šuma in možnega signala na
kanalu (ne nujno najmočnejšega mogočega),
 Sampling Rate – hitrost vzorčenja,
 Bit depth – bitni nivo vzorčenja,
 Upsampling – 64, 128X ...,
 Latenca – zakasnitev povratnega signala (milisec. ali sampli),
 Full duplex – zmogljivost prenosa podatkov v obe smeri istočasno,
 Moč, potrebna za napajanje in zagrevanje konverterja.

Slika 112: PCM modulacija
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation (10. 3. 2011)
Teoretični dinamčni obseg (Dynamic Range) digitalne naprave, medija ali digitalnega zapisa
se izračuna:

nx6
n – število bitov

Teoretični dinamični razpon CD ploščka, ki je posnet 16-bitno je 16 x 6 = 96dB; DVD-ja, ki
je posnet 24-bitno pa 24 x 6 = 144dB.

Za primerjavo: če bi bili oddaljeni 1 m od reaktivnega motorja Jumbo Jet-a 747 bi utrpeli
hrup približno 130 dB, pri tej glasnosti že lahko pride do trajnih poškodb sluha in do
krvavitev. 144 dB dinamičnega razpona, ki ga premore medij, še ne pomeni, da domača
zvočna oprema zmore predvajati tolikšno glasnost, temveč da je na plošček mogoče zapisati
tolikšen razpon med najtišjim in najmočnejšim nivojem zvoka.
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Pri sodobni pop in rock produkciji se uporablja le 6 dB dinamičnega razpona, redkeje 10 dB
ali več. Takšni pretirani glasbeni kompresiji pravimo tudi »loudness war«. Pri kvalitetnejši
produkciji jazza uporabljajo tudi do 20 dB, pri klasični glasbi pa 20 in več dB.
Ob tem je še treba vedeti, da tako zvočno kompresirana glasba izjemno utruja sluh in
možgane ter negativno vpliva na zdrav sluh, poleg tega pa je tako posneta glasba še izjemno
nekvalitetna. Do razmaha pretirane kompresije je prišlo zaradi želje producentov, da bi se v
zvočnem etru medijev določen zvočni izdelek slišal glasneje od drugih. Z visoko kompresijo
namreč v končnem miksu izenačimo skoraj vse nivoje določenih zvočnih elementov, tako
psihoaksutično zvišamo glasnost, s takšno prenasičenostjo prisotnosti vseh zvočnih elementov
v miksu pa iznakazimo končni izdelek.
Globina vzorčenja – Bit Depth se izračuna:
2^n
2^16 = 65.536 različnih nivojev in 2^24 = 16.777.216 nivojev
Dejanska razlika med 16 in 24 biti je tudi, koliko različnih nivojev glasnosti lahko računalnik
natančno predvaja.
Če povzamemo; v teoriji velja, da večje, hitrejše oz. natančnejše vzorčenje in večja bitna
globina prinašajo kvalitetnejši zvok. V praksi pa ni nujno, da to velja.

Slika 113: Grafični vmesnik zvočnega urejevalca, sekvencerja (editorja),
Sampling rate (hitrost vzorčenja) je grafično simboliziran na horizontalni osi,
Bit depth (nivoji glasnosti) pa na vertikalni osi.
Vir: Lasten
CD format uporablja 44.100 Hz vzorčenje, izhodišče za takšno zahtevo sta podala teoretika
Nyquist in Shannon, ki sta menila, da naj bi bili zvoki, ki jih hočemo zajeti, vzorčeni vsaj z
dvakratno natančnostjo. Nyquist in Shannon sta to predvidela že leta 1928, ko še ni bilo
digitalnih naprav.
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Ko sta Philips&Sony razvijala CD format, sta vzela nekaj rezerve (ne 40 kHz, temveč 44.1
kHz). Danes ugotavljajo, da človek zaznava višje frekvence, tudi nad 20 kHz, z lobanjo,
čeljustjo ... te frekvence pomembno vplivajo na prostorsko doživljanje zvoka. Danes se že
uporablja vzorčenje do 192 kHz (DVD-A), bolj redko pa tudi 352. 8 kHz, 384 kHz (DXD).
Interne kartice so bolj izpostavljene sistemskemu šumu in elektromagnetnim sevanjem
računalnika kakor eksterne, ki imajo konverterje v zunanjem »breakout box-u«, ohišju. Zato
lahko pogosto vidimo, da imajo pri profesionalni produkciji takšne vrste zvočne vmesnike, ki
so preko FW ali CAT kabla (in podobnega) povezani z računalnikom, v katerem je včasih
nameščen tudi digitalni vmesnik, na katerega se priključi eksterna »breakout box« enota.
Drugi parametri, ki vplivajo na kvaliteto zvoka in/ali uporabnost zvočnega vmesnika, so:
 op-amp – operacijski ojačevalci;
 stabilnost in kvaliteta »clock-a«/ure zvočne kartice in posledično visok jitter oz.
napake, ki nastajajo pri pretvorbi signalov iz ene oblike v drugo. Enako je jitter
prisoten tudi pri predvajanju CD-ja ali DVD-ja;
 izhodi in vhodi: analogni in digitalni (simetrični/bal in asimetrični/unbal),
micpreampi, DI vhodi, ...;
 MIDI podpora;
 sintetizatorji zvoka;
 FPGA in DSP procesorji, ki lahko skrbijo za hitrejše procesiranje zvočnega
vmesnika, za dodatne efekte in virtualne miks mize ter virtualne prevezovalnike
(patchbay-e);
 driverji oz. gonilniki, njihova stabilnost in kompatibilnost s sistemom;
 dodatna programska oprema, ...

Slika 114: Sodobna eksterna zvočna kartica z direktnim FW in USB priklopom na računalnik
Vir: http://www.rme-audio.de/ (8. 3. 2011)
Zvok se snema v vse bolj gostejših zapisih, da se lahko natančneje zapišejo vse kvalitativne
karakteristike zvočnega izdelka. Povišuje se hitrost in globina vzorčenja hkrati z zmeraj
novejšimi mediji in višanjem njihovih kapacitet (DVD, Blu-Ray), ki sploh omogočajo dovolj
prostora za takšen požrešen zapis.
Primerjava pretoka podatkov surovega zvočnega zapisa pri različnih formatih:
 PCM – 44.1 kHz 16 bit stereo = 1411 kbps (cca. 1.38 MBps) (CD kvaliteta)
 PCM – 48 kHz 16 bit stereo = 1536 kbps (1.5 MBps)
 PCM – 48 kHz 24 bit stereo = 2304 kbps (cca. 2.2 MBps) (DVD kvaliteta)
 PCM – 96 kHz 24 bit stereo = 4608 kbps (4.5 MBps) (DVD kvaliteta)
 PCM – 192 kHz 24 bit stereo = 9216 kbps (9 MBps) (DVD – A kvaliteta)
Izračuna se: Bit rate = (bit depth) x (sampling rate) x (number of channels)
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Nekako se je skušal uveljaviti tudi novejši format DSD, ki je bil namenjen predvsem za
zahtevnejšo glasbo, kot sta klasika in jazz. Je podatkovno zelo požrešen format:
 DSD (Direct Stream Digital)- 2.8442 MHz 1 bit stereo = 2 X 2.8 Mbps
(SACD kvaliteta ). SACD format lahko zato sprejme le stereo zvok dolžine do 80
minut, podobno kot DVD – A format.
 SACD oz. DSD pa nekako nadomešča kompromisen DXD format, ki pa je v osnovi
visokoresolucijska PCM modulacija.
 DXD – 352,8 kHz/24bit (16934.4 kbps oz. 16.5375 MBps).
Takšne vrste zapisov se bodo verjetno sčasoma uveljavile na novih medijih, kot je Blu-Ray, in
drugih prihajajočih medijih. Kot zanimivost; priljubjeni kompresijski MP3 format je glede na
CD format v razmerju kar 5:1 pa do 70:1, oz. če za CD kvaliteto potrebujemo 1411 kbps se
pri MP3 kompresira od 320 kbps, pa tudi do celo 20 kbps, ko kvaliteta zvoka izredno pade.
Čeprav sodobna tehnologija tako zvočnih vmesnikov kot sodobnih formatov omogoča
kvalitetne zapise, je še zmeraj priljubljeni nekvalitetni, a prostorsko varčen MP3 format, ki
povzroča veliko škodo, posredno na nekvalitetno produkcijo, piratsko distribucijo in
nenazadnje je škodljiv za sluh in možgane.
7.4.2 Mikrofon
Mikrofon je naprava za zajemanja zvoka in je verjetno ena najpomembnejših komponent v
studiju. Mikrofon lahko zajame neponovljiv in unikaten zvok, tako kot zajame kamera sliko.
Določeni tipi mikrofonov imajo legendaren status v svetu glasbe in filma.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na mikrofone za profesionalne studijske namene,
obstajajo namreč različni eksperimentalni tipi mikrofonov.
Mikrofon je v osnovi naprava, ki spreminja zvočno valovanje in njeno kinetično energijo v
električno, ponavadi s pomočjo različnih tipov membran. S pomočjo različnih električnih
principov spreminja zvočno povzročeno mehanično gibanje membrane v električne signale.
Vsak mikrofon ima »svoj« vokal ali inštrument oz. noben mikrofon ni univerzalen za vse
izvore zvoka. Mikrofona ni mogoče nadomestiti s programsko opremo.

Slika 115: Mikrofoni v snemalnih studijih so zelo pomemben element
Vir: http://www.nu47.com/ (8. 3. 2011)
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7.4.3 Mikrofonski predojačevalci
Predojačevalec za mikrofon poskrbi za konstantno in kvalitetno dovajanje fantomskega
napajanja 48 V napetosti za kondenzatorske tipe mikrofononov. Poznamo več tipov
predojačevalcev, kot so transformatorski, z elektronkami ali elektronski.
Mikrofonski predojačevalec je izjemno pomembna komponenta, saj lahko zaradi njega dober
mikrofon zveni slabo in obratno. Zato je potrebna predhodna poskusna kombinacija
mikrofona in predojačevalca, včasih tudi nekaj raziskovanja ne škodi. Pomembna je predvsem
interakcija med predojačevalcev in mikrofonom. Tudi mikrofonske predojačevalce ni mogoče
nadomestiti s programsko opremo, obstajajo pa hardwearske digitalne emulacije različnih
modelov.

Slika 116: Dvokanalni mikrofonski predojačevalec Grace Design M201
Vir: http://www.gracedesign.com/products/m201/m201.htm (8. 3. 2011)
7.4.4 Zvočniki
V delovanje različnih tipov zvočnikov se ne bomo podrobneje spuščali, v splošnem
funkcionirajo podobno kot mikrofoni, le v obratni smeri. Poznamo več tipov zvočnikov, kot
so običajni elektrodinamični (najbolj razširjeni tip) ter drugi – elektrostatični planarni,
piezoelektrični in »horn« tipi.
Zvočnike v osnovi delimo na dva tipa:
 Aktivni (imajo lasten ojačevalec, so nagnjeni h pregrevanju in manjši resoluciji zvočne
slike ter manjšemu dinamičnemu obsegu).
 Pasivni (nimajo ojačevalca, imajo večji dinamični obseg, v primerjavi z aktivnimi so
natančnejši, vendar jim težje najdemo primeren ojačevalec).
Studijski zvočniki so posebna zvrst zvočnikov. Imajo izredno nehvaležno nalogo; morajo
namreč čim bolj verodostojno reproducirati posneti material, zagotavljati čim večjo linearnost
reproduciranih frekvenc, s čim manjšim popačenjem (tranzientna, modulacijska, harmonična,
časovne zakasnitve, ...), hkrati pa se mora na njih slišati kot na povprečnem domačem hišnem
sistemu ali avtomobilskem ozvočenju. To doseči je zelo težko, pri tem jim pomaga akustika
prostora, kvaliteten monitoring kontrolne sobe je namreč uspešna uskladitev akustike in
zvočnikov.
Za zanesljivejšo reprodukcijo poznamo večsistemske zvočnike. Ti imajo dve ali več
membran, ki imajo med seboj porazdeljena frekvenčna območja in tako na določenih
frekvencah križajočo mejo (crossover frequency). Če imamo le dve membrani (dvosistemski),
je ena zadolžena za višje in visoke tone, druga za srednje in nižje. V tem primeru večja
membrana za srednje in nizke tone ne zmore zanesljivo reproducirati skrajnih frekvenc, enako
velja za visokotonsko membrano (tweeter).
Profesionalni tonski mojstri zato pri zahtevnejšem mešanju zvoka uporabljajo tri ali
štirisistemske zvočnike. V tem primeru ima vsaka membrana dodeljeno svoje frekvenčno
območje, za katerega je specializirana. Tukaj se sicer pojavlja problem pri dizajniranju
zvočnikov in določanju crossover frekvenc. Če so narejeni pravilno, je rezultat zvok s čim
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manj popačenji. Danes biti brez odličnih zvočnikov, je podobno, kot biti slaboviden fotograf;
preprosto ne slišiš, kaj pravzaprav počneš.
Membrane so iz različnih materialov – od običajnih do manj običajnih, kot so papir, svila,
guma, kevlar, aluminij, titan, berilij, diamant, keramika, … Membrana mora biti namreč
izredno vzdržljiva in natančna pri svojih vibracijah, le tako dobimo visokoresolucijski sistem.
Izbira zvočnikov je osebna favorizacija zvoka in je odvisna od posameznikovega sluha, oblike
lobanje oz. HRTF faktorja (Head Related Transfer Function). Zvočnikov ni mogoče
nadomestiti s programsko opremo.

Slika 117: Sodobni studijski nearfield zvočniki
Vir: http://www.barefootsound.com/barefoot/products_mm27.html (8. 3. 2011)
7.4.5 Ojačevalec za zvočnike
Ojačevalec za zvočnike ureja napajanje pasivnih zvočnikov. Paziti je treba, da so ojačevalci
primerni za zvočnike, tako glede impedance kot moči. Premočan ojačevalec lahko, če nismo
pazljivi, preprosto »skuri« zvočnike. Vsak ojačevalec ne zveni dobro z določenimi zvočniki,
zato je seveda treba najti primernega (interakcija). Velja podobno kot pri mikrofonskih
predojačevalcih in mikrofonih. Ojačevalcev ni mogoče nadomestiti s programsko opremo.
7.4.6 Ekvilajzer oziroma izenačevalnik zvoka
Je naprava, s katero lahko dvigujemo in/ali nižamo določene frekvence v zvočnem signalu. V
osnovi poznamo dva tipa: grafične in parametrične izenačevalnike zvoka. Določeni equalizerji
dodajo posebne fazne anomalije, ki so lahko izredno prijetne za uho. Velikokrat pa lahko le s
pravilnim pozicioniranjem v dobrem prostoru mikrofona nadomestimo ekvilajzer ali
zamenjamo mikrofon z bolj primernim za točno določen specifičen izvor zvoka.
Ekvilajzerji so dokaj uspešno nadomestljivi s programsko opremo. Nekateri vseeno prisegajo
na analogne komponente, sploh kadar imajo opravka z večjim številom avdio signalov, ki jih
je treba združiti med seboj (takrat naj bi prišla do izraza superiornost analognega signala
nasproti digitalnemu), in kadar se želijo izogniti prevelikemu časovnemu zamiku med
snemanjem.
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Slika 118: Parametric Equalizer GML 8200
Vir: http://www.massenburg.com/c/gml/mod8200.html (8. 3. 2011)
7.4.7 Kompresor in limiter
Kompresor reducira dinamični obseg zvočnega materiala, ko vhodni signal »prestopi« prag
(»threshold«), se ta nastavi na napravi. Količina kompresije se nastavi z izbranim razmerjem
(»ratiom«).
Če imamo nastavljeno kompresijsko razmerje npr. 5:1; povečanje vhodnega avdio signala za
5 dB rezultira z zvišanjem izhodnega avdio signala za 1 dB.
Preglasne signale torej stiša. Starejši tonski tehniki še dandanes uporabljajo »manualni«
kompresor – t.i. tehniko »riding faders«, v bistvu uravnavajo glasnost s »faderji« na mešalni
mizi (Bruce Swedien metoda).
Kompresor lahko postane limiter, če nastavimo kompresijsko razmerje na 10:1 in več.
Limiterji enostavno stisnejo oz. odrežejo prekoračeno glasnost glede na nastavljeno mejo.
Kompresorji in limiterji tudi lahko dodajajo zvočnemu signalu različna harmonična popačenja
in druge nelinearnosti, ki so lahko zelo ljube ušesu.
Kompresorji in limiterji so nadomestljivi s programsko opremo prav tako kot equalizerji in to
kar uspešno. Nekateri vseeno prisegajo na analogne komponente, sploh kadar imajo opravka z
velikim številom audio signalov, ki jih je treba združiti/zmešati med seboj (takrat govorimo o
superiornosti analognega signala nasproti digitalnemu).

O kompresiji in ekvilajzerjih več na:
http://www.independentrecording.net/irn/resources/index.php

7.4.8 Mešalna miza in kontrolerji
Mešalna miza je bila včasih poleg mikrofonov in zvočnikov osrednji element v
profesionalnem studiu. Bila je nekaj nenadomestljivega – srce studia. Nudila je mikrofonske
predojačevalce, equalizerje in kompresorje. Omogočala je tudi prevezavo in preklop med
različnimi kanali, ki smo jih snemali ali poslušali. Še dandanes jih marsikje imajo prav zaradi
specifičnega zvoka, ki ga doda posameznim ali skupnim zvočnim signalom, ki so speljani
skoznjo. Kvalitetne mešalne oz. miks mize so bile izredno drage (njihova vrednost je bila tudi
do milijon dolarjev). Cene jim še dandanes niso posebej padle, saj imamo opravka z ogromno
(tudi 128) avdio kanali in pripadajočimi signalnimi procesorji. Danes jih glede prevezav
(»routinga«) zamenjujejo preklopniki in nekateri kontrolerji zvoka, ki omogočajo prevezavo
in izbiro različnih kanalov. Vendar pa njihovega posebnega zvoka ni nič nadomestilo, zato so
si omislili »summing box-e«, ki analogno seštevajo signal kot analogna miza, a ne omogočajo
vseh dodatnih »dobrin« dobre mešalne mize.
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Mešalne mize so bile izredno velike, težke, težavne ter drage za vzdrževanje (čiščenje,
popravljanje), zato so jih danes marsikje nadomestili s kombinacijo kontrolerja –
prevezovalnikov – samostojnih zunanjih procesorjev zvoka – in summing box-ov. Mešalne
mize obstajajo tudi v programski različici, vendar se zvokovno težko kosajo. Digitalne verzije
prav tako ne morejo omogočiti fizično potrebnih mikrofonskih predojačevalcev.
Kontrolerji lahko kontrolirajo digitalne vhodne/izhodne ukaze, s katerimi krmilijo digitalno
opremo, vtičnike in drugo programsko opremo ter delovanje zvočnega urejevalnika.

Slika 119: Neve Genesys, analogno/ digitalna mešalna miza, vmesnik in kontroler v enem
Vir: http://www.ams-neve.com/Products/Music/Genesys/Genesys.aspx (8. 3. 2011)
7.4.9 Računalnik in studijska programska oprema
Ker je računalnik postal tudi v najbolj klasičnih studijih nujno orodje, je izredno pomemben
del celotnega sistema. Marsikje nadomešča tudi mešalne mize, zunanje efekte in inštrumente.
Poznamo vrsto odličnih programskih efektov, ki so nadomestilo za klasične kompresorje in
ekvilajzerje ter posebne zvočne efekte; kot so reverb, echo, delay, tremolo, flanger ... pa tudi
instrumente: klavirje, bobne, tolkala ...
Nekateri do te mere realistično replicirajo delovanje glede na analogne komponente, da celo
izkušeni tonski mojstri več ne opazijo bistvenih razlik. Prednosti pa so seveda neskončne;
omogočajo namreč njihovo skoraj neomejeno številčno hkratno uporabo, pri kateri nas
omejuje le procesorska moč računalnika. Zamislimo si, če bi želeli uporabiti naenkrat toliko
pravih efektov, kot jih v določenem trenutku zahteva kakšen kompleksnejši projekt. Namreč
pravi klasični »outboardi« so izjemno dragi. Ker so pa računalniški efekti že skoraj tako
izpopolnjeni, da zvenijo prav avtentično, je nastala že vrsta svetovno uspešnih albumov, v
celoti narejenih z računalnikom, ki so osvojili tudi priznane glasbene nagrade. Zato se na
začetku vedno poraja vprašanje, kako se lotiti snemanja in mešanja npr. določenega
glasbenega projekta; ali uberemo klasično pot in delamo kot v starih klasičnih studiih – OTB
(Outside The Box – zunaj računalnika) ali delamo skoraj vse v virtualnem okolju ITB (Inside
The Box)
Vsekakor moramo poudariti, da so pravi mikrofoni, mikrofonski predojačevalci, zvočniki in
ojačevalci nenadomestljivi, vse ostalo pa ni nujno, da je »realno«. Ponavadi se ubere
kompromisna pot, nekaj se dela s pravimi komponentami, drugi deli pa se dopolnjujejo in
obdelujejo z računalniškimi programi; mnogokrat se za organski zvok posamezni deli
materiala ali celo ves material spusti skozi analogne komponente pa tudi kolutarje (tudi
»summing box-e«). Tako dobijo nazaj nekaj analognega organskega »občutka«.
Računalnik je v prihodnje zmeraj resnejša »grožnja« klasični opremi, saj z vsakim letom
izpopolnjujejo tehnologijo analogno/digitalnega moduliranja vtičnikov.
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Računalnik je nujno potreben za digitalne zvočne vmesnike/snemalnike, ki zajemajo zvok. Te
posnete zvoke pa urejamo in mešamo v studijski programski opremi zvočnih urejevalnikov,
kot so Nuendo, Sonar, ProTools, Magix, Audition ... in s pomočjo nepregledne množice
naprednih vtičnikov.
Zmožnosti uporabe računalnika v kreativne in manipulativne obdelave zvoka so »neskončne«,
skozi leta pa se bodo računalniki še izboljšali in zadovoljili še tudi največje skeptike. Je pa še
ena resnica glede računalnikov; nikdar niso dovolj hitri. Še takrat, ko je hitrost zadovoljiva, je
to le trenutno, saj kaj kmalu pride novejša, izpopolnjena različica programa ali popolnoma
nov program, vtičnik, z novimi, zahtevnejšimi algoritmi, takrat pa se pokaže, kako šibek je
računalnik.
7.4.10 Ostali specialni efekti
Pod ostale specialne efekte spadajo efekti, ki s svojo prisotnostjo spremenijo zvok in ga
obogatijo ali degradirajo. To je seveda odvisno od želje in okusa tonskega mojstra.
Ti efekti so: reverb (elektronski odmevnik), echo (ponavlja originalen signal), delay
(originalni signal zamakne in ga ponavlja), flanger, tremolo, vokoder ... Takšni efekti se lahko
pretirano zlorabijo in lahko dosežemo, da je izdelek tudi nerazpoznaven.
Vsi ti efekti so lahko uspešno nadomeščeni z računalniškimi programi oz. vtičniki/plug-ini.
7.4.11 Ostala studijska oprema
Preklopniki signalov ali Patchbay-i - kadar imamo mnogo različnih mikrofonov in
komponent, ki jih moramo na novo prevezovati med seboj v različnih kombinacijah, zato brez
preklopnikov ne gre. Patchbayi pač služijo za bolj enostavnejše spreminjanje povezav med
različnimi studijskimi komponentami.
Slušalke služijo predvsem glasbenikom, pevcem, moderatorjem, napovedovalcem ..., da se
slišijo, kadar izvajajo nastop. Nekako jim pomagajo, da lažje artikulirajo svoje početje.
Poznamo dva tipa studijskih slušalk: odprte in zaprte. Zaprti tip se uporablja, kadar smo blizu
mikrofona in ne želimo, da bi nam zvok dodatno bežal iz slušalk nazaj v sistem preko
mikrofona. Odprte slušalke imajo nekoliko bolj nevtralen/analitičen zvok in jih tonski mojstri
uporabljajo v poslušalnici pri podrobnem, kritičnem poslušanju. Slušalke ne morejo
nadomestiti zvočnikov, prav zaradi posameznikovega HRTF faktorja.
Slušalke lahko vtaknemo na izhod na mešalni mizi ali na računalniškemu vmesniku. Ker pa se
tam nahaja ponavadi samo en izhod, je potrebno dokupiti še razdelilec za slušalke. Tako lahko
nanj priklopimo tudi po štiri ali več parov slušalk. Ti razdelilci so obenem tudi ojačevalci za
slušalke.
Stojala so nujen pripomoček za držanje mikrofonov, zvočnikov, listov za branje, klaviatur ...
So različnih tipov glede na namembnost. Kvaliteta stojal je zelo pomembna, če imamo
kvalitetne kondenzatorske težke mikrofone, ceneno stojalo teže ne bo vzdržalo.
Kabli so nujni za povezavo komponent. Kabli ne prinesejo takoj opazne razlike v kvaliteti,
čeprav so mnenja o tem različna. Krajši je kabel, manj pomembna je kvaliteta kabla, dobri
priključki so zaželjeni. Boljši audio kabli omogočajo boljšo kvaliteto prenosa signala višjih
frekvenc (te se z dolžino kabla degradirajo). So tudi zaščiteni pred motečimi
elektromagnetnimi valovanji iz okolice (EM shielding).
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Sound Pressure Metri – SPL metri za določanje glasnosti zvoka v prostoru, služi tudi za
določene vrste kalibracij, npr. zvočnikov, testnih CD-jev s testnimi kalibracijskimi toni.
Strokovne knjige, priročniki, leksikoni, slovar knjižnega jezika. Potem bi lahko mednje dali še
studijsko pohištvo. Studijska dodatna oprema je tudi na koncu koncev neslišna stenska ali
namizna ura in pa metronom.
Glasbene produkcijske podlage na CD-jih ali trdih diskih, zvočni efekti, produkcijski
»sampli« in »loopi«. Tudi premične izolacijske/absorbcijske separacijske »stene« (»gobo«
elementi) so potrebne.

Tistim, ki vas zvok podrobneje zanima, priporočamo spletno enciklopedijo zvoka:
http://www.audiopedia.com/
O osnovah iz akustike tudi na:
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html

7.5

PRIMER SNEMANJA IN MONTAŽE ZVOKA

7.5.1 Priprava zvočnega materiala in snemanje v računalnik
Kako urediti zvočni zapis avdio-video prispevka? Ključnega pomena je kakovostno zajet oz.
posnet zvočni material. Pri radijskem delu se zvočni zapisi lahko snemajo na prenosne
snemalnike, ki snemajo na vstavljene prenosne medije (Compact Flash, SD card, lasten
vgrajen HD ...) in nato podatke pretočimo v računalnik, preprosto s kopiranjem. Ko snemamo
zvok, moramo poskrbeti, da nadzorujemo hrup v okolju, drugače bo posnet material
nerazločen, morda celo do meje neprepoznavnega. Zato moramo zmeraj poiskati s hrupom
čim manj obremenjen prostor na terenu. Če snemamo v namenskem studiju, potem je naloga
nekoliko lažja, tudi tehnične naprave so lahko že nastavljene in pripravljene za delo.
Pred snemanjem intervjuja je najprej potrebno preveriti brezhibnost snemalne opreme (tudi
baterije, če gre za prenosni snemalnik), preveriti, ali računalniški urejevalnik snema pravilno,
pa tudi paziti, kako glasno bo govoril novinar in kako gost, kakšna je oddaljenost od
mikrofona med pogovorom, vsi udeleženci morajo umiriti roke in noge, da se ne bi na
posnetku slišalo topotanje ali trkanje ipd.
Za intervju, kjer imamo sogovornika pred seboj in uporabljata isti mikrofon, je potrebno
najprej poskrbeti, da bo zvočni urejevalnik (v našem primeru Audio Audition oz. AA)
upošteval vhodni signal. Le-tega nastavimo tako, da gremo v Edit meni in izberemo Audio
Hardware Setup ter tam izberemo našo zvočno kartico in želene vhode in izhode, ki fizično
pripadajo temu zvočnemu vmesniku. Poskrbimo tudi za nastavitev gonilnikov/driver-jev, ki
naj jih upošteva urejevalnik.
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Slika 120: Nastavitev vhodov in izhodov zvočne kartice v zvočnem urejevalniku
Vir: Lasten

Slika 121: Nastavitev hitrosti in globine vzorčenja ter izbira stereo ali mono načina snemanja
Vir: Lasten
Nato je potrebno odpreti nov kanal, na katerega bomo posneli zvočni material. Odpremo
primaren meni AA in izberemo File ter nato New. Prikaže se nastavitveno okence, kjer
nastavimo hitrost in globino vzorčenja ter mono ali stereo način snemanja. Kadar gre za
preproste zvočne stvaritve, izberemo kar Sample Rate 44100 in16-bitno resolucijo, kar ustreza
CD kvaliteti in je več kot dovolj za kvaliteten zajem. Ker snemamo samo preko enega
mikrofona oz. bomo posneli mono kanal, je zadovoljivo, da izberemo mono ter stisnemo OK.
Pred snemanjem moramo preveriti, kako glasni so vhodni zvočni signali, kajti če ne bodo
pravilno nastavljeni, bomo povzročili »klipanje signalov«, saj bo preglasen zvok povzročil
preobremenitev avdio digitalnih pretvornikov (AD konverterjev), kar se sliši kot neljuba
distorzija oz. popačenje signala. Kdaj je signal »prevroč«, spremljamo na časovno interaktivni
lestvici »Levels«, pri čemer pazimo, da kazalec ne zaide v rdeče polje. Nastavitev glasnosti
naj bo okrog -10 dB Full Scale.
Ko smo uspešno posneli intervju, je potrebno ves material urediti v končni zvočni izdelek.
Poskrbeti moramo, da je ves zvočni material shranjen v namensko datoteko, tako da imamo za
ta projekt vse na enem mestu. Dobro je tudi, da se vsak posnet kanal primerno poimenuje,
tako dosežemo večjo preglednost nad materialom.
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Slika 122: Grafični posnetek zvočnega zapisa intevjuja
Vir: Lasten
Montaža in mešanje
Ko smo posneli in shranili, zvočni zapis intervjuja z vsemi hmmm-ji, jecljanjem,
ponavljanjem besed, opravičili zaradi napak, nepovezanimi besednimi zvezami, nejasno
izgovorjenimi besedami, odkašljevanjem, premori, ponesrečenimi vprašanji in odgovori in
podobnim, se lotimo popravkov. Zvočni material je zdaj treba temeljito prečistiti, porezati,
odstraniti, kar je nepotrebnega, in morda celo popraviti kakšne morebitne tehnične motnje ali
kratke izpade signalov med snemanjem. Montiran materiral lahko časovno obsega zgolj
tretjino posnetega, manj ali več, odvisno od kakovosti zvočnega zapisa in govorjenega. Dele,
ki jih želimo odstraniti, označimo, nato izrežemo iz celote.

Slika 123: Urejanje zvočnega materiala
Vir: Lasten
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Slika 124: Zapis zvočnega posnetka po urejanju
Vir: Lasten
V mapi, kjer hranimo ves zvočni material, je dobro imeti tudi druge datoteke, kot so brano
spremno besedilo, avizo, odvizo in drugo zvočno podlago. Bolj kompleksen je zvočni
produkt, več elementov vsebuje.

Slika 125: Večkanalni zapis intervjuja z dodano zvočno podlago
Vir: Lasten
Avizo in odvizo oddaje tonski mojstri pripravijo vnaprej, ti elementi imajo že določen
jakostni nivo, medtem ko ima posneti material zelo spremenljivo in nenadzorovano glasnost
ter barvo glasu. To je treba upoštevati pri sestavljanju različno glasnih zvokov, paziti
moramo, da je razmerje med zvočno podlago in posnetim govorom ustrezno, podlaga naj ne
preglasi govorjenega ali branega dela zvočnega zapisa. Pri uravnavanju glasnosti nam pomaga
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virtualna zvočna miza, ki jo najdemo v zvočnem vmesniku »Multitrack« oz. večkanalnem
pogledu pod zavihkom, imenovanim »Mixer«.

Slika 126: Virtualna mešalna miza
Vir: Lasten
Z izenačevalnikom zvoka poskrbimo za medsebojno glasnost frekvenc oziroma nižamo ali
dvigujemo določene frekvence v zvočnem spektru, tako vplivamo tudi na barvo zvoka. Pri
tem dosežemo, da se glas frekvenčno bolje »usede« v glasbeno podlago oziroma da vsakemu
tonskemu materialu dodelimo njegovo pozicijo v frekvenčnem spektru.

Slika 127: Virtualni izenačevalnik zvoka (ekvilajzer)
Vir: Lasten
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S kompresorjem lahko zmanjšamo dinamični obseg zvočnega izdelka in tako zvočne signale
stisnemo v nek manjši dinamični obseg, kar pripomore k boljši slišnosti predvajanega signala.
V okoljih, v katerih poslušamo predvajane zvočne zapise, praviloma nimamo nadzora nad
okoliškim hrupom (avtomobil, kuhinja, služba, športne dvorane, …). Kompresor
psihoakustično dvigne glasnost zvočnega materiala, saj izenači medsebojne nivoje glasnosti.
Na skupnem Master kanalu pripomore tudi k enotnosti vseh različno zajetih zvočnih
elementov v uravnovešeno zlepljeno zvočno celoto.

Slika 128: Multiband kompresor
Vir: Lasten

Osnovne, pa tudi že naprednejše vtičnike (plug-in) AA že ponuja. Z njimi dosežemo
zadovoljivo kakovost novinarskega prispevka, na spletu pa je dostopna množica brezplačnih
kakovostnih vtičnikov, ki vam lahko še dodatno poenostavijo in kakovostno izboljšajo delo,
jih je pa potrebno prenesti na računalnik, pravilno naložiti in se jih naučiti uporabljati.
Ko imamo z lastno subjektivno slušno in analitično amplitudno statistiko (Window –
Amplitude Statistics) primerno sestavljeno zvočno sliko, moramo te zvočne zapise urediti v
en stereo signal. To storimo v »Multitrack« pogledu, iz glavnega menija izberemo File –
Export – Audio Mix Down. Končni miks poimenujemo, nato izberemo »Source Master«, 16
bitov globine in število kanalov stereo. Izberemo še ustrezni format, ponavadi »wav«,
brezkompresijski ali kompresijski mp3. Pri izbiri mp3-jev je priporočljiva nastavitev
192 Kbps, 44100 Hz, Stereo oz. 7.4:1. Pri mono miksu določimo polovično vrednost.
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Slika 129: Izvoz in Audio Mix Down
Vir: Lasten

Slika 130: Grafični prikaz urejenega intervjuja
Vir: Lasten
Koliko naj bo stisnjen oziroma skompresiran zvok, je odvisno od produkcijske politike
radijskih in televizijskih postaj, ki določijo zaželene standarde, ti so odvisni tudi od njihovih
nastavitev končnih stopenj in naprav, ki jih imajo. Te naprave še dodatno dinamično obdelajo
signal, ki je predvajan iz računalnika in je namenjen predvajanju signala v živo.

Še nekaj forumov za vse zvočne navdušence, vprašanja in razprave:
http://www.planetaudio.si/portal/ (slovenski forum)
http://www.gearslutz.com/board/
http://forum.studiotips.com/ in http://www.johnlsayers.com/phpBB2/index.php
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VAJA – ZVOK
Študenti naj pripravijo poljubno besedilo v dolžini 60 sekund. V zvočnem studiju naj ga
preberejo, nato shranijo v ustrezno datoteko. Zvočni zapis naj ustrezno uredijo, izrežejo
napake v govoru in zatikanja.

Povzetek
Zvok je mehansko valovanje, ki se širi v dani snovi. Opredelimo ga s frekvenco in amplitudo
zvočnega tlaka.
Pri zaznavanju zvoka naše tele s pomočjo ušesa spreminja zvočno valovanje v živčne impulze.
Toda, to kar slišimo, ne slišimo zgolj z ušesi, temveč tudi z možgani.
Prve naprave za reprodukcijo zvoka so nastale že v 9. stoletju, razvoj AV izdelkov pa je
pospešilo večkanalno snemanje po drugi svetovni vojni.

Vprašanja za ponavljanje
– Kaj je zvok in kako se širi skozi plin in kapljevino?
– Kaj definira amplituda in kaj frekvenca zvoka, kakšna je hitrost zvoka skozi zrak in
kakšna je razlika med zvokom in hrupom?
– Kaj je psihoakustika, kaj vse vpliva na slišano in s čim vse zaznavamo zvok?
– Kako deluje uho, kako se imenuje krivulja, ki grafično ponazarja, na katera frekvenčna
območja je uho najbolj občutljivo, ter katerim frekvenčnim območjem posameznega
inštrumenta sovpada občutljivost ušesa?
– Kdo je izumil mikrofon in kako se delovanje mikrofona v osnovi razlikuje od
mehaničnega zapisovanja?
– Kaj je večkanalno tračno snemanje, naštejte njegove prednosti in kdo je oče
večkanalnega snemanja?
– Naštejte pomanjkljivost tračnih snemalnikov.
– Kaj je dinamični razpon, kaj je hitrost vzorčenja in globina vzorčenja?
– Kakšen je teoretičen dinamični razpon CD-ja in DVD-ja in kaj nam to pove, kako
izračunamo dinamičen razpon določenega medija (primer)?
– Kakšno je okvirno kompresijsko razmerje med CD kvaliteto zapisa in MP3 ter prednosti
in pomanjkljivosti MP3 formata?
– Opišite princip delovanja mikrofona in čemu služi mikrofonski predojačevalec.
– Kaj je bistvo studijskih zvočnikov?
– Ali so lahko slušalke nadomestek zvočnikov, razložite zakaj in opredelite, kaj sta
ojačevalec in razdelilec za slušalke?
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8

ŠTUDIJSKI PRIMER: TEK NA VRŠIČ

Opis projekta:
Ruth Podgornik Reš je ultramaratonka. V okviru priprav na ultramaraton v Grčiji, septembra
2011, trenira s tekom po slovenskih gorah. Za pripravo portreta ultramaratonke smo februarja
posneli prve delovne posnetke – tekaški vzpon na Vršič.
Pri snemanju smo uporabljali kamkorder, stojalo. Zvok je mednarodni ton, osvetlitev dnevna.
Kraj snemanja: Vršič
Čas snemanja: februar 2011

VAJA – TEK NA VRŠIČ
V študijskem primeru je pripravljen grobi material, tega naj študenti uredijo v logično
zaporedje, pri tem pa upoštevajo osnovna pravila montaže.
Dolžina zgodbe naj traja 1, 30 min.
Material je dostopen na spletni strani:
http://www.academia.si/visjesolski-studij/inzenir-medijske-produkcije/solska-tvin-radio/avp-slikovno-gradivo

Ena od možnosti montaže video materiala je predstavljena v nadaljevanju:

Snemanje: zasuk kamere z leve na desno (kader 1).
Montaža: Sekvenco začnemo s prikazovanjem gora (s tem lokaliziramo dogajanje), pomik
kamere pa nam prikaže dogajanje (tek). Clip (želeni del posnetka) zaključimo tik pred tem, ko
objekt snemanja izgine iz kadra.

Snemanje: Zasuk kamere rahlo navzgor (kader 2).
Montaža: Clip začnemo, takoj ko opazimo objekt snemanja. Rez naredimo, kjer je v
predhodnem clipu še viden objekt snemanja, in se v naslednjem clipu objekt že pojavi. To da
sekvenci večjo dinamiko. Clip zaključimo po končanem pomiku kamere.
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Snemanje: Vožnja (snemanje iz avtomobila), pomik kamere navzgor (kader 3).
Montaža: Ker smo prejšnji clip končali v širokem izrezu, nadaljujemo z ozkim izrezom. Clip
zaključimo, ko se kamera umiri.

Snemanje: Vožnja (snemanje iz avtomobila), kamera spremlja objekt spredaj (kader 4).
Montaža: Iz širokega izreza preidemo na ozki izrez. Smer snemanja in zorni kot ostaneta
enaka. Clip naj traja, dokler je kamera mirna. Bližnji plan (obraz) prikazuje psihično
dogajanje objekta snemanja.

Snemanje: Vožnja (snemanje iz avtomobila), kamera spremlja objekt spredaj, vidimo spodnji
del nog (kader 5).
Montaža: Rez mora biti natančno postavljen, da se ohrani ritem gibanja.

Snemanje: Zasuk kamere z leve na desno (kader 6).
Montaža: Ozkemu izrezu sledi srednji plan. Clip se začne s kamero v mirovanju, z zasukom
sledi objektu snemanja in se zaključi na oznaki lokacije, ki je tudi najvišja točka dogajanja.

145

Avdio-video produkcija

Snemanje: Zasuk kamere z leve na desno (kader 7).
Montaža: Kamera sledi objektu, dokler ta ne izgine za drevesi.

Snemanje: Kamera na razgledni točki. Oddaljeno, statično snemanje teka objekta (kader 8).
Montaža: Total.

Snemanje: Vožnja (snemanje iz avtomobila, tek navzdol). Srednji plan (kader 9).
Montaža: Spremljanje subjekta pri teku navzdol.

Snemanje: Vožnja (snemanje iz avtomobila), obraz (kader 10).
Montaža: Kamera spremlja objekt v bližnjem planu.
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Snemanje: Zasuk kamere v levo, zoom out (pomik od). Srednji splošni plan (kader 11).
Montaža: Kamera spremlja objekt z zasukom, uporabimo del od obraza do umiritve kamere.

Snemanje: Zoom out in zasuk kamere. Od table z napisi (bližnji klader) pomik na subjekt,
nato spremljanje objekta do ograje in njegov vzklik (kader 12).
Montaža: Ker smo predhodni clip končali v srednjem splošnem planu, v katerem je bil objekt
snemanja posnet v hrbet, nadaljujemo z detajlom. Kader se zazširi na objekt in ga z zasukom
spremlja ter se konča s subjektivnim pogledom objekta snemanja v totalu.
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