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Povzetek
V diplomskem delu sem predstavil celoten proces, ki je potreben pri izdelavi videospota. Zajel
sem vsa področja od pred-produkcije, ki zajema sinopsis, pisanje scenarija in izdelavo snemalne
knjige. Predstavil sem gibanje kamere in zajemanje kadrov iz različnih planov. Za kakovosten
rezultat moramo poznati lastnosti kamere, s katero snemamo, saj bomo le tako dobili
kakovosten izdelek. Opisal sem opremo, ki sem jo uporabljal, in lastnosti, ki sem jih imel
nastavljene. Predstavil sem razliko med starejšim CCD in novejšim CMOS slikovnim
senzorjem. V zadnjem delu pa sem predstavil program za montažo Adobe Premiere Pro CC in
nekaj njegovih najpomembnejših funkcij, ki sem jih največ uporabljal pri montaži.

Ključne besede: snemanje, kamera, kader, montaža, promocijski spot
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Abstract
In my Batchelor thesis I am presenting the wholesome process required to produce a short
video. I cover all the areas starting with preproduction, which includes synopsis, writing the
script and putting together a storyboard. I present the camera movements and capturing the
different angles. For a quality product we need to know the properties of the camera with which
we are working, because only that way can we get the best final result. I describe the equipment
and settings that I used. I present the difference between the older CCD and newer CMOS
image sensor. In the final part I present post production software Adobe Premiere Pro CC and
some of its most important functions that I used myself.

Key words: recording, camera, shot, video montage, post production
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1 UVOD
Ljudje smo ustvarjeni za gibanje. Že v pradavnini sta bila hoja in tek človekovo orodje in orožje.
Gibanje človeka je pogojeno z njegovimi sposobnostmi, lastnostmi in karakteristikami.
Motorične sposobnosti so na eni strani prirojene po drugi pa pridobljene. Moč je pri človeku
prirojena v približno 50 odstotkih, kar pomeni, da jo s treningom, močno voljo in vztrajnostjo
lahko razvijemo še enkrat toliko. Človeško telo je zmožno narediti nemogoče stvari. Ključnega
pomena pa je zaupanje. Zaupati moramo vase v svoje sposobnosti in partnerja. Vse to pa
pridobimo skozi celo življenje na podlagi pozitivnih in negativnih izkušenj treninga.
Filip in Blaž sta znana pod imenom F&B Acrobatics, skupaj delujeta že od leta 2014. Sta
akrobata, žonglerja, plesalca, kaskaderja, adrenalinska odvisneža in še kaj, ki kljubujeta
fizikalnim zakonom in dnevno premikata meje zmožnosti človeškega telesa. Sta ena redkih, ki
povezujeta šport z umetnostjo.
Tudi cilj naloge je bil predstaviti partnersko akrobatiko, ki jo kot prva v svetu, izvajata na
električni rolki imenovani hoverboard.
V teoretičnem delu bom opisal potrebne postopke pri izdelavi promocijskega posnetka, kasneje
pa se bom osredotočil na tehnični del in opremo, ki sem jo uporabil za izdelavo posnetka ter
orodje za montažo in distribucijo.
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2 SNEMANJE PREDSTAVITVENEGA VIDEOSPOTA
2.1 PRE-PRODUKCIJA
2.1.1 SINOPSIS
Sinopsis je vsebinska zamisel, ki v kratkem zapisu pove, kaj je temeljito sporočilo filma.
Povzema glavne teme, opisuje osrednje osebe, kraje in čase nastopajočih. V anglosaških
deželah (ZDA, VB, AUS, NZ) je sinopsis, ki se imenuje tudi »brief outline«, dolg le nekaj vrstic
[1]. Napišemo ga na eni do treh straneh, v odvisnem govoru, brez dialogov, razen če ima naš
glavni lik določeno prepoznavno frazo. V Hollywoodu ga zahteva producent, za katerega mora
biti sinopsis zanimiv, nato pa se na podlagi njega odloči, ali bo odobril ali zavrnil nadaljnjo
scenaristično obdelavo [2].
Sinopsis je sestavljen iz postavitve, konflikta ali situacije in razpleta. Preden ga začnemo pisati
pa moramo nanj navesti svoje osebne in kontaktne podatke, žanr (drama, komedija) in pa ciljno
občinstvo (starostniki, najstniki). V postavitvi opišemo samo glavne junake, njihovo početje in
položaj v katerem so, tako bodo razvidne glavne točke v filmu. Ne opisujemo pa vseh oseb, saj
bi bralca s tem samo zmedli. Prav tako navedemo samo ključne prizore in prelomnice, ki
vplivajo na dejanja glavnega lika. Nato opišemo samo glavne oziroma pomembne dele zgodbe,
na primer, konflikt ali položaj, v kateri se glavni junak znajde in tako stopnjujemo napetost.
Razrešimo vse probleme in zgodbo pripeljemo do konca. Konec moramo vedno zapisati. V
zaključku opišemo razplet in glavni dogodek, ki vodi do razpleta. Če pišemo sinopsis po že
obstoječem delu, na primer po dramski igri ali romanu, to tudi navedemo in priložimo dokazilo,
da imamo za to dovoljenje [3].

2.1.2 SCENARIJ
Je literarni izdelek z zgodbo, ki jo bodo ustvarjalci kasneje posneli. Ko pišemo scenarij, se
moramo odločiti, kaj je za nas bistveno in kaj je naš glavni cilj, saj pri povezovanju in
izumljanju novih dogodkov tvegamo, da bomo izgubili svojo glavno idejo oziroma motiv. Da
bi idejo bolje udejanjili, moramo paziti na dramaturško izraznost, zgodovinsko resnico,
verjetnost in psihološko pretanjenost [1]. V scenariju ne smemo uporabiti nikakršnih fotografij,
skic ali drugih stvari, razen in samo besedila. Tu se ne ukvarjamo z drugimi stvarmi, kot so na
primer postavitve kamere, koti snemanja, plani, opisi kostumov, ampak se osredotočimo na
samo besedilo oziroma zgodbo, in na svoje like ter okolje v katerem so [4].
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Obliko scenarija razdelimo na uvodno stran in na tako imenovane vse ostale strani. Na uvodni
strani napišemo naslov scenarija, za kakšen scenarij gre, na primer celovečerni film, ime
avtorja, znak © »copyright« in letnico scenarija [4], na vseh ostalih straneh pa zapišemo
scenarij, ki je sestavljen iz dveh kolon, na levi strani so osebe, njihova dejanja, dogodki in
prizorišče, na desni strani pa so dialogi in različni zvočni učinki [2]. Razporeditev scenarija v
dve koloni je dogovor, ki ga lahko tudi opustimo in vse skupaj napišemo v eno vrstico [1].
Glavni elementi scenarija so dogodki, čas, kraj, osebe ter dialogi. Dogajanje opisujemo v
sedanjem času, pri tem pa vedno razmišljamo, ali je to mogoče tudi posneti. Ko opisujemo
osebe, jih moramo najprej spoznati oziroma poznati. Določiti jim moramo neko značilnost, na
primer predrznost, zraven pa jim dodamo tudi značilne gibe oziroma jih okarakteriziramo [1].
Karakteriziramo pa jih na podlagi psihičnih, fizičnih ter socialnih značilnosti, ki vplivajo na
njihov položaj v družbi, odnos do drugih in odnos do določenih dogodkov [2]. Značilnosti ne
opisujemo, temveč jih pokažemo z značajem osebe, ki ga razkrijemo z dejanji tako, da na primer
na začetku filma sprožimo nekaj neprijetnih dogodkov ali uporabimo igro nasprotujočih si
odzivov o osebi, ki jo film »portretira« [1]. V žanrskem filmu je karakterizacija poenostavljena
in površna, v umetniških filmih pa si jo prizadevajo razviti psihološko čim bolj pretanjeno [2].
Filmski scenarij je pogosto zasnovan okoli enega prizorišča ali dveh nasprotujočih si krajev
dogajanja, zaradi dramske učinkovitosti, celo v filmih, ki govorijo o potovanjih. Kraj prikažemo
v njegovi običajni funkciji ali pa nasprotno, šokiramo s protislovjem med krajem in tamkajšnjim
dogodkom [1].
Da v filmu sprožimo akcijo, posredujemo dejstva in podatke ter razkrijemo konflikte in za
čustveno stanje oseb uporabimo dialog. Dialog mora biti dinamičen, usmerjen in mora zveneti
naravno. Izogibati se moramo mehaničnemu menjavanju vprašanj in odgovorov, kar pomeni,
da ni nujno, da je izjava druge osebe besedna, lahko je to samo kretnja ali molk. V dialog lahko
vnesemo več dinamike s ponovitvijo ene besede, z vprašanjem, na katerega tudi odgovorimo z
vprašanjem, s stopnjevanjem, prekinitvami in podobno [1]. Z najmanjšim številom besed
moramo povedati največ. Dolgi pogovori med liki se namreč ne usklajujejo s filmsko estetiko,
posnetek postane predolg, s tem pa izgubimo občinstvo [5]. Scenarij napiše scenarist, ki pa je
predvsem bolj filmski ustvarjalec kot pisatelj, saj scenarij ni samo literarno delo, temveč je že
prvotna oblika filma. Scenarij moramo slišati, videti, sestaviti, napisati kot film [6].
Pri glasbenih videospotih je scenarij lahko nekoliko drugačen, kot pri filmu, saj tu ni dialogov.
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2.1.3 SNEMALNA KNJIGA
Snemalna knjiga (angl. storyboard) je vizualno predstavljen scenarij oziroma celotna zgodba
narisana na papirju in razdeljena na kadre. Za snemalno knjigo načeloma ne potrebujemo
posebnega programa, ampak je dovolj svinčnik in list papirja. Snemalna knjiga je videti kot
strip. Na eno stran papirja se v kvadratke narišejo kadri, kako jih bomo posneli ter v kakšnem
zaporedju. To nam je v pomoč tako pri snemanju kot pri montaži. Zraven se dopišejo kraj, čas,
prostor, opis šumov in glasbe, položaj kamere in dolžina trajanja prizora. Literarni snemalni
knjigi pravimo tudi druga ali dokončna verzija scenarija, saj v njej scenarij razdelimo na kadre,
oštevilčene z zaporednimi številkami, ki jih napišemo nad besedilom. Tehničnih podatkov ne
navajamo, s tem se bomo ukvarjali v tehnični snemalni knjigi [7]. Snemalna knjiga je
pripomoček scenariju s tehničnimi elementi in navodili ter oznakami in opombami. Je nekakšno
vodilo režiserju ter ekipi, s katerim pridobimo neko osnovo za vzpostavitev delovnega plana
snemanja [7]. Tehnično snemalno knjigo napiše režiser sam oziroma v sodelovanju s svojo ožjo
ustvarjalno ekipo, direktorjem fotografije, scenografom in kostumografom [2]. V tehnični
snemalni knjigi imamo točno zapisano, kaj moramo posneti in kako naj to izvedemo. Posnete
kadre pa si označujemo, da vidimo, kaj smo že posneli. Direktor fotografije predstavi režiserju
možne rešitve zaradi tehničnih omejitev, skupaj poiščeta kraje za snemanja, jih označita,
zapišeta in fotografirata ter izbereta snemalno opremo. V tehnični snemalni knjigi je celotno
dogajanje razdeljeno na kadre, ti pa so označeni z zaporedno številko; vidni so elementi glede
na izrez in način snemanja za posamezni posnetek; čas in kraj dogajanja, določeni so snemalni
koti, lestvica planov, položaj kamere oziroma opis gibanja kamere. Dolžina trajanja prizora in
podatki o zvočnih učinkih ter priloge. Vse te podatke razvrstimo v dve koloni, leva stran je za
sliko, desna za zvok [2].

6

Slika 1 Primer snemalne knjige (vir: http://305.gvs.arnes.si/paska/?p=953)

2.2 PRODUKCIJA
2.2.1 KADER, PLAN IN GIBANJE KAMERE
Kader je filmska enota. Njegova dolžina je različna, v snemalnem procesu traja kader od
začetka snemanja (ko zaženemo kamero) do konca snemanja (ko kamero ustavimo). V procesu
montaže kader traja od reza do reza (oz. bolj natančno: od montažnega prehoda do naslednjega
montažnega prehoda), kar ga definira tudi kot osnovni element montaže. Kader fizično združuje
prostor, čas in dejanje. Najkrajši možen kader je dolg eno sličico. Značilnost filmskega kadra
je, da se v njem neprekinjeno dogaja akcija in se njegova kompozicija menja glede na gibanje
objektov in subjektov kot tudi glede na gibanje kamere. Pri slednjem govorimo o statičnih
oziroma dinamičnih kadrih [8]. Višina kamere od tal določa linijo ali snemalni kot, ki uspešno
ustvarjata napetost posnetih kadrov, izraznost, zanimivost prostora in ustvarjajo intenzivnejši
ritem ter čas. Poznamo normalni, spodnji in zgornji kot snemanja.
Normalni kot snemanja deluje objektivno, kamera je v višini pogleda osebe v kadru.
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Spodnji kot snemanja ali spodnji rakurz je, ko je kamera pod pogledom osebe v kadru. Skrajno
mejo imenujemo žabja perspektiva. Osebi da vzvišen, nadrejen položaj. S tega položaja
poudarjamo nekakšno oblast, avtoriteto.
Zgornji kot snemanja ali zgornji rakurz pa je, ko je kamera nad pogledom osebe v kadru.
Skrajno mejo imenujemo ptičja perspektiva. Osebi ta kot snemanja da učinek podrejenega
položaja. Označimo ga z zg. rak., kar pomeni zgornji rakurz.
Vsak kot snemanja, razen normalnega, ki je najbolj naraven, ustvari določeno napetost [9].

Slika 2 Prikaz rakurzov (vir: http://www.ssom.si)

PLAN
Je parameter, ki označuje oddaljenost kamere od objekta, ki ga snemamo. Na samo strukturo
plana vpliva izbira oddaljenosti kamere od objekta kot tudi izbira objektiva. Glede na velikost
fokusnega objekta natančno določimo filmski plan. Pri premikih kamere se lahko v enem kadru
spremeni več različnih planov, medtem ko statični kader vsebuje en plan.
Splošni plan ali total (B) pokaže širšo sliko, v kateri vidimo okolico in osebe, ki so v njej,
velikost plana pa določa prostor oziroma okolica.
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Srednji plan (E) je najbolj naraven, saj nam pokaže osebo od glave do pet, vendar z vidno
okolico oziroma prostorom, v katerem oseba je.
V ameriškem planu (D) oseba že prevladuje nad okoljem, prikažemo jo nad, oziroma pod
koleni. S tem planom pa lahko zajamemo tudi več ljudi naenkrat.
Bližnji plan (G) nam pokaže osebo čez prsi navzgor. Ko imamo takšen plan, je pri osebi
pomemben obraz, saj tako gledalec vidi njeno razpoloženje.
Veliki plan (H) ima zelo pomembno vlogo, saj zajame samo glavo ali obraz od osebe. Tako
dosežemo poudarek samo na osebno duševno stanje.
Detajl (J) nam pokaže neki predmet, osebo ali del okolice (na primer travnato rastlino) od blizu.
To so lahko tudi ključ, človeško oko, usta ali nos [2].

Slika 3 Velikost planov (vir: http://medianorm.si)

GIBANJE KAMERE
Vsakemu posnetku posebej določimo gibljivost. Za statične oziroma mirujoče posnetke
uporabimo lestvico planov in s tem označimo, kam je pozornost usmerjena [7]. Za gibljive
oziroma dinamične posnetke pa poznamo tri načine gibanja kamere, to so zasuk, vožnja ali hoja
s kamero in dvig ali spust kamere s posebnim žerjavom. Mogoče pa so tudi kombinacije teh
treh načinov ali s kombinacijo ročnega snemanja, torej snemanja s prenosno kamero [2]. Na
začetku filmske industrije je bila kamera bolj statična. Tudi prvi premiki so bili bolj ali manj
sledenje osebam. Kasneje pa so se pojavili razni pripomočki, kot so:
Voziček »dolly«, tu se kamera premika po »tirnicah« katere so lahko železne in ravne ali pa
gumijaste. Na tirnice se položi voziček, na katerem je lahko stativ s kamero ali pa snemalna
9

roka. Kamera se lahko premika horizontalno, tako da sledi subjektu ali pa se subjektu približuje
ali oddaljuje. Če uporabimo gumijaste »tirnice« jih lahko položimo v polkrog ali cel krog, ter
tako okoli subjekta krožimo.
»slider« služi enako kot »dolly« za premikanje kamere horizontalno ali približevanju,
oddaljevanju od subjekta le, da je manjši in bolj prenosljiv. Pritrdi se ga lahko na stativ od
kamere, voziček pa drsi po »pušah« ali pa se uporablja »ležaje«. Namenjen je lažjim kameram.
Na snemalne roke ali žerjav (angleško crane ali jib) se kamero pritrdi na roko žerjava, na zadnji
strani pa so pritrjene uteži za lažje manevriranje. Uporabljamo jih za posnetke iz višine ali pa
lažje sledenje subjektu, medtem ko se ta dviga ali spušča.
S Stabilizatorji »steadicam« in to tehniko, lahko sledimo subjektu v vse smeri. Najbolj pride do
izraza pri snemanju ljudi v gibanju, ki jim s kamero sledimo lahko z več strani. Poznamo
stabilizatorje, ki delujejo na popolnoma mehanski način, tu je, na eni strani palice pritrjena
kamera na drugi strani pa jo uravnotežijo protiuteži. Na začetku potrebujemo kar nekaj časa, da
stabilizator pravilno uravnotežimo in se z njim pravilno premikamo. Lahko pa uporabimo
električni stabilizator, ki s tremi osmi, koračnimi motorji in žiroskopom pripomore k še bolj
gladkim posnetkom.
S temi pripomočki lahko izdelku dodamo veliko več dinamike in naredimo izdelek bolj gledljiv
in zanimiv gledalcem.

2.2.2 OSVETLITEV IN LUČ
Tudi če smo vrhunski snemalci, imamo v ekipi najboljše stiliste, vizažiste, igralce … Skratka
najboljšo ekipo in vrhunsko lokacijo, bo lahko posnetek zelo slab, če na njem ne bo dobre
svetlobe. Lahko bi rekli, da veliko vlogo za dober posnetek prispeva svetloba. Osvetlitev filmov
je po navadi zelo zahtevna, saj moramo luč uporabiti z izjemno natančnostjo. Režiser lahko s
točkovnimi lučmi, ki so z žariščem in močjo zelo selektivne, usmerja gledalčev pogled na katero
koli področje slike. Ravno zaradi luči filme snemajo tako dolgo, ker je luč le redko kdaj statična,
saj že manjši premik kamere povzroči drugačno osvetlitev [10]. Pri osvetlitvi z lučmi moramo
paziti na parametre, kot sta kakovost in smer svetlobe. Z različnimi lučmi in »modifikatorji«
lahko oddajamo razpršeno ali pa usmerjeno svetlobo. Tako pri usmerjeni svetlobi dobimo bolj
ostre sence, pri razpršeni pa bolj mehke zabrisane sence.
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Z različnimi postavitvami svetlobnih virov poskušamo prikazati tridimenzionalno obliko
objekta na dvodimenzionalnem mediju. Svetlobni sklop je sestavljen iz štirih svetlobnih virov.

GLAVNA LUČ
Je osnovni položaj svetila, ki nakazuje smer izvora, logiko svetlobne postavitve in ustvarja
razpoloženje. Razkriva obliko objekta in volumen snemalnega predmeta. (vir: Boštjan Miha
Jambrek svetlobni viri in osvetljevanje II str. 21) Najboljši položaj za postavitev glavne luči je
desna stran kamere, luč pa pada pod kotom med 30 in 45 stopinj. S to postavitvijo dobimo senco
na strani nosu in oči, s katero ustvarimo iluzijo volumna [11]. Če svetilo dvignemo nad 45
stopinj, počasi izgubljamo videz glamuroznosti. Začnemo dobivati teksturo kože, očesne
dupline se premaknejo v senco, temne sence pa se pojavijo pod ustnicami in nosom, česar pa
po navadi ne želimo [12].

KONTRA LUČ
Kot lahko izberemo že iz imena kontra luč - stoji za objektom - kar pomaga ločiti objekt od
ozadja. Uporabimo jo kot zadnjo tretjo luč. Svetlobo, ki prihaja iz ozadja uporabimo, kadar
želimo poudariti lase ali pričesko. S takšno svetlobo lahko poudarimo tudi najbolj drobne
podrobnosti in ustvarimo poseben žar okoli objekta. Kadar osvetljujemo lase s tovrstno
svetlobo, moramo paziti, da je njena intenzivnost v odvisnosti od barve las. Zato pri modelih s
svetlimi lasmi uporabimo svetilo z enako močjo, kot je naša glavna luč, pri modelih s temnimi
lasmi pa lahko uporabimo še za stopnjo močnejšo luč. Zavedati pa se moramo, da tovrstna
postavitev svetlobnega vira hitro pripelje do svetlobnega sija okoli glave, česar si pa vedno ne
želimo. Lepo pa se jo uporabi, kadar snemamo, ali fotografiramo prosojen objekt, saj z njo
lahko lepo prikažemo naravo materiala, iz katerega je naš objekt. S tovrstno postavitvijo se
objekt ne izgubi v ozadju, njen oris pa je jasno viden, podobno kot v sončnem mrku sonce [12,
p. 26].

DOPOLNILNA LUČ
Vloga dopolnilne luči je, da omehča sence na nasprotni strani glavne luči. Z njo reguliramo
kontrast na objektu. Tekstura materiala je najbolj izrazita, kadar svetloba osvetljuje objekt
pravokotno na smer gledanja. Idealno bi bilo, če bi z dopolnilno lučjo lahko osvetlili neposredno
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iz objektiva, ker pa to ni mogoče, postavimo luč z nasprotne strani glavne luči. Zaželeno je, da
uporabimo »modifikator« (softbox), da je svetloba čimbolj mehka in sence čim manj izrazite.
Moč dopolnilne luči mora biti manjša od glavne luči. Brez dosvetlitve dobimo v ozadju pred
močnim izvorom svetlobe motiv izrisan le kot silhueto. S tem lahko sicer ustvarimo zanimivo
vzdušje ni pa to tisto, kar si vedno želimo.

2.2.3 NASTAVITVE KAMERA
Na kakovost končne slike v osnovi vpliva sama kamera, velikost tipala in izdelava vezja
kamere. Na te dejavnike lahko delno vplivamo tudi z nastavitvami kamere. Najbolj osnovne
nastavitve, ki jih moramo poznati so, odprtost zaslonke (ang. aperture), hitrost zaklopa (ang.
Shutter speed), vrednost ISO ter uravnavanje beline (ang. White balance). Za pravilno
osvetljeno sliko te nastavitve nastavljamo v paru, saj samo s spremembo enega parametra ne
bomo dobili želenega učinka. Pomagamo pa si lahko s trikotnikom (ang. exposure triangle)

Slika 4 Ekspozicijski trikotnik (vir: www.wordsmithstudio.org)

HITROST ZAKLOPA
Fotoaparati uporabljajo elektronsko vezje za merjenje svetlobe (svetlomer), ki meri vstopno
svetlobo, ki pada na senzor. Od časa osvetlitve je odvisno, koliko časa bo zaklop odprt. Zaklop
skupaj z zaslonko določa količino svetlobe, ki skozi objektiv pade na senzor. Najkrajši časi
osvetlitve pri fotoaparatih so nekje do 1/8000 sekunde, kar je izredno kratek čas. Tako kratki
časi so primerni za fotografiranje športa oziroma hitro se gibajočih predmetov, saj z njim
zamrznemo gibanje in dobimo ostro sliko. Najdaljši časi osvetlitve pri običajnih fotoaparatih
pa so nekje do 30 sekund. Za tako dolg čas moramo kamero obvezno pritrditi na stojalo in
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priporočljivo je, da uporabimo še daljinski sprožilec za proženje, da ob pritisku na sprožilec
kamere ne premaknemo, saj ob tako dolgem času že minimalni premik kamere povzroči
zamegljeno sliko. Tako dolgi časi so primerni za fotografiranje nočnega neba. Pri posnetku pa
smo s hitrostjo zaklopa relativno omejeni. Tu si ne moremo privoščiti ekstremnih časov kot pri
fotografiji. Pri posnetku se držimo pravila, da mora biti hitrost zaklopa dvakratnik številu sličic
na sekundo. Torej če snemamo s 24 sličicami na sekundo, moramo uporabiti čas zaklopa 1/48
sekunde. Ker pa večina kamer ne ponuja te možnosti, nastavimo čas na najbližjo možno, torej
na 1/50 sekunde. Pri tako visokem času so robovi oseb in predmetov rahlo zamegljeni, kar
poudari gibanje. V nasprotnem primeru, če uporabimo krajši čas osvetlitve, so robovi na
predmetih in osebah veliko bolj izraziti, kar naredi nenaraven učinek [13].

Slika 5 Hitrost zaklopa (vir: http://cdn.snapsnapsnap.photos/)

ZASLONKA
Poleg zaklopa tudi z zaslonko reguliramo, koliko svetlobe bomo spustili na senzor fotoaparata.
Zaslonka je nastavljiva odprtina, ki je v objektivu. Sestavljena je iz kovinskih lamel, ki jih lahko
zmanjšujemo ali povečujemo. S spreminjanjem velikosti odprtine zaslonke določimo, koliko
svetlobe bomo spustili na senzor. V dobrih svetlobnih pogojih bo ta odprtina lahko dokaj zaprta
npr. f8. Medtem ko bo ob slabših svetlobnih pogojih zaslonka morala biti bolj odprta npr. f1.8.
Vrednosti zaslonk se gibljejo nekje od f1.4 pa do f22. Poznamo pa tudi zelo hitre objektive, pri
katerih je lahko zaslonka tudi manj kot f1. Z odprtostjo zaslonke ne vplivamo samo na količino
spuščene svetlobe na senzor, temveč tudi na globinsko ostrino fotografije. Če želimo na
fotografiji veliko globinske ostrine, moramo zaslonko kar se da zapreti npr. f22 ali bolj. Z zaprto
zaslonko po navadi fotografiramo pokrajino ali skupine ljudi, ker želimo, da je celotna
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fotografija ostra. Bolj kot bo zaslonka odprta, plitkejša bo globinska ostrina. Tu bodo ostri samo
predmeti, ki so na določeni razdalji. Pri odprti zaslonki izoliramo objekt od ozadja (objekt je
oster, ozadje pa zamegljeno) [14].

Slika 6 Globinska ostrina pri različno odprti zaslonki (vir: http://4.bp.blogspot.com)

ISO
Vrednost ISO je zadnja od treh parametrov ekspozicijskega trikotnika. Z njim nastavljamo
občutljivost svetlobnega senzorja. Nižja, kot je vrednost npr. ISO 100, manj je senzor občutljiv
na svetlobo, višja, kot je vrednost ISO npr. 3200, bolj je senzor občutljiv na svetlobo. To izhaja
iz analogne fotografije, kjer smo uporabljali film. Večja, kot je občutljivost ISO, več šuma bo
na fotografiji. Razpon ISO vrednosti je odvisen od modela kamere. Največkrat se giblje od ISO
100-6400, na boljših kamerah ga lahko razširimo tudi do 25000. V ekspozicijskem trikotniku
je ISO načeloma zadnji parameter, ki ga spreminjamo. Dvignemo ga takrat ko objektiv ni
zmožen odpreti še bolj zaslonke, fotografiramo iz roke in imamo čas zaklopa že daljši od 1/30
sekunde. Vedno poskušamo fotografirati pri čim nižji vrednosti, saj je količina šuma na sliki
manjša in s tem pridobimo barvitost in ostrino na sliki. Vseeno pa moramo paziti, da ga ne
dvignemo previsoko, saj bo v tem primeru posnetek popolnoma neuporaben [15].
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Slika 7 Občutljivost ISO pri nizki in visoki vrednosti (vir: http://s3.amazonaws.com)

WHITE BALANCE
Kamere imajo pri samodejnem nastavljanju barvne temperature velikokrat težave, saj posnetek
dostikrat zajamejo v rahlo modrem, rumenem ali zelenem odtenku. Medtem ko so naše oči
veliko bolj natančne pri presojanju barv, in na posnetku hitreje zaznajo, ali je bela barva zares
bela. Zato je dobro, da znamo sami uravnavati barvno temperaturo na posnetku. Pomembno je,
da vemo, da se barvna temperatura meri v kelvinih [K]. V osnovi nižje kot je nastavljena barvna
temperatura, bolj tople (rumene) bodo barve, višja, kot bo barvna temperatura bolj hladne
(modre) bodo barve [16].

Slika 8 Barvne temperature pri različnih izvorih (vir: http://www.exposureguide.com)
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HITROST SLIČIC »FRAME RATE«
Videoposnetek ni nič drugega kot to, da sliko zajamemo večkrat v nekem časovnem obdobju.
S tujko hitrost zajema sličic imenujemo »frame rate«, vrednosti pa so določene v sličicah na
sekundo - frames per second (fps). Pri filmu se določa standard s hitrostjo sličic 24fps, kar tudi
naše oko zazna kot tekoč premikajoči se videoposnetek brez zatikanja. Z boljšimi kamerami, ki
imajo možnost snemanja z več sličicami na sekundo 200fps in več, lahko dobimo lep učinek
upočasnjenega gibanja, ko kasneje posnetek v montaži pretvorimo nazaj v 24fps [17].

2.2.4 POSEBNOSTI KAMER
RAZLIKA MED CCD IN CMOS SENZORJEM
Osnovni element in najpomembnejša enota videokamere je senzor. Ta svetlobo pretvori v
električni signal. Sestavljen je iz milijonov foto-diod, ki svetlobo spreminjajo v električni naboj.
Fotodioda zazna samo intenziteto svetlobe, ne pa tudi barve, zato je pred piko postavljen še
svetlobni filter rdeče, zelene in modre barve (RGB). V grobem poznamo dva tipa senzorjev
CCD in CMOS. Obe tehnologiji sta se pojavili skoraj hkrati, vendar je na začetku CCD
tehnologija doživela hitrejši in obsežnejši razvoj, saj je bila cenejša in preprostejša za izdelavo.
Razlika med CCD in CMOS senzorjem je v zgradbi senzorja. Pri CCD senzor ima na ravni
posameznega piksla večji dinamični razpon in svetlobno občutljivost, manjši šum in boljšo
kakovost posnetkov.
Pri CMOS senzorju je izdelava na ravni posameznega piksla bolj kompleksna, saj je v samem
pikslu prisotnih več elektronskih elementov kot pri CCD senzorju. Ti elementi so največji
krivec za zajem količine svetlobe in kakovostnih podatkov na ravni posameznega piksla, saj
zasedajo prostor, ki ovira pretok svetlobe. Pa vendarle proizvajalci digitalnih kamer vlagajo v
CMOS tehnologijo, saj porabi manj električne energije, pripomore k hitrejšemu delovanju
sistema ter boljši kakovosti slike, digitalni šum pa se generira med prenosom signala od piksla
pa do AD (analogno digitalnega) pretvornika. Čeprav CCD senzorji kvalitetneje sprejemajo
informacije in imajo manjši šum, so CMOS senzorji zaradi ojačanja signala od piksla do AD
pretvornika precej boljši od CCD senzorjev. Najbolj izrazito se v praksi vidi pri visoki ISO
vrednosti. Z inovativnimi rešitvami pa se pri zgradbi CMOS senzorja pri kakovosti zajete
informacije na ravni piksla že močno približamo CCD senzorju [18].
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Slika 9: Razlika v zgradbi CCD in CMOS senzorja (vir: http://foto-info.si)

RAZLIKA MED DSLR IN BREZ ZRCALNIM FOTOAPARATOM
Glavna razlika med DSLR in brez zrcalnimi fotoaparati je velikost in teža. Brez zrcalni
fotoaparati so od DSLR kamer prevzeli večja tipala in izmenljive objektive, od kompaktnih pa
njihovo velikost. [19] Pri brez zrcalnih kamerah pada svetloba neposredno na senzor, med tem
ko ima DSLR pred senzorjem zrcalo nagnjeno za 90 stopinj in sliko iz objektiva projicira skozi
prizmo v okular. Prednost tega je bolj natančen prikaz dejanske postavitve fotografije v okularju
pred samim fotografiranjem. Prednost pri brez zrcalnih fotoaparatih je tišina pri fotografiranju,
saj ti nimajo zrcala pred senzorjem, ki se ob vsakem pritisku na sprožilec dvigne, da lahko
svetloba pade na senzor. To je lahko zelo uporabno, če fotografiramo na kakšnih konferencah,
cerkvah ali pa intervjujih, kjer zna zvok zaklopa motiti občinstvo. Oba fotoaparata tako DSLR
kot brez zrcalni, pa sta ne glede na tehnično dovršenost drobovja nevredna brez objektiva. Z
objektivom si fotoaparat prilagodimo našim željam in potrebam. Čeprav imajo dražji
kompaktni fotoaparati dobro optiko, še vedno niso kos uporabi vsestranskih objektivov. Pri
izbiri objektiva nas ovira le naš proračun. Privoščimo si lahko objektive za različne namene:
širokokotne, makro, super telefoto … z uporabo različnih pretvornikov pa jih lahko uporabimo
tako na DSLR fotoaparatih kot brez zrcalnih fotoaparatih [20] [21].
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Slika 10: Razlika med DSLR (Reflex) in brez zrcalnim (Mirror Less) fotoaparatom (vir: http://thefuturephotographer.com)

2.2.5 POST-PRODUKCIJA
Po zaključku snemanja je naše delo tako rekoč šele na polovici. Bistven korak celotnega
produkcijskega izdelka je post-produkcija. Post-produkcija je faza, ki zajema selekcijo
posnetega materiala, obdelavo, avdio in video zapisa, fotografij, barvno korekcijo, izdelavo 3D
animacij in vizualnih efektov [22]. Zaključnemu izdelku poda končno podobo. Pri postprodukciji si moramo vzeti čas in dobro poznati programska orodja, saj z njimi lahko tudi iz
slabše zajetih posnetkov naredimo vrhunski končni izdelek ali pa v nasprotnem primeru vse
pokvarimo.

2.2.6 DISTRIBUCIJA
V fazi distribucije poskrbimo, da izdelek doseže ciljno občinstvo. Nekoč smo v ta namen
uporabljali fizični medij (film, DVD, USB pomnilnik), danes pa distribucijo običajno
zagotovimo s spletnimi tehnologijami. Video posnetki načeloma obsegajo veliko
pomnilniškega prostora. Za predvajanje na spletu zato uporabljamo stisnjene (kompresirane)
datoteke, ki jih stisnemo s pomočjo različnih kodekov. Kodek lahko predstavlja programska
oprema, strojna oprema ali oboje. Preden video stisnemo, moramo vedeti, na kateri platformi
ga bomo uporabili. Za objavo na spletu je najbolje uporabiti format H.264, ki je razširitev
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družine MPEG-4, ker ponuja dobro razmerje med kakovostjo slike in velikostjo datoteke.
Uporablja ga tudi digitalna televizija in Blu-ray diski [23].
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3 POTEK SNEMANJA IN SNEMALNA OPREMA
3.1 SNEMALNA OPREMA
Za snemanje sem uporabil dve kameri, in sicer Canon 60D in njegovega mlajšega brata Canon
70D, da je snemanje potekalo hitreje in določenih prizorov ni bilo treba prevečkrat ponavljati,
saj so nekateri elementi akrobatov zelo zahtevni za izvedbo. Leče, ki so bile na kamerah, so bile
Sigma 18-35mm f1.8 art in Tamron 24-70 mm f2.8 Di VC USD. zraven sem uporabil še:


Stojalo Velbon DV-6000,



monopod Sirui P-204S,



spominske kartice SanDisk SDHC Extreme 32GB,



stabilizator Genesis,



mikrofon Rode VideoMic Pro.

Kameri sta po lastnostih skoraj identični, obe imata vgrajeno APS-C CMOS tipalo s faktorjem
izreza 1.6x, z razliko da ima Canon 70D 20.2 milijonov pik, medtem ko ima njegov mlajši brat
le 18 milijonov slikovnih pik. Oba fotoaprata imata možnost zajema videa v polni HD
ločljivosti 1080p pri 24 sličicah na sekundo. Nekaj razlike je tudi pri razponu ISO vrednosti,
saj Canon 70D ponuja vrednost ISO od 100 do 12800 z razširitvijo tudi 25600, med tem ko
Canon 60D ponuja ISO vrednost le od 100-6400 z razširitvijo do 12800, vendar se pri snemanju
videa, pri ISO 1600 že kar močno pozna šum na sliki pri Canon 60D, med tem ko Canon 70
zaradi novejšega čipa zmore dokaj kvalitetno reducirati šum tudi pri ISO 3200. Odlično pri
novejšemu Canon 70D je tudi zmožnost samodejnega ostrenja, čeprav sem vse skozi ostril
ročno.

Slika 11: Canon 60D (vir: https://www.usa.canon.com)

Slika 12: Canon 70D (vir: https://www.usa.canon.com)
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Sekundarna kamera Canon 60D je bila ves čas nameščena na tripod Velbon DV-6000 in
snemalno glavo Manfrotto MVH500AH.

Slika 13: Snemalna glava Manfrotto MVH500AH (vir: foto-klik.si)
www.picquery.com)

Slika 14: Stojalo Tripod DV-6000 (vir:

Canon 70D sem uporabil kot primarno kamero. Njo sem imel pritrjeno na monopod Sirui P204S, na katerem je bila tudi pritrjena snemalna glava Manfrotto MVH500AH. Za bolj
dinamične posnetke pa sem uporabil stabilizator Genesis.

Slika 15: Monopod Sirui P-204S (vir: www.foto-klik.si)
www.genesiscamera.co.id)

Slika 16: Genesis stabilizator (vir:

Na drugotni kameri Canon 60D sem imel vse skozi lečo Sigma 18-35mm f1.8 art, saj ima širši
kot zajema in mi je pripomogla pri lovljenju širokih kotov - »totalov«. Na primarni kameri
Canon 70D sem večji del časa imel lečo Tamron 24-70mm f2.8 Di VC USD. Ta objektiv ima
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ožji kot, z njim sem lepo lovil bližnje posnetke - »close up«. Ko sem uporabil stabilizator, sem
Tamron lečo zamenjal s Sigmo, saj ima ta širši kot, ki pri premikanju kamere bolje blaži
morebitne tresljaje kamere. Tudi zaradi majhnosti prostora sem potreboval Sigma lečo, da sem
v objektiv dobil oba akrobata v »dvo plan«.

Slika 17: Sigma 18-35mm f1.8 art (vir: bhphotovideo.com) Slika 18: Tamron 24-70 mm f2.8 Di VC USD (vir: juzaphoto.com)

3.1.2 ZVOK
Ker sem v celotnem posnetku uporabil glasbeno podlago, zajem samega zvoka ni bil
pomemben. Za nekaj ambientalnih zvočnih posnetkov pa sem uporabil Rode VideoMic Pro.

Slika 19: Rode VideoMic Pro (vir: cdn2.rode.com)
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3.1.3 LUČ
Ker smo snemali v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, smo za vir svetlobe uporabili odrske
luči, ki jih uporabljajo tudi pri različnih predstavah in koncertih. Za glavno luč so bili delovni
reflektorji iz stropa, usmerjeni pod rahlim kotom, neposredno na akrobata. Za kontra luč smo
uporabili »spot light« reflektorja na levi in desni strani odra, da sta akrobata dobila bolj
tridimenzionalen učinek. S tem sem pridobil tudi lepe »flare« učinke pri snemanju s strani, ko
se je svetloba od luči odbijala v leči kamere. Za barvito ozadje smo uporabili tako imenovane
»wash« luči, ki so bile za belim platnom na tleh, pot kotom 45 stopinj, usmerjene proti stropu.
Za zgornji del ozadja pa sta poskrbeli dve »spot light« luči usmerjeni vsaka v svojo stran. Hkrati
sem, ob nastavljanju luči, gledal na kameri, kakšna bo dejanska svetloba na posnetku.

3.2 PRE-PRODUKCIJA
3.2.1 SCENARIJ
Za izdelavo promocijskega posnetka, posebnega scenarija nisem potreboval, saj ne vsebuje
posebne zgodbe in dialogov. Na samem snemanju sem si kot scenarij napisal elemente v
vrstnem redu, ki jih akrobata izvajata, saj mi je to pomagalo pri montaži.

3.2.2 SNEMALNA KNJIGA
Snemalno knjigo, ki sem jo izdelal, sem si poenostavil, tako da sem na spletu pregledal različne
akrobatske, akcijske in motivacijske posnetke, ter si podobne kadre, kot sem si jih zamislil,
shranil s posnetkom zaslona, in jih v časovnem vrstnem redu razporedil v urejevalniku besedil.

3.3 SNEMANJE
Kot že rečeno smo celoten promocijski posnetek posneli v Linhartovi dvorani Cankarjevega
doma. Takoj ob prihodu v dvorano, sva sprva z mojstrom luči nastavila želeno svetlobo v
dvorani in na ozadju. Po postavitvi luči sem skupaj s Filipom in Blažem izbral oblačila, ki so
bila najbolj primerna na izbrano luč.
Nato je sledila postavitev opreme. Drugotno kamero Canon 60D in Sigmo 18-35 mm sem
postavil med sedeže, kjer običajno sedijo ljudje med predstavo, da je lovila središče celotnega
odra (total), s tem sem dobil akrobata pri izvajanju točke v celotni podobi in prikazal ter
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poudaril celotno figuro, estetiko in zahtevnost izvedenega elementa. Sam sem se s primarno
kamero Canon 70D in Tamron-om 24-70 mm postavil ob stran odra, tako da še nisem bil v
kadru drugotne kamere, imel pa sem dovolj prostora za snemanje podrobnosti, ki sta jih izvajala
akrobata. S snemanjem podrobnosti (close up) sem želel poudariti moč in dinamiko izvedenih
elementov, hkrati pa pridobiti bolj dinamične posnetke za montažo. Sliko sem zajemal v
resoluciji 1080p in 24 sličicami na sekundo. Na obeh kamerah pa sem nastavil »Picture profile«
ročno, in sicer: »Sharpness« 0, »Contrast« -4, »Saturation« -3, »Color tone« 0. S tem sem
pridobil bolj monotono »flat« sliko, kar pomeni zelo nizko saturacijo in omogoča zajem širšega
dinamičnega razpona, pri čemer sem imel več možnosti pri barvni korekciji v montaži.
Nastavitve ISO vrednost sem zaradi zaprtega prostora imel nastavljene vse skozi na 1250,
hitrost zaklopa je bila med 1/50 in 1/80 sekunde, zaslonko pa sem imel na Tamron objektivu
vse skozi popolno odprto na f2.8, saj je bila zaradi zaprtega prostora potrebna, poleg tega pa
sem še dodatno hotel poudariti podrobnosti tako, da je bil objekt izostren, ozadje okoli njega pa
rahlo zamegljeno. Na Sigmi, čeprav dopušča zaslonko f1.8, sem zaprl na f2.8 ali pa f3.2. Ker
je bila kamera statična in bolj oddaljena, sem s tem pridobil malo več globinske ostrine.
Čudovito bi bilo, če bi zaslonko za kakšno stopnjo zaprl in s tem pridobil še več globinske
ostrine, vendar svetlobni pogoji tega niso dopuščali. V tem primeru bi moral dvignit ISO
občutljivost, vendar bi s tem povečal šum na sliki, česar pa nisem želel. White balance sem imel
vse skozi nastavljen na 3200K, ker so tudi reflektorji v dvorani oddajali takšno temperaturo
svetlobe. Ves posneti material sem ostril ročno s fokusnim obročkom na objektivu. Tako sem
se izognil neostrim delom akrobatov pri premikanju. V pomoč mi je bil digitalni zoom na
kameri, s katerim sem najprej približal objekt in lažje nastavil ostrino. Drugotna kamera pa pri
posnetku ne dopušča avtomatskega ostrenja.
Najprej sem posnel tehnično zahtevnejše elemente, ki sta jih izvajala akrobata, nato pa tehnično
manj zahtevne. Uporabil sem več snemalnih tehnik. Največ sem kamero premikal horizontalno
in vertikalno s snemalno glavo na monopodu ter tako sledil objektu. Pri kroženju okoli
akrobatov pa sem uporabil »steadicam« in električno rolko »hoverboard«, na kateri sem se z
»steadicam-om« v roki okoli akrobatov peljal in s tem dobil bolj dinamične posnetke, hkrati pa
še bolj oblažil vibracije kamere, saj se je kamera manj tresla, kot bi se sicer pri hoji. Za celoten
projekt smo imeli 7 ur časa, kot je bila na razpolago dvorana. Zaradi dveh kamer smo posnetke
izdelali v šestih urah.
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3.4 POST-PRODUKCIJA
3.4.1 PREDSTAVITEV PROGRAMA
Za montažo celotnega projekta sem uporabil program Adobe Premiere Pro CC 2017. Gre za
profesionalni program za montažo videoposnetkov, ki ga uporabljajo tudi profesionalni filmski
ustvarjalci.
Ko odpremo program in začnemo nov projekt, moramo najprej nastaviti medij, na katerem
želimo, da je vsebina. Nato znotraj projekta izberemo sekvenco, ki določa, kakšne lastnosti bo
imel projekt ob izvozu. To je zelo pomembno, saj lahko v nasprotnem primeru kakovost
končnega izdelka zelo poslabšamo. Sam program ima že pred nastavljene nastavitve sekvence
za različne kamere, tako da lahko izberemo samo kamero s katero snemamo, ostale parametre
pa ima program že nastavljene. Jaz sem snemal v HD resoluciji 1080p in 24 sličicami na
sekundo z DSLR kamero, zato sem tudi izbral to sekvenco.

Slika 20: Nastavitev sekvence

Ko smo nastavili parametre sekvence, lahko začnemo montažo materiala. Program Premiere
Pro je lepo optimiziran za različne odseke posameznega dela od začetne selekcije posnetkov,
montaže, avdio učinkov, do zaključnih popravkov barve. Delovno okolje pa si lahko nastavimo
tudi sami po željah in potrebah. Sam sem za celoten projekt izbral okolje editing, v zadnjem
procesu dela, ko sem moral popraviti barvno korekcijo pa sem izbral polje color. Sam program
je sestavljen iz knjižnice (rdeče polje), kamor uvozimo ves material, ki ga hočemo urediti. V
modrem polju je časovna premica, nanjo povlečemo avdio in video posnetek, ki ga lahko
režemo in mu dodajamo razne učinke, da je na koncu cel projekt lepo videti. V vijoličastem
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oknu (effect control) manipuliramo z vsemi učinki, ki smo jih dodali svojemu posnetku. Zeleno
okno pa prikazuje posnetke, ki jih sestavljamo na časovni premici.

Slika 21: Delovno okolje programa Premiere Pro CC

3.4.2 ČASOVNICA
Časovnica omogoča, da lahko z uporabo prehodov ali brez njih zlagamo posnetke kot legokocke
eden za drugega, dokler ne dobimo končne dolžine izdelka. Čudovita možnost programa je, da
lahko tako video kot zvočne posnetke zložimo na različne kanale, eden pod drugega. To pride
še posebej prav ko imamo več kamer, saj lahko posnetek sinhroniziramo z gibi in zvokom, nato
pa na želeni časovni enoti odrežemo posnetek ene kamere in uporabimo posnetek druge kamere.

Slika 22: Časovnica
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3.4.3 MONTAŽA
Z montažo sem začel, da sem najprej v programu izbral sekvenco, ki zajema okno ločljivosti
1080p in 24 sličic na sekundo ter končni format mp4. Z najbolj uporabljenim pristopom
»Drag&Drop« sem prijel in premaknil vse posnetke v razdelek »Project«. Selekcijo posnetkov
sem delal sproti v samem programu, tako da sem vsak posnetek pregledal ter boljši del posnetka
izbral in izrezal.
Na časovno premico sem najprej uvozil glasbeno podlago, ki sem jo kupil na glasbenem portalu
audiojungle.net, ki ponuja široko paleto glasbenih spremljav za različne projekte. Naslednji
korak je bil rezanje posnetkov. To sem izvedel z dvoklikom na posnetek in ta se mi je odprl v
novem oknu »Source«. Tu sem nastavil markerja na začetno in končno pozicijo želenega izreza
posnetka in ga preprosto povlekel na časovnico, kjer mi je bila za referenco glasbena podlaga,
po kateri sem v ritmu zlagal posnetke. Na časovnici sem posnetke zložil v pet vrst ali kanalov
pri tem sem si olajšal delo, ko sem hotel prikazati element »totala« in »close up«, saj sem imel
celoten posnetek »totala« na traku 1, »close up« pa na traku 2. Ko sem hotel iz »totala« prikazati
bližnji posnetek »close up«, sem samo na dveh mestih odrezal posnetek na traku 2, in s tem
naredil »luknjo« v posnetku. Ker ima višje ležeči posnetek prioriteto, se posnetka na traku 1 ne
vidi.
Da sem prišel do končnega izdelka, sem v procesu montaže na časovnici največ uporabljal
orodja: selection tool (bližnjica »V«). Z njim sem premikal posnetke in jih krajšal ali daljšal.
Razor tool (bližnjica »C«) sem uporabil, ko sem hotel daljši posnetek razdeliti na več delov in
vmes dodati kader iz drugega zornega kota. Track select forward tool (bližnjica »A«) sem
uporabil, ko sem med vse posnetke želel dodati drug posnetek ali pa obstoječega zamenjati z
daljšim. Po končanem sestavljanju sem dodelil še prehode. Za prehod sem uporabil »Cros
Dissolve«, ki ustvari mehko prelivanje med posnetki. Uporabil sem ga le na začetku in na koncu
celotnega posnetka, vmes pa so samo rezani posnetki brez prehodov, saj sem s tem dobil več
dinamičnosti.
Po končani montaži sem se lotil barvnega popravka, za kar sem izbral okolje color, v programu
Premiere Pro CC, ki prevzeto ponuja učinke za popravljanje barv na posnetku ter možnost
uporabe raznih LUT dodatkov. S samim popravkom barv na celotnem posnetku nisem
pretiraval in uporabljal posebnih učinkov, ker sem želel ohraniti naraven videz. Vsem
posnetkom sem popravil kontrast, belino ter presvetle posnetke malo potemnil in pretemne
osvetlil.
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Slika 23: Barvna popravek v programu Premiere Pro CC

Sama montaža je preprostejša brez posebnih vizualnih učinkov, saj za ta projekt niso bili
potrebni. Pri montaži sem imel popolnoma proste roke, paziti sem moral le, da se točka
povezuje pravilno iz elementa v element, kot sem imel napisano na scenariju.

3.5 DISTRIBUCIJA
Po končani montaži je bilo treba končno datoteko zapakirati in izvoziti. Pri Premiere Pro je
postopek podoben kot pri ostalih programih za video obdelavo: File>Export>Media, jaz pa sem
izbral bližnjico »Ctrl+M«. Odpre se novo okno z nastavitvami za izvoz. Tu lahko nastavimo še
enkrat ločljivost in osnovo, za katero je posnetek namenjen (telefon, tablica, TV …). Posnetek
lahko tu tudi »kompresiramo«, če želimo.
Končni promocijski posnetek je bil v osnovi namenjen za promocijo po spletu in družabnih
omrežij, zato sem za izvoz videoposnetka uporabil kodek H.264, ki vso vsebino »zapakira« v
mp4 format. S kodekom določamo metodo dekodiranje podatkov. S tem neposredno vpliva na
kakovost, velikost končne datoteke in ali bo določena naprava bila zmožna predvajati to
datoteko. Drugih nastavitev nisem nastavljal, saj sem jih že na začetku, ko sem izbral sekvenco.
Posnetek je bil v ločljivosti 1080p s 23.976 sličicami na sekundo ter v standardnem PAL
filmskem formatu.
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Slika 24: Nastavitve Izvoza video posnetka

3.6 KOMENTAR IZDELKA
Celoten proces snemanja je potekal gladko, saj smo snemanje končali uro pred postavljeno
dispozicijo. Linhartovo dvorano Cankarjevega doma smo imeli rezervirano od 11. ure pa do 18.
ure zvečer. Prvo uro smo si vzeli čas in postavili luči, da je na kameri vse lepo vidno in znova
šli skozi scenarij in naredili načrt dela. Najprej sem posnel začetne kadre prihoda in dvorano
ter konec. Nato pa smo nadaljevali s snemanjem samih elementov na električni rolki. Čeprav
imata Filip in Blaž svoje točke naštudirane do podrobnosti, smo morali večino elementov
ponoviti, saj sem moral posneti različne kote in plane, ki sem jih v montaži združil.
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4 ZAKLJUČEK
Izdelek je izpolnil pričakovanja, saj nam je uspelo prikazati želene elemente, moč in umetnost
na posnetku. Z izdelkom smo vsi zadovoljni. Spremenil bi še kašno podrobnost, predvsem v
fazi snemanja, bi bil polj pozoren na fokus kamere.
Spoznal sem, da je pred-produkcija pri izvedbi video spota enako ali pa še bolj pomembna, kot
sama produkcija, saj je v post produkciji veliko manj dela in končni izdelek je boljši, kar pa je
glavni cilj. To mi bo prav prišlo pri naslednjih projektih.
Raziskal sem podrobnosti o opremi, ki sem jo uporabljal in se naučil, kako svetloba potuje skozi
lečo do senzorja, ki jo ta pretvori v električni signal, da na koncu dobimo premikajočo se sliko.
Zanimivo je videti, kako tehnologija hitro napreduje in je s tem tudi cenovno bolj dostopna nam
uporabnikom. Skozi celotno diplomsko nalogo sem si pridobil veliko novega znanja v teoriji,
ki sem ga prej bolj bežno poznal iz prakse. Še več znanja pa sem pridobil s končnim projektom,
saj sem z njim izpopolnil tehnike pri snemanju in montaži.
Zaključni promocijski video spot je dostopen na portalu YouTube na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=NH3Hnbh0vBw&feature=youtu.be.
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