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IZVLEČEK
Video produkcija ima v splošnem zelo veliko moč nad širokim spektrom občinstva. Preko
video vsebine se dandanes podaja ogromno resničnih, še več pa umetno ustvarjenih informacij
iz sveta ter dogajanja na njem. Prav tako pa ji lahko pripišemo veliko zaslug za širjenje
športnih aktivnosti med najmlajšimi in mladimi. Dobri videi, ki so objavljeni na spletu, lahko
pritegnejo ogromno množico. V slednji so tudi osebe, ki si želijo početi enake stvari, kot jih
vidijo v videih npr. na družbenih omrežjih. Namen diplomske naloge je prikazati proces
izdelave kratkega filma

o gorskem kolesarstvu, ki nagovarja gledalca k športnemu

udejstvovanju ter sproščanja notranje napetosti. Predstavljen je celoten postopek, od zasnove
zgodbe, risanja snemalne knjige, pisanja zgodbe, snemanja ter montaže. Omenjena in opisana
je oprema, s katero je bil film posnet, bralec pa je seznanjen s stvarmi, ki jih je potrebno
vedeti pred pričetkom takega projekta. V teoretičnem delu je povzet pomen predprodukcije,
produkcije ter postprodukcije filma s poudarkom na zvrsti ekstremnega kolesarstva. V prvem
delu opiše predprodukcijo, produkcijo ter post produkcijo v splošnem ter pomen zvočnih
insertov. Dotakne se tudi opreme ter njene specifikacije za lažjo predstavo bralcu. Skozi
praktični del avtor opiše dejanski potek dela, s katerim se je soočil, povzame pričakovanja ter
rezultate diplomskega dela. V končnem delu so bile zajete in interpretirane prvine referenčnih
filmov Unreal, Life Cycles od Stance Films in Where the Trail Ends in tako izdelan kvaliteten
izdelek. V razpravi in zaključkih je podana ocena dela, kritično je analizirana produkcija in
rezultati.
Ključne besede: video, športni film, produkcija, montaža, zvok, snemanje
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ABSTRACT
Generally speaking the influence of the video production over a wide specter of the audience
is very large. Many real and even more artificially produced information of the world and
activities in the world are given out through the video themes nowadays. The credits for
spreading sports activites among children and youth can also be given to those. The quality
videos, published on the internet, can attract wide public, among which there are also the
people, who desire to practice the same activities as are seen in the videos published, for
instance, in the social networks. The goal of the thesis work is to present the making process
of a short mountain biking film, which invites the observer to practice sport and release inner
tensions. The whole procedure, from the basic plot, drawing of the recording book, narration
writing, recording and fitting, is presented. Equipment used for the making of the film is
presented and described. The reader is acquainted with the things needed to be taken in
knowledge before starting the project itself. In the theoretical part of the thesis the author
summarizes the purpose of preproduction, production and postproduction of the movie. The
main focus is given to the extreme cycling. The first part generally presents preproduction,
production and postproduction as well as the intention of the sound inserts. For the easier
comprehension by the readers side a slight touch was also given to the movie making
equipment and its specifications. In the practical part of the thesis the author describes the
actual work procedure he was faced with, summarizes the results of the thesis work and his
future expectations. In the work the author has joined the elements of all the three movies
and prepared a quality final product. In discussion and conclusions, the evaluation of the
research work is presented and the analysis of the production and results.
Key words: video, sports movie, production, fitting, sound, recording
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1 UVOD
Gorsko kolesarstvo oziroma ekstremni športi ter film so že od nekdaj tesno povezani. V
zadnjih nekaj letih pa se je na tem področju marsikaj spremenilo. Filmi ne prikazujejo več le
športa kot samega, ampak v ozadju prinašajo globlja sporočila, ki so morda čisto običajna,
vendar se jih ljudje premalo zavedamo. Med raziskovanjem filmov smo ugotovili, da na
Slovenskem še ni bilo posnetega podobnega filma. To je tudi ena izmed glavnih stvari, ki nas
je pripeljala do tega, da posnamemo film o gorskem kolesarstvu z neko zgodbo, ki se lahko
navezuje na širšo publiko.
Namen diplomske naloge je bil izdelati od dvajset minut do pol ure dolg film o gorskem
kolesarstvu z naslovom Unleashed, ki je vsebinsko močen ter zanimiv za širok spekter
gledalcev. Preko pisanja ter izdelave končnega izdelka pa je bil cilj dela predstaviti bralcu
proces izdelave filma, s poudarkom na montaži ter oblikovanju zvoka. V uvodnem delu je
predstavljen teoretični del predprodukcije, produkcije ter postprodukcije. V nadaljevanju sledi
tudi nekaj govora o opremi, s katero je bil film izdelan.
V zgled za pisanje zgodbe ter izdelave videa avtor navaja nekaj športnih filmov. Kot prvi je
film Unreal izdelan s strani video produkcije Teton Gravity Research, ki slovi po zelo močnih
posnetkih. Drugi referenčni video je Life Cycles produkcije Stance Films, katerega prvina je
močna zgodba. Zadnji za zgled pa je Where the Trail Ends, ki je močen v montaži s strani
Red Bull Media House.
Končni film je sestavljen iz štirih segmentov, ki skupaj delujejo kot celota. Tematika je
gorsko kolesarstvo, hkrati pa tudi soočanje z vsesplošnimi problemi. Zgodba temelji na
dejstvu, da ima glavni igralec na drevo privezane tri druge osebe, ki so v prenesenem pomenu
njegovi problemi. Le-teh se skozi film znebi z vožnjo s kolesom, kar je prispodoba, da s
športom dosegamo notranji mir in krepimo um. Ko se zgodba razvije do konca, se osebe
oziroma problemi rešijo verige. Problemi se še zadnjič spravijo na glavnega igralca, ta pa jim
z vožnjo kolesa dokončno uide. Z zadnjim segmentom pa je prikazano, da je treba početi to,
kar nas vesli, ne glede na starost, saj le s tem dosežemo zadovoljstvo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Značilnosti produkcije športnih filmov
Medtem ko je produkcija športnega filma del, kjer se naredi najbolj precizne poteze pri celotni
izdelavi, je proces načrtovanja glavnina odločitev, ki so sprejete med celotnim procesom.
Namen načrtovanja procesa je pregledati vse možnosti ter pripraviti najboljšo kombinacijo
celotne izdelave. V primeru prenosa športnega dogodka je potrebno načrtovati najbolj
optimalno pokritost samega dogodka, da je lahko na dejanskem dogajanju zajeta celotna
akcija, dogajanje.
Prvine, ki naredijo ekipo profesionalno, so točnost (člani ekipe morajo obveščati druge člane
v ekipi, časovna usklajenost ter enotnost podajanja informacij naročniku), pravičnost (v
primeru prenosa športnega dogodka ne sme nobena ekipa izstopati), analiza (prikaz
dejanskega dogajanja gledalcu), dokumentacija (zajem celotnega dogajanja za lažjo kasnejšo
montažo, prikaz vzdušja), ustvarjalnost (razvijanje zgodbe, zabavanje z različnimi metodami,
kot so animacije, zvoki), samokritičnost (z izdelki ne smemo biti prehitro zadovoljni, ampak
jih moramo nadgrajevati, prilagajati).
Pozicija kamer je glavna stvar organizacije. Pred samim snemanjem si moramo ogledati teren,
predvideti potek akcij in dogajanja. Glede na prostor in točko dogajanja določimo pozicijo
kamer tako, da bo ob izpeljani akciji zajet celoten potek. Če produkcija nima več kamer, je
treba akcijo ponoviti večkrat, da lahko isto stvar prikažemo z več zornih kotov. Prav tako je
treba predvideti ali bo na snemanju potrebna dodatna oprema, kot so stativi, stabilizatorji,
leče, mikrofoni itd. [vir]
Zvok je ena najpomembnejših stvari pri produkciji športnega filma. Prav tako moramo sam
potek zajemanja zvoka predhodno načrtovati. Potrebno je narediti načrt, kako, kje, kdaj in s
čim bo zvok zajet na samem prizorišču snemanja. Zvok ima namreč največji vpliv na vzdušje
videa [1]. Ko načrtujemo zajemanje zvoka se zastavljajo naslednja vprašanja: kaj publika želi
in mora slišati, se lahko mikrofon pojavi v kadru, koliko mikrofonov je potrebnih,
potrebujemo žične ali brezžične mikrofone, obstaja problem naravnega zvoka, pozicije
mikrofonov itd. Vsi ti dejavniki bodo kasneje vplivali na zajem ter možnost obdelave zvoka
[2].
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2.1.1 Priprava zvokov ter zvočne kulise
Za vstavljanje zvokov v končni video je potrebno pred začetkom snemanja analizirati okolje,
v katerem bomo film snemali. To običajno storimo pri ogledu lokacije ter načrtovanju
postavitve kamer. Z analizo okolja ugotovimo, kateri zvoki se na določeni lokaciji nahajajo.
To nam kasneje pomaga ustvariti zvočno kuliso. Za primer lahko vzamemo na primer nek
prizor s konjem, kjer se lokacija nahaja v naravnem okolju sredi gozda. Pri analizi zvočne
kulise bi ugotovili, da je na lokaciji veliko zvokov, kot so ptice, veter, šumenje listov, mrčes.
S pomočjo analize smo na te zvoke kasneje pozorni in jih lahko dodamo v video. V primeru,
da zvok na snemanju ni posnet dovolj kvalitetno, lahko pri post produkciji zvok črpamo s
spletnih knjižnic, kjer se nahaja velik nabor zvokov ter zvočnih efektov. Razumeti moramo
povezavo zvokov s prostorom, v katerem se nahajamo, saj le tako lahko primerno upodobimo
zgodbo oziroma sporočilo, ki ga podajamo skozi video [3].

2.2 Predprodukcija športnega filma
Proces izdelave filma zahteva določene predpriprave, katere v filmski industriji poimenujemo
predprodukcija. Predprodukcija športnega filma je le-tej zelo podobna. Sestoji se iz snovanja
kreativne ideje, logistike, izdelava snemalne knjige, sestavljanja ekipe, iskanje lokacij
snemanja ter nastopajočih. V športnem filmu je poudarek na atraktivnih zunanjih lokacijah ter
dobrih športnikih, ki naredijo vsebino zanimivejšo. Pomembna je tudi izbira opreme ter ekipe
(snemalna oprema, snemalec, luči ...). Za športne filme je potrebno predhodno predvideti tudi
veliko spremenljivih dejavnikov, kot so vreme, poškodbe, športni objekti ter rekviziti. Gre za
zelo obsežen proces, ki med drugim zahteva tudi rezervne načrte v primeru, da kateri od prej
naštetih dejavnikov ni na razpolago. Predprodukcija pa nekako zajema 80 % celotnega
postopka. Dobro načrtovana predprodukcija zniža strošek in čas produkcije ter
postprodukcije, kar razloži tudi G. Newman Lovrence v knjigi Digital Sports Photography
[4].
V našem primeru gre za film o gorskem kolesarstvu z globljim sporočilom. Zato bomo
izpustili nekatere korake in se osredotočili na osnove predprodukcije ter produkcije športnega
filma. Gre za snemanje dogajanja pri velikih hitrostih in raznolikem gibanju, za kar
potrebujemo drugačno opremo kot za snemanje bolj umirjenih zvrsti. Zelo pomembno je tudi
načrtovanje lokacij, s katerih bodo kadri zajeti. Pri snemanju športnega filma moramo v
3

naprej razmišljati tudi o postprodukciji oziroma montaži, saj tako zajamemo video na način,
da bodo prehodi delovali naravno in gledalca ne bodo motili pri gledanju.
Ključne točke v pred produkciji [5]:
-

kreativna vizija,

-

logistika,

-

ekipa,

-

oprema,

-

načrtovanje postprodukcije.

2.2.1 Kreativna vizija
Prva stvar je, da razumemo, kaj občinstvo hoče. Zato moramo nekako doseči zgodbo, ki jo
bomo skozi film podajali. Na ideji moramo graditi toliko časa, da jo lahko razumemo z
različnih zornih kotov. Dogovoriti se moramo tudi, kakšen bo način snemanja, izgled slike,
ritem montaže ter lokacije. Zastaviti si moramo tudi okvir glasbe, saj je odločilnega pomena
za nazor zgodbe. Ko vse to zastavimo, se lotimo snemalne knjige, scenarija in usklajevanj [5].

2.2.2 Logistika
Logistika je vse. Potrebno je predvideti osnoven strošek produkcije, načrtovati lokacije in jih
predhodno obiskati, da lahko analiziramo, ob kateri uri je najboljša svetloba. Potrebno je
narediti spisek opreme, ki jo bomo na snemanju potrebovali. Če je snemanje izven domačega
kraja, je seveda priporočljivo rezervirati prenočišče, hrano in pijačo. Načrtovati je potrebno
datume ter časovno uskladiti potek snemanja z nastopajočimi ter priskrbeti vse rekvizite, ki so
potrebni [5].

2.2.3 Ekipa
Zelo pomembna je seveda ekipa, saj izvrši kreativno idejo. Produkt je odvisen od njenih
izkušenj, preteklih projektov, uigranosti, cenovnega ranga, opreme in seveda, če ekipa deluje
kot celota. Potrebno se je tudi pogovoriti s celotno ekipo, kakšni so cilji in idejne zasnove [5].
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2.2.4 Oprema
V večini primerov hoče naročnik najboljše, seveda pa moramo opremo prilagoditi omejenim
sredstvom. Prav tako je nujno vprašati naročnika, če bo potrebno snemati v RAW načinu in
ali bo kasneje v igri tudi postprodukcija (barve, filtri ...). Odločiti se je treba tudi, katero
opremo se izposodi, kupi ter vzame na samo snemanje. Vsak del opreme šteje, vendar pa smo
pri snemanju v naravi omejeni z elektriko, zato moramo skrbno preračunati, kaj bomo vzeli s
seboj na teren [5].

2.2.5 Planiranje postprodukcije
Zadnji korak, preden se lotimo produkcije, je načrtovanje postprodukcije. Presenetljivo je, da
lahko z načrtovanjem postprodukcije vplivamo na sam potek snemanja in zajem kadrov, saj
lahko vnaprej predvidimo, kaj bomo pri montaži potrebovali. Druga stvar pa je, da določimo
kakovost oziroma znanje montažerja in izberemo programe za montažo ter barvno korekcijo.
V naslednjem odstavku bomo namenili besedo tudi samemu odnosu v ekipi, kar poudarja
Steve Dawkins v knjigi Video production, Putting theory into practice [6]. Zapisal je nekaj
koristnih nasvetov za vsak nov projekt, mi pa bomo vsak nasvet podprli z znanjem
pridobljenim pri delu. Prvi nasvet je izmenjava kontaktov vseh sodelujočih, kar je zelo
koristno, saj vedno potrebujemo nekaj od ostalih oseb. Kot drugi nasvet je omenil poslušanje
ostalih v ekipi. To pripomore k boljšim rezultatom, saj je zelo pomembno, da dojamemo, kaj
nam pripovedujejo ostali. Tako lahko pravilno reagiramo in celostno odgovorimo oziroma se
pogovarjamo o neki temi. Naslednji nasvet je, da moramo upoštevati prednosti vsakega
posameznika, saj to naredi ekipo trdno in močno. Naslednji nasvet pravi, da moramo sami pri
sebi ostati organizirani in odgovorni. Vsak član ekipe prevzame odgovornost, ki je ne sme
zanemariti. Le tako lahko ekipa uspešno zdrži do konca. S tem pa preprečimo tudi morebitne
konflikte. Predzadnji nasvet pravi, da ne smemo prehitro zagristi v sam projekt. Dela se
moramo lotiti organizirano, premišljeno in z določenimi koraki. Če prehitevamo delo, smo
kasneje površni in rezultat ni tako kvaliteten, kot bi lahko bil drugače. Kot zadnje pa je
priporočilo, da ne smemo delati vedno z isto skupino. Tudi zelo uspešne skupine oziroma
ekipe se velikokrat sprejo in tudi razidejo. Če se preveč družimo z istimi ljudmi, lahko različni
interesi ekipo spravijo v pogubo. Z menjavo ekipe ter okolja pa glavo ohranimo trezno, kar
nas ohranja pri delovanju z ekipami. Le tako lahko dolgoročno ekipe ostanejo združene in
uspešne pri opravljanju svojega dela [6].
5

Dotaknili se bomo tudi misli, ki jo je za revijo Cineaste izjavil Jim Jarmusch: »Rutina voznika
avtobusa v New Jersey-u, ki piše pesmi, je poleg tega bila rutina režiserja Patersona, filma, ki
predstavi svet kreativnosti kot vsakdanjo izkušnjo« (Jim Jarmusch, Cineaste, 2017, 2, stran
28) [7].
Ta misel se odlično poveže z vsebino našega filma, saj v bistvu ne povemo nič novega
oziroma nič, kar bi bilo do sedaj ljudem skrito. Skozi film samo poudarimo neka banalna
dejstva, ki se jih vsakodnevno premalo zavedamo.

2.3 Produkcija
V splošnem video produkcija pomeni izdelavo videa, iskanje ideje, pisanje scenarija,
snemanje, urejanje ter grafični dizajn, animiranje ter ustvarjanje zvočnih efektov. Ko pa
govorimo o produkciji kot delu celotne video produkcije, gre za dejansko snemanje. Pri dobri
predhodni predprodukciji je izvedba produkcije najlažji del celotne produkcije. V primeru
športnega filma lahko le okvirno postavimo kadre ter akcije, ki se bodo zgodile. Pri sami
realizaciji pa je potrebno improvizirati, saj je posnetek odvisen tudi od kvalitete
nastopajočega. Zelo pomembno je, da na teren vzamemo samo nujno potrebno opremo, saj
smo zaradi snemanja v težkih pogojih kot so strm teren, spolzka neravna tla, prah, veter,
gibalno omejeni. Pri samem snemanju gre tudi za ogromne razdalje med snemalcem in
akterjem, zato moramo poskrbeti tudi za dobro komunikacijo in usklajevanje [5].

2.4 Postprodukcija
Postprodukcija je zadnji del video produkcije. Gre za montažo videa, izdelavo grafik in
dodajanje animacij ter efektov, dodajanje glasbene podlage ter zvočnih efektov s pomočjo
računalnika in računalniških programov. Na tržišču je ogromno programov, vendar so najbolj
uporabljeni Adobe Premiere za montažo, Adobe After Effects za efekte, Adobe Photoshop za
izdelavo grafik in Adobe Ilustrator za izdelavo vektorskih grafik in napisov. V primeru
športnega filma moramo biti pozorni na zvoke, ki nastajajo pri izvajanju športa. Z
vključevanjem dobrih zvočnih efektov dosežemo močnejšo zgodbo ter izboljšamo kvaliteto
končnega izdelka. Zvok je most med tem, kaj vidimo in kaj občutimo, zato je potrebno dati
nekaj poudarka tudi na to. Pod postprodukcijo spada tudi barvna korekcija. Zanjo smo
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uporabili program Adobe Premiere. Razširitev oziroma del programa, ki nam omogoča barvne
popravke, se imenuje Lumetri Color. Sestavljen je iz več delov [8].
Prvi del nam omogoča klasično korekcijo. Osnovni deli so belina, odtenek barve, svetlost,
kontrast, visoki toni, nizki toni, sence, beline, črnine ter nasičenost. Zelo podobno kor pri
Adobe Photoshop ali Lightroom. Dodatek h klasični korekciji je še možnost dodajanja
prednastavljenega filtra, kateremu lahko dodatno spreminjamo vse parametre oziroma
lastnosti [8].
Drugi segment Lumetri Colorja je kreativni zavihek. V temu delu najprej izberemo filter
oziroma prednastavitev barvne korekcije. Ko je izbira optimalna, ji lahko spreminjamo
intenzivnost, zasenčenost, ostrino, nasičenost ter živost. Dodatno pa imamo dve barvni kolesi,
s katerima nastavljamo barvno nasičenost senc ter barvno nasičenost najsvetlejših delov.
Zadnja nastavitev kreativnega dela pa je ravnovesje obarvanja [8].
Tretji del Lumetri Colorja so krivulje. Ta del omogoča pridobivanje večjega barvnega spektra
slike. Nastavljamo lahko krivuljo vsake barve posebej, hkrati pa imamo tudi barvno kolo za
nasičenost barve za vsako krivuljo oziroma barvo posebej [8].
Četrti del so barvna kolesa. Tu najdemo tri barvna kolesa ter tri drsnike, s katerimi nastavimo
jakost nastavitve. Prvo barvno kolo je za barvo srednjih tonov, drugo barvno kolo je za sence
ter tretje barvno kolo, ki je za visoke tone [8].
Peti in zadnji zavihek barvne korekcije je obroba. Tu lahko nastavljamo količino, okroglost,
prehod ter sredinsko točko. Sledi nekaj slik, ki ponazarjajo posamezna poglavja programa za
barvno korekcijo. Na Sliki 1 je prikazan zavihek za klasično barvno korekcijo, na Sliki 2
zavihek za kreativnobarvno korekcijo, na Sliki 3 zavihek s krivuljami barvnih vrednosti, na
Sliki 4 zavihek z barvnimi kolesi ter na Sliki 5 zavihek nastavljanja vrednosti vinjete [8]
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Slika 1: Zavihek za klasično barvno korekcijo

Slika 2: Zavihek za kreativno barvno korekcijo

Slika 3: Zavihek s krivuljami barvnih vrednosti
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Slika 4: Zavihek z barvnimi kolesi

Slika 5: Zavihek za nastavljanje vrednosti vinjete

2.5 Oprema
Oprema je ena izmed glavnih stvari video produkcije, saj brez ne more priti do realizacije.
Zavedati se moramo tudi dejstva, da ni možnosti, da bi en nabor opreme zadostil vse vrste
projektov. Oprema odvisi od sredstev, lokacij, zahtev naročnikov, stopnje profesionalnosti itd.
Izpostavili bomo osnovno video opremo, ki je potrebna za izpeljavo kratkega športnega,
dokumentarnega ali igranega filma. Kot Najprej potrebujemo kamero. Katero izberemo za
projekt zavisi od sredstev, načina snemanja, lokacij snemanja ter kje bo film prikazan. Zelo
potreben element snemalne opreme je stojalo oziroma tripod. Pri snemanju je bistvenega
pomena, da je glava na stojalu namenjena videu. Video glave so namreč fluidne, kar nam
omogoča gladko premikanje kamere brez zatikanja in tresljajev. Za snemanje potrebujemo
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tudi video luč oziroma osvetljavo. Ta nam omogoča, da se znebimo grdih, ostrih senc. V
veliko primerih zadostuje tudi ena sama luč, če nimamo časa za postavitev pravilne
osvetljave. V primeru, da projekt omogoča dovolj sredstev, potrebujemo tritočkovno
osvetlitveno opremo. To omogoči pravilno osvetlitev objekta oziroma dogajanja, ki ga želimo
zajeti. Profesionalne video posnetke od amaterskih loči tudi dober zvok, za kar potrebujemo
dober mikrofon, ki se ga pritrdi na vrhu kamere ali pa boom, ki snema na ločen pomnilnik. V
primeru snemanja zvoka so potrebne tudi slušalke, da lahko razločimo hrup iz okolice od
zvoka, ki se snema. Pomemben je tudi odbojnik, ki omogoča pridobivanje lepo osvetljenih
scen. Poleg dobre kamere v videu ogromno doprinesejo dobre leče. Odvisno od projekta lahko
izbiramo med: širokimi, ozkimi, širokokotnimi, kino ter makro lečami (odvisno od kadrov ter
elemntov, ki bodo zajeti). Pomembne so tudi dodatne baterije, ki omogočajo nemoteno
snemanje. Priporočeno je, da imamo vsaj tri ali štiri dodatne baterije. Prav tako v video
produkciji ne gre brez spominskih kartic in ostalih medijev za zapisovanje. Potrebujemo tudi
zunanje pomnilnike za delanje varnostnih kopij posnetega materiala. Del video opreme je tudi
torba, v katero vso opremo pospravimo ter jo zavarujemo pred zunanjimi vplivi, kot so: prah,
voda, umazanija in udarci. Poleg zaščite nam omogoča lažje prenašanje. K zahtevnejši opremi
pa spadajo helikopterji, stabilizatorji, avtomobili namenjeni snemanju ter razni elektronski
pripomočki, kot so naprave za brezžično ostrenje, elektronsko vodeni drsniki itd. [9]

2.6 Zvok
»Zvok je most med tem, kaj vidimo in kaj občutimo« ( David Lent, Video Rules: Love, Honor,
Obey, str. 35 ) [10]
Citat snemalca oziroma pisatelja Davida Lenta v knjigi Video Rules: Love Honor, Obey se
nam je pri branju še posebej vtisnil v spomin, saj je zvok dejansko pomemben dejavnik in je
tako, kot navaja avtor, most med tem, kar vidimo in tem kar čutimo. Med zvok pri video
produkciji štejemo vse zvočne efekte, pripoved ter glasbeno podlago, ki spremlja sam film. Z
glasbo se določi ritem ter čustveno naravnanost filma. Z dodanimi zvočnimi efekti se
spodbudijo akcije, dejanja, prehodi in premiki. Pripoved v filmu pripoveduje zgodbo, če ta ni
dovolj razvidna iz slike. Snemanje zvočnih efektov poteka na različne načine. Zvoke lahko
posnamemo na samem snemanju, lahko pa jih poiščemo v spletnih knjižnicah. Glasba mora
biti za vsa javna predvajanja licenčna, zato mora avtor pridobiti oziroma kupiti licenco za
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izbrano glasbo. Pripoved pa je v primeru igranega filma lahko snemana na samem terenu, v
primeru pripovedi pa naknadno v studiu. V velikih filmih je glasba zapleten in dolg proces, ki
lahko zajema vse od orkestrov, glasbenih skupin, komponistov, glasbenih studiev itd. Pri
dokumentarnih ter kratkih filmih pa zvok ni na takem nivoju, saj je velikokrat kvaliteta
odvisna od sredstev, ki so na razpolago. Zvok se pri postprodukciji nanaša v sloje pod videi.
Teh slojev je lahko več deset, odvisno kakšna zvočna kulisa se ustvarja. Sestoji lahko od
kratkih šumov, pokov, piskanja, zvoka ognja, vode, vetra, do kompleksnejših zvokov, kot so
zvok kolesa, avtomobilov, prevozna sredstva, emocije ljudi, itd. Nad preproste zvoke se lahko
nanaša kompleksnejše in nato še glasbo ter pripoved, ki film obogatijo in ga obdajo z
emocijami [10].

2.7 Referenčni videi
Kot smo omenili že v uvodu, se bomo dotaknili filmov, ki smo si jih vzeli za zgled. Prvi med
njimi je Unreal produkcije Teton Gravity Research. Film slovi po zelo lepih kadrih, lokacijah
ter samih idejah upodabljanja zgodbe. Film se ukvarja s problemom vsakdanjega življenja,
služb, sitnih šefov, pobega iz realnosti, iskanjem miru. Film je v večini posnet v britanski
Kolumbiji, ki je ena izmed provinc Kanade. Kanada namreč slovi kot raj za kolesarje ter po
čudoviti pokrajini. Zaradi samih lokacij slovi film kot najbolj lep kolesarski film v zgodovini.
V filmu so uporabili tudi čredo konj, med katerimi se kolesarji spustijo po hribu navzdol. Za
kader so potrebovali tri dni, da so konje navadili na kolesa ter pot gibanja. Konji so v tem
filmu prispodoba sanjanja. Ta prizor je bil tudi izredno nevaren. Med snemanjem so konji
popolnoma uničili eno kolo ter polomili večino obraznih kosti enemu od voznikov, ki je
potreboval operativni poseg. Uporabili so tudi tehniko »hyperlapse« za upodobitev leteče
kamere skozi urbano okolje v naravno ter obratno. Poleg osnovnih tehnik snemanja so za
sceno z Brendanom Semenukom uporabili »onetake shot« neprekinjeno snemanje spusta s
kolesom vse od vrha hriba do vznožja. Za to snemanje so izdelali posebno cesto, po kateri so
se kasneje peljali z avtom prilagojenim za snemanje [11]. Prav tako so v film vključene lepote
ledenikov, živali ter pokrajin, o katerih sanjajo vsi kolesarji.
Drugi film, po katerem smo se zgledovali, je Life Cycles produkcije Stance Films. Film je
znan po lepi sliki, zgodbi, ki se te dotakne ter kolesarjih z dušo. Produkcija je imela cilj
izdelati kolesarski film, ki ni nasičen s promocijskim oziroma sponzorskim materialom. V
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ospredju je lepota življenja in gorskega kolesarstva, za razliko od veliko filmov, ki so izdelani
z namenom prodaje izdelkov. Prav tako kot prejšnji film je bil sneman z Red Epic kamerami,
ki so najboljše kamere za snemanje ekstremnih športov, saj imajo zelo velik zajem sličic na
sekundo pri polni 4k ločljivosti. Snemanje je potekalo dobro leto in pol, sam nastanek filma
(pisanje zgodbe, igralci, montaža, iskanje sponzorjev) pa je trajal skoraj 5 let. Life Cycles je
sestavljen iz uvoda, jedra in zaključka po pravilih pripovedovanja zgodbe, kar je bil tudi
njihov glavni namen, povedati zgodbo [12].
Kot zadnji video, ki smo si ga izbrali za zgled, bomo opisali Where the trails ends, ki je
izdelek produkcije Red Bull Media House. Glavno prizorišče dogajanja je Utah, ki je postal
znan zaradi festival Red Bull Rampage, kjer se vsako leto zberejo najboljši kolesarji prostega
sloga. Film med drugim prikazuje tudi življenje uspešnega kolesarja ter njegovih poti po
svetu, na katerih ga vedno spremlja kolo. Tako smo lahko priča različnim kulturam in
pokrajinam. V videu prikažejo tudi slabo stran vsakega vplivnega kolesarja, to so visoka
možnost poškodb ter oddaljenost od domačih. Tudi pri temu snemanju se je resno
poškodovalo nekaj voznikov. Pri tem športu namreč ni vprašanje, ali bo do poškodbe prišlo,
je le vprašanje, kdaj. Pri snemanju so uporabljali helikopterje, čolne, avtomobile in opremo, ki
si jo lahko privoščijo le redki. Posebej za snemanje tega filma je bilo izdelanih nekaj prog in
prizorišč, kar je za kolesarski film redkost. Tudi ekipa pravi, da so za snemanje uporabljali
najboljšo možno opremo, da bi dosegli, kar se da željen učinek pri gledalcu [13].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu je poudarek na postprodukciji ter dodajanju zvokov za močnejši
vtis gledalca. Dejstvo je, da ta film ni komercialne narave in v tem primeru tudi naročnika ni,
zato odpadejo sestanki, usklajevanja z naročnikom in njegovimi željami, kar je sicer sestavni
del predprodukcije pri ostalih zvrsteh videa oziroma filma. Zelo pomembno je, da v
predprodukciji opredelimo ključne točke filma, saj le tako lahko dosežemo želeni cilj. V
primeru osebnega projekta, kot je Unleashed, smo ključne točke definirali brez sodelovanja z
naročnikom. Točke so povzete po zapisu iz bloga avtorja Jalbreta Filmsa [5], zapisano pa smo
nadgradili z izkušnjami, pridobljenimi pri delu v video produkciji studiev »Bright Visuals« in
»Net Projekt« ter na podlagi lastnih preteklih projektov [5].

3.1 Predprodukcija
3.1.1 Zasnova ideje
V uvodu smo omenili nekaj filmov, po katerih smo se zgledovali. Cilj je bil, da izdelamo
podoben športni film z lokalnimi kolesarji. Osredotočili smo se na glavne iztočnice, ki so bile:
šport, kolesarstvo, narava, živali, strast do življenja, hobiji, čas, življenje. Glede na
zastavljene iztočnice smo poskušali postaviti zgodbo. Tu smo se srečali s prvim problemom.
To je težavnost postavljanja zgodbe brez neke resnične podlage. Problem smo rešili s tem, da
smo zgodbo razbili na več delov, ki se imenujejo Pure Joy, Power of nature, Mind is blown,
Unleashed in Legacy. Tako smo začeli razvijati več zgodb hkrati, ki pa se na koncu povežejo
v celoto. S tem smo se tudi približali filmu Unreal, ki ga imamo za zgled. Sama ideja se je
začela razvijati med samim risanjem snemalne knjige, ki jo bomo opisali v nadaljevanju.
Zgodba se je razvila v pripoved ene osebe o tem, da ne smemo opustiti stvari, ki nas
osrečujejo in ohranjajo žive. Začetek zgodbe smo postavili nekam v gozd, kjer si glavni
igralec zjutraj pripravlja kavo ter uživa preprost dan brez službe in ostalih obveznosti. Sledi
segment Pure Joy, ki ponazarja čisti užitek, ko nekdo dela nekaj, kar ga osrečuje. V našem
primeru je to ekstremno kolesarstvo. V tem delu zgodbe se prvi kolesar z avtom pelje po
vijugasti cesti proti vrhu hriba, od koder se bo nato spustil. Med vožnjo s kabrioletom posluša
glasbo ter uživa v številnih ovinkih. Ko prispe na vrh, se pripravi na spust proti dolini. Ko
prispe na cilj, je prvega dela konec. Tu smo zgodbo nadaljevali s segmentom Power of nature.
S tem smo ponazorili, kako močna je narava. Ne glede na naše počutje ima narava za nas
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močnejši udarec, kot ga lahko povzročimo mi. V temu delu nagovarjamo ljudi k sožitju ter
povezanosti z naravo, kar v našem primeru odlično ponazorimo s konjem ter kolesarjem. Konj
je simbol moči in hitrosti, kolesar pa predstavlja človeka v naravi. Naslednji del celote,
poimenovan Mind is blown, je del, v katerem nastopi deževno obdobje. Tu smo za zgodbo
uporabili kolesarja, ki se spušča v dežju ter dekle, ki gre istočasno pod prho. S tem nekako
povzročimo zmedo gledalcu, saj ni čisto jasno. zakaj taka povezava, vendar so v življenju tudi
temačna obdobja, ki jih lahko prebrodimo s hobiji, ki nas veselijo. V našem primeru
temačnost ponazorimo z dežjem ter vodo, svetlo stran pa s kolesarstvom ter lepim ženskim
telesom. Zgodba, ki sledi, se imenuje Unleashed, kar je tudi naslov celotnega filma.
Unleashed pomeni odklenjeni z okovov. Tu gledalca nagovorimo, da je edini problem v
življenju on sam, kar pomeni, da se moramo osvoboditi stvari, ki nas tiščijo k tlom ter se
posvetiti stvarem, ki nas ženejo naprej. To prikažemo s tremi priklenjenimi kolesarji, ki
predstavljajo probleme ter z enim kolesarjem, ki je glavni igralec. V nekem momentu veriga
popusti in problemi napadejo glavnega akterja. S pomočjo kolesa jim ta seveda zbeži,
problemi pa ostanejo praznih rok. Zadnji del, ki je nastal spontano, pa se imenuje Legacy, kar
pomeni zapuščina. V tem delu zgodbe povemo, da vse pride do svojega konca. Če počnemo
stvari, ki nas veselijo, bomo tudi svet zapustili srečni. To prikažemo z dedkom, ki tudi v
poznih letih vztraja pri svojem hobiju, ki je seveda kolesarstvo. Tako smo zgodbo pripeljali
do konca in jo razdelali na več poglavij, ki odlično delujejo kot ena zgodba, prav tako pa tudi
kot vsak posamezen del zase.

3.1.2 Pisanje zgodbe
V našem primeru je bil drugi del predprodukcije pisanje zgodbe ali pripovedi spremnega
govora glavnega igralca. Zgodbo smo navezovali na samo idejno zasnovo. Prav tako kot
zgodbo smo tudi pripoved razdelili na več delov, ki se na koncu povežejo in dopolnijo v
celoto. Celotno zgodbo smo najprej spisali po točkah in jo nato dopolnjevali in bogatili. Proti
koncu smo besede s šibkejšim sporočilom in čustvenim nabojem zamenjali z močnejšimi.
Besedilo je prvotno nastalo v slovenskem jeziku, nato pa smo ga prevedli v angleški jezik, saj
bo končni izdelek športni film v angleškem jeziku. Eden izmed problemov, s katerim smo se
soočili pri pisanju zgodbe, je ta, da je težko predvideti samo dolžino le-te ter dolžino videa.
Drugi problem je bil ta, da je težko napisati nekaj novega, inovativnega. Večino stvari je že
bilo napisanih, lahko jih le obračamo in povezujemo v nekaj novega. Držati smo se morali
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tudi tega, da na koncu vsi segmenti skupaj delujejo kot en film ter da vidimo, da vsak
posamični del spada k tej celoti. Naučili pa smo se pogledati neko stvar z več vidikov oziroma
jo prevesti v več jezikov, saj dobimo dodatne ideje in različne poglede na isto stvar. Nastala
pripoved nagovarja gledalca k življenju v naravi oziroma udejstvovanja športnih aktivnosti v
naravnem okolju. Govori tudi o tem, da moramo živeti življenje in delati stvari, ki nas
osrečujejo. Prav tako nagovarja, da moramo sprejemati odločitve, katere bi sicer obžalovali.
Osredotočali smo se tudi na človeška čustva oziroma teme, ki nas pripravijo do razmišljanja.
Prva taka stvar je zagotovo čas oziroma minevanje, kar smo dosegli z nagovarjanjem k
početju stvari, ki se na koncu sestavijo v zgodbe »za naše otroke«. Druga zadeva je, da zaradi
služb in sončnih dni ne preživimo v naravi in se ne gibamo . Pri tem dejstvu se prav tako
marsikdo zamisli, kako bo preživel naslednji vikend, zato se nam je zdelo smiselno, da
omenimo, da je potrebno izkoristiti okolje in čas, ki nam je dan. Pripoved smo zaključili z
mislijo, da že sam spust s kolesom navzdol po hribu odpihne skrbi, saj se moramo
osredotočiti na to, kar počnemo v tistem trenutku. Prav tako smo v zaključni del napisali, da
se vse enkrat konča, tudi, kar nas spodbuja, da živimo. Med samim pisanjem nam je uspelo
odpraviti začetni problem po navezovanju posameznih delov. Menimo, da smo to izpeljali
celo bolje od začetnih pričakovanj, saj vsak del posebej deluje, tako posamično kot skupno.
Primer pripovedi iz filma Unleashed:
UVOD, ZGODBA
Slovenska verzija:
Mali modri čudež v našem ozvezdju, prekrit z oceani, gozdovi in življenjem. Deluje,
kot da je bilo že velikokrat povedano, vendar bi to res morali bolj ceniti. Vsake toliko
časa se pojavi čudež in namesto hitenja v službo zjutraj sedim nekje v divjini ter si
kuham kavo, misli pa mi tavajo nekje v oblakih. Nič ne more premagati juter v gozdu
in takrat, ko popijem kavo, to občutim. Ta dan ima v sebi zame nekaj čudovitega.
Sonce vzide in jaz sem na vrhu sveta. In tu se zgodba začne.
Angleška verzija:
A blue little marble in our solar system. Covered with oceans, forests and life. It seems
like it has been said so many times already, but we really should appreciate it more.
Every so often a miracle occurs, and instead of rushing to work in the morning, I sit
somewhere out in the wilderness, cooking coffee, with my mind drifting in the clouds.
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Nothing beats mornings in the forest, and when I drink that coffee I can feel it. This
day has something wonderful in store for me. The sun rises and I'm on top of the
world. And that's where the story begins.
PRVI POVEZOVALNI DEL, PRIPOVED
Slovenska verzija:
Življenje je kakor reka. Ima začetek in konec. Začne se kot majhen potoček v gorah in
ima padce ter vzpone. Teče plitvo in teče globoko. Teče hitro in teče počasi. Na koncu
pa z oceani postane eno. Ampak ni o koncu, kajne? Ne! Je o vzorcih, ki jih vzame. Je o
popotovanju.
Naša življenja porabimo za pritoževanje, hkrati pa pozabimo na igrišče, ki je Zemlja.
Biti povezan z naravo. Povezan z zrakom, vodo in svetom. To te popelje na mesto, kjer
ni ničesar, ampak samo misel, kako dobro je biti živ.
Angleška verzija:
Life is like a river. It has a beginning and an end. It starts as a little stream in the
mountains and then it has it's ups and downs. It runs shallow and it runs deep. It runs
fast and then it runs slow. And eventually it becomes one with the ocean and it ends.
But it's not about the ending is it? No. It's about the path it takes. It's about the
journey.
We spend our lives complaining and we all but forget about the playground that is
nature. To be connected with nature. With the air, water and earth. It takes you to a
place where there is nothing but the thought of how good it is to be alive.
DRUGI POVEZOVALNI DEL, ZGODBA:
Slovenska verzija:
Narava je najmočnejša sila, ki se je ne da primerjati z ničemer. V življenju
sprejemamo slabe in dobre odločitve. Ni važno, kako dobre ali slabe so, moje so me
vodile do preproste resnice. Življenje ni tako komplicirano, kot si ga delamo. Zakaj na
primer sodimo vreme. Slabega ali dobrega vremena ni, je samo vreme. V življenju so
samo tiste ovire, ki si jih ustvarimo sami.
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Angleška verzija:
Nature is the most powerful force there is and there is nothing we can really compare
it to. In life we make good and bad decisions. But no matter how good or bad they may
be, mine have led me to a simple truth. Life isn't as complex as we make it out to be.
Why do we judge weather as nice or bad? There is no bad weather. There is only
weather. There are no barriers to prevent us from riding except for the ones we
impose on ourselves.
TRETJI POVEZOVALNI DEL, ZGODBA:
Slovenska verzija:
Ali se počutiš priklenjenega? Se počutiš zapostavljenega? Ampak se ne bi smel, saj si
ti edini, ki te ovira. Odločaj se, saj na koncu obžalujemo samo tiste stvari, ki jih nismo
naredili. Postani odklenjen, sprosti žival in bodi, kdor zares si. Ko bomo stari, bomo
vsi potrebovali dobre zgodbe za naše otroke.
Angleška verzija:
Do you feel chained down. Do you feel sufisticated, well you shouldn´t.Because the
only thing chaining you down is you. Make decisions because in the end we only
regret the things we didn’t do. Become unleashed, unleash the animal and be who you
really are. Because when we are old we are all going to need stories to tell our
children.
ZAKLJUČEK, ZGODBA:1
Slovenska verzija:
Ko je stanje duha nizko, ko dan ponudi mrak, ko delo postane monotono, ko se zdi, da
je upanje izginilo, vzemi kolo ter se spusti po cesti navzdol, brez misli na kar koli,
ampak samo na vožnjo, ki jo izvajaš.
Vse se enkrat konča. Konča se dan, vožnja, letni čas, leto in na koncu se konča
življenje. Vendar so spomini večni. Oče mi je nekoč rekel: »Nismo bili ustvarjeni samo
zato, da se zbudimo, gremo v službo, plačamo davke in umremo. Morali bi iti ven in
zadihati ter uživati življenje, saj to na koncu največ šteje.« Če si tekmovalec, veš, kako
1

Ta del zgodbe je misel Sherlock Holmes-a.
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dobro se je včasih samo malo zapeljati. To popravi še tako slab dan. Mi smo tukaj
zato, da naredimo majhne stvari, ki štejejo.
Angleška verzija:
»When the spirits are low, when the day appears dark, when work becomes
monotonous, when hope hardly seems worth having, just mount a bicycle and go out
for a spin down the road, without thought on anything but the ride you are taking
(14).«
Everything comes to an and. The and of the day, the ride, the season, the year, and the
end of life. But memories will always remain. My father once told me. We weren´t just
bor to wake up go to work pay our taxes and die. We should go out breath and enyoj
life, because that is what matters. If you are a competitor, you know how good it feels
just enjoy a simple ride. It makes even the worst day better. We are here to make the
little things in life counts.

3.1.3 Izdelava snemalne knjige
Izdelava snemalne knjige je zelo pomemben korak predprodukcije, saj nam olajša produkcijo
ter postprodukcijo. Za njeno risanje smo uporabili analogno verzijo, saj je v našem primeru
risanje in pisanje zgodbe potekalo vzporedno. Pri risanju smo pazili na pravilno postavitev
kadrov, kompozicijo ter navezovanje na naslednji kader. Pri posameznih sličicah smo navajali
tudi opombe za kasnejše snemanje ter montažo, kot so postavitev kamere, iz katere strani bo
video zajet, kakšen zvok bo ob videu itd. Na slikah 6 in 7 so podani izseki iz snemalne knjige
Pure Joy dela, celotna snemalna knjiga pa je prikazana v Prilogah. Sledi nekaj slik snemalne
knjige za video Unleashed.
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Slika 6: Snemalna knjiga dela PURE JOY

Slika 7: Snemalna knjiga dela PURE JOY
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3.2 Oprema
Ko govorimo o opremi v video produkciji, smo v bistvu neomejeni, zato bomo našteli le nekaj
glavnih stvari. Med glavno opremo spadajo: kamere, objektivi, stojala, stabilizatorji, drsniki,
luči, odbojniki, filtri, mikrofoni, snemalniki zvoka, monitorji itd. Oprema je pomemben
dejavnik, kadar gre za profesionalno produkcijo, saj nam omogoča želeno kakovost ter
zagotavlja pričakovane standarde. Za dodano vrednost pa je seveda potrebno improvizirati z
različnimi tehnikami, ki jih pridobimo skozi prakso.
Opremo moramo pred vsakim snemanjem dobro pregledati, če ta deluje tako, kot mora.
Predhodno napolnimo vse baterije ter pregledamo, da so vsi sestavni deli zapakirani v kovček,
ki bo na snemanju. Spominske kartice je potrebno pred vsakim snemanjem formatirati, da se
izognemo raznim težavam, ki bi nam otežile ali celo onemogočile snemanje. Priporočljivo je
tudi, da opremo redno čistimo in skrbimo, da na senzor ali v objektive ter odprte dele ne
prodira prah in umazanija. Tako ohranimo kakovost posnetkov skozi vsakdanjo uporabo.
Ker vemo, da na snemanju ne bo veliko časa in prostora, moramo vzeti le najnujnejše ter
pripraviti čim hitreje dostopno. Seveda pa ne smemo pozabiti na zaščito v primeru dežja,
snega in mraza.
Oprema, ki je bila uporabljena za snemanje UNLEASHED:


Fotoaparat: Sony A7S

Slika 8: Sony a7s [15]

Sony A7S trenutno velja za najboljši brezzrcalni fotoaparat na tržišču. Je veliko cenejši od
profesionalnih kamer, vendar nudi podobne lastnosti. Odličen je za snemanje pri majhni
svetlobni jakosti, saj se ponaša s kar 500 000 ISO. Omogoča interno snemanje v full HD
ločljivosti ter eksterno 4K snemanje v kombinaciji z zunanjimi snemalniki. Prednosti aparata
so tudi majhnost, močno aluminijasto ohišje, možnost zunanjih kletk za namestitev dodatkov,
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snemanje do 120 FPS. Odlična lastnost je tudi snemanje v Log-u, kar je podobna stvar kot
RAW fotografija. Le-ta omogoča zajem večje globine barv ter podatkov slike, kar je zelo
pomembno za postprodukcijo, saj se slika pri obdelavi ne začne podirati [16].


Kamera: fs700 [3]

Slika 9: Kamera fs7 [17]

Kamera spada med profesionalno opremo in omogoča RAW 4k snemanje do 60fps. Je najbolj
cenjena kamera pri dokumentaristiki, saj je manjša v primerjavi z drugimi ter nudi dobro
kvaliteto in širok spekter nastavitev [17].


Adapter: Commlite Auto-Focus Mount Adapter EF-NEX

Slika 10: Adapter commlite [18]

Adapter nam omogoča, da lahko uporabljamo Canon, Sigma in Samyang objektive, kar nam
razširi nabor objektivov. Omogoča tudi avtomatsko ostrenje ter hitro povezavo med
fotoaparatom in objektivom, ki je pomembna za stabilizacijo ter upravljanje z zaslonko.


Objektivi:

-

Sigma 18-35, 1.8 Art

Slika 11: Objektiv 18-35 [19]
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Vrhunski objektiv, ki omogoča široke kadre 18-35 z izrazito globinsko ostrino, katere krivec
je zaslonka 1.8. Je izredno oster objektiv, vendar ni za polno velikost senzorjev, zato pride do
izreza. Je odličen za fotografijo in snemanje, saj je ostrenje in približevanje zelo precizno ter
mehko.

-

Canon 70-200, 2.8

Slika 12: Objektiv 70-200 [20]

Teleobjektiv s stabilizacijo in zaslonko 2.8 je odličen za snemanje športnih aktivnosti in prav
tako ostalih stvari, ki so nam nedostopne. Namenjen je tudi za senzorje polne velikosti [21].


Tripod: Manfrotto 190

Slika 13: Tripod [22]

Stojalo omogoča stabilne posnetke, je dokaj lahek in zelo preprost za uporabo. Odličen je za
potovanja oziroma snemanja v težko dostopnih predelih. Omogoča nam tudi nagib glave v
vodoravni smeri ter tako dodaten pristop do kreativnosti.


Snemalna glava

Slika 14: Fluidna glava [23]
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Fluidna glava nudi zares stabilne in gladke premike. Nastavljamo lahko trdoto nagiba naprej,
nazaj ter premike levo ter desno. Ročka je prav tako nastavljiva po višini in tako nudi vodenje
glave v vseh pogojih.


Gimbal: DJI Ronin M

Slika 15: Stabilizator Ronin M [24]

Ronin M je različica elektronskega stabilizatorja za manjše kamere oziroma je namenjen
fotoaparatom. Stabilizator je namenjen snemanju premikajočih se stvari, oziroma dinamičnim
posnetkom. Z vajo dosežemo, da so posnetki popolnoma brez tresljajev. S povezavo preko
telefona lahko nastavljamo parametre motorjev ter stabilizacijo glede na model fotoaparata, s
katerim upravljamo. Prav tako lahko z daljinskim upravljalnikom nadziramo gibanje
stabilizatorja.


Mikrofon: Rode

Slika 16: Mikrofon Rode [25]

Mikrofon je namenjen fotoaparatom, saj ima mini-Jack priklop. Ima možnost snemanja z ter
brez visokih tonov.

3.3 Snemanje pripovedi
Za snemanje pripovedi smo uporabili fotoaparat Sony a7s, mikrofon Rode ter stojalo
Manfroto, ki so tudi opisani pod delom Oprema. Aparat ter mikrofon smo postavili na stojalo
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ter sobo obdali s tekstilom, da smo dobili boljšo akustiko (Slika 17). Pripoved smo posneli po
posameznih delih ter vsako posebej pregledali. Za vsak segment smo naredili več ponovitev,
da smo dosegli želen učinek. Ko smo imeli vse dele posnete, smo jih s pomočjo Adobe
Premiera razrezali in izločili nepotrebne dele ter praznine med govorom. S programom se
prav tako odpravi šum, ki nastane pri snemanju. Tako smo si pripravili brezhibno pripoved, ki
smo jo izvozili v WAV formatu (Waveform Audio File Format), brezizgubna tehnika zapisa
glasbene datoteke. Izvozili smo vsak del posebej, saj nam je to koristilo kasneje pri obdelavi
oziroma montaži celotnega videa.

Slika 17: Postavitev za snemanje spremnega govora

Na Sliki 17 lahko vidimo oblazinjeno pohištvo ter v tekstil oblečeno sobo. Prav tako sta s
slike razvidna uporabljen fotoaparat ter mikrofon. Vse skupaj smo nastavili tako, da je bil
mikrofon postavljen navpično ter v idealni višini za sedečega naratorja. Rezultati snemanja
videa so podrobneje predstavljeni v poglavju Rezultati in razprava. Za celotni video je bilo
potrebno več kot deset snemalnih dni. Pred vsakim snemanjem smo preverili lokacije
snemanja ter postavitve snemalne opreme. Snemanja smo prilagajali vremenu, dostopnosti
opreme ter času nastopajočih. Snemalna knjiga je v prilogi.

3.4 Postprodukcija
3.4.1 Groba montaža
Groba montaža zajema prebiranje zajetih video posnetkov ter razvrščanje le-teh. Vse zajete
posnetke smo postavili na časovnico, katero smo poimenovali Material. Vsak del, ki se nam je
zdel uporaben, smo na časovnici premaknili eno linijo višje ter tako dobili drugo časovnico
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uporabnih posnetkov ter prvo, na kateri je odvečen material. Naslednji korak, ki je sledil, je
bil enak prejšnjemu, zato smo sedaj dobili jagodni izbor potrebnih posnetkov za montažo.
Naredili smo novo sekvenco in jo poimenovali Montaža. Na tej sekvenci smo imeli samo
najboljši material, zato smo se lahko posvetili sami montaži videa. Prvi korak montaže je bil
razpored posnetkov v logično zaporedje, ki smo si ga zastavili v scenariju ter snemalni knjigi.
Ta del montaže je bil zaradi dobre predprodukcije zelo enostaven. Kadre smo logično
povezali in jih časovno uskladili, da gladko tečejo preko celotnega videa. Večji poudarek pa
smo posvetili prehodom, saj je bil naš cilj, da izgledajo naravno ter tako gledalca ne zmotijo
pri gledanju. Pri naravnih prehodih je bilo potrebno paziti na podobnost med kadri, podobnost
kompozicije, barve, zvoka, gibanja itd.

3.4.2 Fina montaža
Med fino montažo spadajo drobni popravki, barvna korekcija, dodajanje zvočnih učinkov ter
naslovov ali drugih efektov. Tako smo storili tudi v našem primeru. Najprej smo pregledali
predhodno zložene posnetke z grobo zvočno podlago. Pri pregledu smo odstranili odvečne
dele posamičnih posnetkov ter tako dobili končno zmontiran video, kateremu pa je bilo
potrebno dodati še zvočne efekte, popraviti obstoječo glasbeno podlago ter narediti barvno
korekcijo. Glasbo je bilo potrebno zamenjati, saj smo na začetku uporabljali predogled glasbe,
ki smo jo kasneje kupili. Ko smo imeli postavljen video ter osnovno glasbeno podlago, smo
se lotili dodatnih zvočnih efektov, kot so zvoki avtomobila, drsenje gum, veter, ambient
gozda, zvok kolesa, gum, menjalnika, motorne žage itd. Vsi ti zvoki dodatno bogatijo video
ter postavljajo most med tem, kaj gledalec gleda in kaj gledalec občuti. V samem videu ni
posebnih efektov med prehodi, saj smo se osredotočali na to, da prehod izgleda čim bolj
naravno. Če smo hoteli doseči lep prehod brez dodanih efektov, smo morali montažo večkrat
prilagoditi. Primer, ko kolesar pride z desnega kota kadra in izgine v levem kotu, se v
naslednjem kadru prikaže z leve strani, saj tako oko ostane skoncentrirano na isto točko in ne
išče nove točke zanimivosti. Primer prehoda je prikazan na Sliki 18.
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Slika 18: Primer prehoda

Prav tako je, če se kader konča s točko dogajanja na sredini, se v naslednjem kadru akcija
nadaljuje prav tam. Tako ohranimo točko dogajanja na istem mestu. Zaradi tega gledalca
menjava kadra oziroma okolica ne zmoti. Primer sredinskega prehoda je prikazan na Sliki 19.

Slika 19: Primer sredinskega prehoda

3.5 Barvna korekcija
Barvna korekcija je korak, s katerim neobdelani sliki (vrsta zapisa, kodek) dodamo filter, v
katerem so informacije za prikaz barv. V našem primeru smo to naredili z Lumetri color v
programu Adobe Premiere Pro. Gre za del programa namenjen barvni korekturi. Omogoča
dodajanje filtrov ter korekcijo samo. Celoten film smo poskušali obarvati čim bolj enotno,
kljub popolnoma različnim pogojem pri snemanju. Barva korekcija je bila zelo zahtevna, saj
je težko uloviti enake odtenke, nasičenost, belino, kontrast itd. pri tako različnih pogojih.
Težavo smo rešili z uporabo različnih lut-ov (filtrov) ter z dodatno barvno korekcijo, na
primer dodajanje ali odvzemanje posamičnih barv. Dodajanje visokih in nizkih tonov.
Odvzemanje kontrasta ali dodajanjem senc. Pri korekturah moramo biti pozorni na celotno
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vsebino in sliko, saj lahko okolica zgleda odlično, medtem ko koža človeka postane
popolnoma modra. Iskati moramo kombinacije, da slika izpade čim bolj pristna ter naravna.
Primer barvne je prikazan na Sliki 20.

Slika 20: Primer barvne korekcije

Problem, s katerim smo se soočili pri barvni korekciji, je ta, da so bili pogoji snemanja zelo
različni in zato tudi nastavitve na fotoaparatu. V primeru, da bi bili pogoji vedno enaki, bi
lahko za barvno korekcijo uporabili samo en filter ali prednastavitev. V našem primeru pa je
bilo potrebno uporabiti veliko različnih filtrov ter dodatnih sprememb barv, da slika zgleda
približno enaka skozi celoten video.

3.6 Oblikovanje zvoka
»Zvok je most, ki poveže, to kar vidimo ter to kaj občutimo« (Dave Lent, Video Rules, str. 35)
[10]. Zvok je močno oziroma najmočnejše sredstvo za doseganje dobre montaže. Preden se
lotimo zvočne dodelave moramo seveda dobro sestaviti celoten video. Pri večkratnem
pregledu se nam porodijo ideje, kako bi lahko video izboljšali z dodatki zvoka. Menimo, da
ljudi pritegnejo zvoki, ki jih lahko najdemo v naravi, mestu oziroma v našem vsakdanu,
vendar na njih nismo pozorni. S tem, ko izpostavimo nek čisto običajen zvok na točno
določenem mestu, vzbudimo v gledalcu dodatno pozornost. Sam zvok nas tudi spomni na
naše življenje in na dejanske dogodke, ki so sledili določenemu zvoku. V nas prikličemo
spomine in doživetja. Tudi pri zelo majhnih stvareh, na primer ko kapljica zadane tla, lahko
dodamo nek zvok, ki naredi stvar posebno, močno in okrepi dogodek, ki sicer ne bi bil nič
posebnega. Drug primer je hoja človeka. Če dodamo zvok škripanja tal, snega ali listja, se bo
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gledalec osredotočil na hojo in ne na celotno sliko, ki jo prikazujemo. Zvočne efekte lahko
izkoristimo tudi pri doseganju naravnih prehodov, torej da gledalec ne opazi, da se je kader
zamenjal. Poleg vseh zvokov lahko dodamo tudi glasbeno podlago, s katero še dodatno
pridobimo želeno vzdušje, tempo ali čustveni učinek na gledalca. Z dodajanjem zvočnih
učinkov pridemo tudi do stopnjevanja ali zmanjševanja ritma same montaže. Paziti moramo,
da tematsko zadanemo žanr glasbe, saj nam že to video precej izboljša. Ne smemo se
omejevati samo na glasbo, ki nam je všeč, ampak moramo raziskati več možnosti ter jih
preizkusiti v videu samem. Ko imamo več opcij, izberemo najboljšo. Primer montaže s
podloženimi zvoki je prikazan na Sliki 21.

Slika 21: Montaža s podloženimi zvoki
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Zaradi obsežnosti videa se bomo v poglavju Rezultati in razprava osredotočili in predstavili
samo najzanimivejše dele posameznega segmenta celotnega filma.
Prvi snemalni Segment Pure Joy se odvija na zaviti cesti med Idrijo in Logatcem. Naš cilj je
bil posneti kolesarja, ki se z avtomobilom pelje proti vrhu hriba, s katerega se bo kasneje
spustil s kolesom. Omejitve, s katerimi smo se srečali, so bile: težka dostopnost do lokacij
snemanja, zelo kratek čas prazne ceste ter vreme, saj je bilo zgodaj zjutraj popolnoma vse v
megli. Snemali smo s pomočjo tripoda ter teleobjektiva, s katerim smo dobili kadre iz zelo
oddaljenih lokacij, kot je vidno na slikah v nadaljevanju. Gibljive kadre smo posneli s
pomočjo stabilizatorja Ronin-M ter dodatnega avtomobila. Pri tem snemanju smo sodelovali
trije. Voznik, ki je na posnetkih, voznik dodatnega vozila ter snemalec v dodatnem vozilu.
Nekaj kadrov je posnetih tudi brez vozila s stojalom ter stabilizatorjem. Del, kjer se kolesar
dejansko spusti, je bil posnet na drugi lokaciji čez več kot pol leta. Snemanje spusta je
potekalo s pomočjo stojala. Problem, ki nas je doletel na snemanju, je bila gneča v
kolesarskem parku. To smo rešili z nekaj čakanja in opozarjanjem ljudi, da poteka snemanje.
Na Sliki 22 sledi nekaj slik kadrov za segment Pure Joy.

Slika 22: Kadri segmenta Pure Joy

Uvodna špica se odvija v gozdičku, kjer si igralec, ki ponovno nastopi v segmentu Unleashed,
kuha kavo ter uživa v tem, kar mu prinaša dan. Uvodni del ter segment Unleashed smo
združili v en snemalni dan, saj se odvija na eni skupni lokaciji. Prvi problem, s katerim smo se
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soočili pri snemanju tega dela, je bil pomanjkanje časa vseh nastopajočih. Sodelovalo je pet
ljudi, zato je bil datum snemanja natančno določen. Druga težava zaradi določenega datuma je
bilo nestabilno vreme. Ravno tiste dni je deževalo skoraj ves dan. Imeli smo nekaj sreče in
dež je ponehal, zato smo se lahko dopoldne lotili snemanja. Uporabili smo tudi umetno
meglo, za katero smo potrebovali agregat. Snemali smo s kamero Sony fs7 ter Sony a7s.
Najprej smo posneli uvodno špico, kjer je nastopajoči samo eden. Uporabili smo tudi dron
Mavic. Ko smo opravili z lažjim delom, smo se lotili dela Unleashed, ki je zahteval štiri
nastopajoče, umetno meglo ter pravilno izpeljano akcijo. V delu Unleashed se namreč trije
vozniki, ki jih ima glavni voznik privezane za drevo, osvobodijo in ga pričnejo loviti. Med
tekom vsak zgrabi svoje orodje ter nadaljujejo proti glavnemu liku. Akcijo smo morali
ponoviti večkrat ter z več različnih kotov za večjo dinamiko pri postprodukciji.
Nadaljevanje snemanja dela Unleashed je sledilo na drugi lokaciji dan kasneje, saj na prvotni
lokaciji ni bilo primernega terena za izvajanje trikov glavnega lika. Tu smo se ponovno
soočili s težavo, ki je bila tokrat lokacija sama. Sezona kolesarstva se je komaj začela, zato so
vsi parki še v pripravljanju. Po Sloveniji smo iskali park, ki bi bil primeren oziroma
pripravljen za samo snemanje, vendar iskanje ni bilo uspešno. Že prej smo imeli pripravljen
plan B za primer, če ne bi bilo druge rešitve, zato smo snemanje nadaljevali v parku pred Pop
TV-jem. Pri tem delu je bil glavni fokus na ponavljanju akcij z več kotov, saj le tako lahko v
celoti predstavimo trik, ki ga kolesar izvaja na kolesu.
Slike kadrov uvodne špice so prikazane na sliki 23.

Slika 23: Kadri uvodne špice filma Unleashed
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Slike kadrov segmenta Unleashed so prikazane na Sliki 24.

Slika 24: Kadri segmenta Unleashed

Naslednje snemanje je bilo namenjeno segmentu Power of nature. Potrebovali smo konja, s
katerim smo ponazorili moč narave. Tudi ta del je zahteval dva snemalna dneva, saj je
sestavljen iz dela, ko kolesar s konjem potuje proti vrhu hriba ter dela, v katerem se spusti z
vrha hriba v dolino. Težava je bila, da kolesar ni znal jahati.
Problem smo rešili tako, da smo poiskali osebo, ki zna ravnati s konji ter jo preoblekli v
identično opravo, kot jo nosi kolesar v drugem delu segmenta. Snemanje je potekalo s
pomočjo stabilizatorja, tripoda ter avtomobila. Kadre, kjer konj teče, smo posneli s pomočjo
stabilizatorja ter avtomobila, druge kadre pa s pomočjo tripoda. Prehod z dela s konjem ter z
delom, kjer je dejansko predstavljena vožnja kolesarja, smo rešili s podobnim delom gozda.
Del, kjer nastopi kolesar, je bil prav tako kot pri večini prejšnjih segmentov sneman drugi
snemalni dan na drugi lokaciji.
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Nekaj slik kadrov segmenta Power of nature je prikazano na Sliki 25.

Slika 25: Kadri segmenta Power of nature

Snemanje dela Legacy, ki je tudi zadnji del celotnega filma, smo izpeljali v enem snemalnem
dnevu. Igralsko vlogo je tukaj prevzel dedek avtorja tega diplomskega dela, saj je ta segment
namenjen temu, da pokažemo, da čas mineva in da moramo početi stvari, ki nas veselijo vse
do konca, saj na koncu namreč štejejo spomini. Za snemanje smo uporabljali avto ter
stabilizator za frontalne kadre vožnje dedka. Za stranske kadre in kadre od zadaj smo
uporabili rolko in stabilizator. Za daljne kadre smo uporabili tripod in aparat s teleobjektivom.
Bližnje kadre v zaprtem prostoru pa smo snemali z roko. Za notranje snemanje smo uporabili
tudi dodatno osvetljavo, ki so bile kar navadne delavske luči, saj ni bilo sredstev za
profesionalno osvetljavo.
Nekaj slik kadrov segmenta Legacy je prikazanih na Sliki 26.

Slika 26: Kadri segmenta Legacy
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Zadnje snemanje je bilo namenjeno segmentu Mind is blown. Ta del je sestavljen iz dveh
delov, ki se na začetku navežeta. Prvotni namen je bila navezava med dekletom, ki se odpravi
v kopel ter kolesarjem, ki se odpravi na trening v dežju. Tako bi bila navezava oziroma
podobnost voda, ki pa je pri realizaciji ni bilo, saj na snemalni dan ni deževalo. Po eni strani
je to olajšalo delo, ki v dežju postane zelo zahtevno zaradi varovanja opreme, po drugi strani
pa nam je vreme brez dežja pokvarilo navezavo. Mogoče na koncu nesmisel med povezavo
pojasni naslov Mind is blown. Snemanje je potekalo v dveh snemalnih dnevih. Prvi dan je bil
namenjen kolesarju, ki se je spuščal s hriba, drugi dan pa je bil namenjen dekletu, ki je
odigrala namakanje v kopeli. Snemali smo s pomočjo tripoda ter stabilizatorja, nekaj kadrov
pa je bilo prav tako kot pri ostalih posnetih kar iz roke, saj tako dobimo gibanje slike.
Nekaj slik segmenta Mind is blown je predstavljenih na Sliki 27.

Slika 27: Kadri segmenta Mind is blown

4.1 Primerjava končnega izdelka z referenčnimi videi
Po zaključenem projektu smo z ekipo sedli in primerjali referenčni video z našim videom.
Najprej moramo predpostaviti, da so za referenčnimi videi ogromne produkcijske ekipe z
veliko sredstvi za snemanja. V našem primeru pa gre za enega izvajalca projekta ter ekipo, ki
na snemanju ni presegla petih ljudi. Tudi sredstva namenjena projektu so neprimerljiva. Po
ogledu vseh filmov smo prišli do spoznanj, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.
Najprej se bomo dotaknili filma Unreal. Oba filma Unreal in Unleashed imata nekaj skupnih
prvin. Oba imata podobno tematiko, kar je pobeg iz realnosti s pomočjo kolesa. Ujameta se
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tudi v prikazovanju simbolike, kot so scena s konji in živalmi. Ugotovili smo, da vsi kolesarji
strmijo k isti stvari. S pomočjo kolesa prevoziti čim več dobrih prog, spoznati čim več dobrih
ljudi, se zabavati in s tem nekako odklopiti realnost, v kateri živimo. Unreal ima tudi uvodno
špico, v kateri predstavi nastopajoče, v našem primeru tega ni, ker je zaradi pomanjkanja časa
dodatno snemanje odpadlo. V primerjavi z drugim referenčnim videom, ki je Life Cycles, se
podobnost vidi bolj pri pripovedovanju zgodbe. Pripovedna spremljava ob samem videu se
pojavi v obeh primerih. Prav tako se nanaša na življenje kolesarja od mladosti do starosti. Oba
filma nagovarjata, da moramo vztrajati pri stvareh, ki nas delajo srečne, saj na koncu šteje le
to. Tudi pri filmu Life Cycles gre za film, ki je bil posnet na veliko višjem nivoju kot naš. Pri
zadnjem filmu Where The Trails Ends, ki smo ga vzeli za referenco, pa pride do manjših
odstopanj. Film je naravnan bolj v prosti slog kolesarstva, medtem ko je pri našem filmu
poudarek na spustu. Tudi pri tem filmu gre za profesionalno ekipo Red Bulla, ki imajo
ogromno sredstev za izpeljavo takih projektov. Skupno vsem filmom je podobno kadriranje,
prikazovanje naravnega okolja ter zgodba. Vsi filmi stremijo k pripovedi, kako pomembno je
živeti polno življenje. Tudi oprema, s katero so se filmi snemali, je podobna ali enaka, z
izjemo našega filma, kjer je bila uporabljena manj profesionalna oprema.
Menimo, da smo glede na sredstva, ki smo jih namenili projektu, izdelali film o gorskem
kolesarstvu, ki je lahko konkurenčen filmom, ki smo jih vzeli za zgled. Vendar pa se vidi, da
so sredstva in igralci odločilen faktor pri izdelavi športnega filma. Še ena ogromna razlika je
lokacija snemanj. V referenčnih filmih so večinoma same eksotične lokacije, ki so sanje
vsakega kolesarja. V našem primeru smo se postavili na slovenska tla, kjer je prav tako raj za
gorskega kolesarja, vendar ne v tako širokem spektru. V primerjavi z drugimi filmi pa smo
opazili slabost. Barvna korekcija je v nekaj kadrih slaba oziroma slabša, kot smo pričakovali.
Zaradi snemanj ne glede na vreme pride do različnih pogojev v svetlobi in barvah, kar pa je
pri barvni korekciji težko odpraviti. Razlika je še v igralcih, saj so v referenčnih videih
najboljši vozniki svetovnega ranga. V našem primeru pa gre za lokalne voznike, ki na
slovenskih tekmovanjih dosegajo zlato sredino.
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5 ZAKLJUČEK
Po ogledu končnega izdelka menimo, da je projekt dobro uspel, saj se nam zdi film v
primerjavi z referenčnimi videi konkurenčen. Prav tako moramo predpostaviti, da je bila
oprema, ki je bila uporabljena, dosti slabša od opreme pri izdelavi referenčnih videov. Film so
sprejeli tudi v filmskem gledališču Idrija, kjer se bo premierno vrtel v prvi polovici
septembra. Prav tako pa se dogovarjamo za predvajanja po Ljubljani. To je še dodatna
potrditev o uspešno in profesionalno opravljenem projektu. Za izpeljavo takega projekta
moramo poznati ciljno publiko, ki je v našem primeru zelo široka, saj nismo ciljali zgolj na
kolesarje, temveč na celotno mladino, srednjo generacijo in prav tako starejšo. Seveda smo
zato morali zgodbo gledati z več vidikov, kot bi jo lahko sicer. Vsak gledalec si film
interpretira po svoje, kar je tudi namen končnega izdelka, saj tako pusti širino, hkrati pa se
dotakne vsakega posameznika. Pri filmu ne moremo predvideti, kakšen bo odziv gledalcev,
zato lahko le delamo po svojih najboljših močeh oziroma znanjih, ki jih imamo. Prav tako
nam pride prav znanje iz fotografije, filma, glasbe ter ostalih področij, ki nam dajo širino ter
znanje, da isto stvar vidimo iz več perspektiv.
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PRILOGE

Na slikah, ki sledijo, je prikazana snemalna knjiga.

Slika P1: Prikaz snemalne knjige dela Pure Joy

Slika P2: Prikaz snemalne knjige dela Pure Joy

Slika P3: Prikaz snemalne knjige dela Pure Joy

Slika P4: Prikaz snemalne knjige dela Power of Nature

Slika P5: Prikaz snemalne knjige dela Power of Nature

Slika P6: Prikaz snemalne knjige dela Power of Nature

