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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je izdelava oziroma produkcija video reklame s
teoretičnega in praktičnega vidika.
V teoretičnem delu naloge je analiziran pomen videa in mejniki v razvoju video
tehnologije. V nadaljevanju je predstavljena prva video reklama in spletno mesto za
nalaganje video posnetkov – Youtube. Podrobneje so opisane vse faze video
produkcije – od priprave in snemanja, do končne montaže.
Eksperimentalni del obsega produkcijo video reklame za dejanskega naročnika.
Opisan je celoten postopek izdelave, od začetne ideje ter pisanja scenarija, kot tudi
oblikovanje snemalne knjige, kar sta osnovi za snemanje. Pri snemanju pride večkrat
do nepredvidenih situacij, katerim se je potrebno prilagoditi.
V zadnji fazi produkcije – montaži – izdelek dobi svojo končno podobo. Pri tem je
glavno orodje računalnik in programska oprema za montažo: Adobe Premiere Pro.
Opisan je celoten potek montaže od uvoza posnetkov, dodajanja glasbe, do barvne
korekcije in shranjevanja končnega izdelka.

Ključne besede: video, reklama, snemanje, videoprodukcija, video montaža.
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ABSTRACT

The aim of the thesis is to produce a video advertisment from the theoretical and
practical point of view.
The theoretical part of the thesis analyzes the importance of video and the main
events in the development of video technology. I continued with the presentation of
the first video commercial and website to download video clips - Youtube. I described
all phases of video production, from preparation, recording and final assembly into
detail.
The experimental part comprises the production of video commercials for the actual
client. It describes the entire manufacturing process, from the initial idea and script,
as well as the creation of storyboards, which are the basis for recording. While
shooting there are often unforseen stiations coming up, wich need to be adapted.
In the final stage of production, called assembly, the product gets its final
appearance. This is the main tool of the computer and editing software, Adobe
Premiere Pro. I described the entire course of the assembly of importing clips, adding
music, to color correction and storage of the final product.

Key words: video, commercial, video production, video editing.
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1.

UVOD

Verjetno se vsak spominja fotoaparata na film, ki ga je bilo potrebno naviti pred
ponovnim fotografiranjem. Nato so razvili takšne, ki so film – po stisku na sprožilec –
navili sami. Danes za fotografiranje ne rabimo filma, ampak zadostuje že mobilni
telefon. V nekaj deset letih se je na področju tehnologije veliko spremenilo.
Če smo lahko včasih fotografirali samo s fotoaparati in snemali samo z video
kamerami, lahko danes oboje počnemo praktično že z vsemi mobilnimi telefoni. Z
digitalnimi DSLR fotoaparati (za nekaj sto evrov), pa lahko posnamemo tako
kvaliteten video, kot je bil včasih samo v domeni profesionalnih video studiev.
Čeprav so že konec šestdesetih let prejšnjega stoletja preizkušali kreativno
uporabljati elektroniko, so šele osemdeseta prejšnjega stoletja prinesla pravi razmah
in prihodnost videa. Na magnetni trak so najprej zapisovali samo zvok, sliko pa so na
trak zapisali šele v petdeseth letih 20. stoletja (1).
Besedo video uporabljamo za več pomenov. Z njim pogovorno označujemo praktično
vse, kar je povezano s tehnologijo zajemanja slike. V splošnem pa je video definiran
kot postopek zajema vidne slike, ki jo pretvorimo v video signal, pri čemer nam
zaporedje slik ustvarja iluzijo, ki ji pravimo video.
Z videom pogosto povezujemo tudi televizijo, saj ju povezuje skupen medij. In ravno
video je poskrbel za razvoj filmske in televizijske tehnologije (2). Na začetku so bili
televizijski spremejniki samo črno-beli, bili so dragi, odstotek tistih uporabnikov, ki so
jih imeli doma pa majhen. Prva video reklama, ki je bila predvajana na ameriški
televiziji leta 1941 je imela dometa samo nekaj tisoč gledalcev, medtem, ko ima
danes, v razvitih državah, televizijski sprejemnik skoraj vsako gospodinjstvo. (3)
Danes se zaradi internetne tehnologije in novih medijev video vsebine selijo na splet.
K temu so veliko pripomogla socialna omrežja in spletna mesta za nalaganje
videoposnetkov, pa tudi televizijske hiše, ki ponujajo ogled svojega programa preko
spleta. Trenutno lahko do večine takšnih strani dostopamo brezplačno, a kaj hitro se
lahko zgodi, da bomo zaradi želje po zaslužku, ki jo oglaševalci že izkoriščajo za
prikazovanje reklam, uporabniki za video storitve plačevali naročnino.
1	
  

2. TEORETIČNI DEL

2.1. Video
Beseda video izvira iz latinske besede videre, kar v prevodu pomeni jaz vidim. Z
videom označujemo televizijsko sliko in produkcijo posneto z video tehnologijo. V
splošnem pa video definiramo kot tehnologijo zajemanja, snemanja, procesiranja,
shranjevanja, predvajanja ter rekonstruiranja sekvence slik, ki skupaj v zaporedju
tvorijo gibljive scene (2).
Zgodovina videa sega v sredino petdesetih let 20. stoletja, ko so poleg zvoka na
magnetni trak zapisali tudi sliko. Ravno zaradi načina zapisa je bil video na začetku
predstavljen kot analogna video tehnika. Z leti se je tehnologija razvijala od
amaterskih do profesionalnih formatov, ki so se med seboj razlikovali po širini traku,
načinu zapisa, video ločljivosti in ceni.
V osemdesetih in devetdesetih se je video digitaliziral in tak ostal do danes.
Spremenili so se formati, načini zapisa in mediji, na katere se video shranjuje. Danes
se video zapis v večini shranjuje na pomnilniške medije, največja prednost digitalne
tehnologije pred analogno pa je predvsem v kakovosti slike. Pri kopiranju analognih
posnetkov se je kakovost posnetkov namreč poslabšala, digitalni zapisi pa
omogočajo praktično neomejene možnosti kopiranja brez izgub (1).

2.2. Zgodovina video tehnike
Zgodovina razvoja video tehnologije je obsežna. Že v 18. stoletju so ugotovili, da
hitro prikazovanje mirujočih slik ustvarja iluzijo gibanja, ki je posledica sposobnosti
očesa, ta lastnost pa je omogočila razvoj filma in video tehnologije. Oči si namreč
svetlobne dražljaje zapomnijo še nekaj časa po tem, ko le-teh več ni. To lastnost
imenujemo vztrajnost vida, ki omogoča, da statične slike, ki se v zaporedju
predvajajo dovolj hitro, dojamemo kot gibanje. To iluzijo je leta 1878 uporabil
Eadweard Muybridge, ki je z 11 zaporednimi fotografijami konja v diru, ustvaril prvo
gibljivo sliko (4).
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Leta 1927 je podjetju Warner Bros uspelo prvič sinhronizirati zvok s sliko, s čimer se
je začelo obdobje zvočnega filma. Pet let kasneje so črno-beli filmi postali barvni, saj
so takrat predstavili sistem barvnega filma Tehnicolor. Z letom 1971 je Sony na
tržišču ponudil profesionalni sistem za snemanje U-matic, štiri leta kasneje pa
cenovno dostopnejši barvni sistem Betamax. V tem času se je tudi začela bitka med
Sonyjevim sistemom in sistemom VHS, ki ga je razvilo podjetje JVC. Zaradi nižje
cene snemalnikov in kaset VHS in zaradi vložene tožbe podjetih Universal in Disney
proti Sonyju (zaradi presnemavanja z video snemalniki), se je Sony odločil svoj
sistem Betamax razvijati v smeri profesionalnega sistema. Razvil je sistem Betacam,
ki je bil namenjen profesionalni TV produkciji.
Leta 1995 predstavijo enotni sistem digitalnega videa – sistem DV. Za amatersko in
polprofesionalno uporabo postane priljubljen in dostopen Mini DV format, medtem ko
Sony in Panasonic razvijata svoj DV sistem za profesionalno uporabo. Leta 1999
Sony predstavi digitalno verzijo sistema HI-8, ki se imenuje Digital8, ta pa za osnovo
uporablja DV. Leto kasneje je bil na Japonskem prodan prvi mobilni telefon, ki je
lahko snemal video. Leta 2003 podjetja Sony, JVC, Canon predstavijo sistem HDV,
format videa visoke ločljivosti, ki uporablja DV sistem za snemanje in predvajanje. S
tem se je počasi tudi zaključilo obdobje sistemov na trak. (5)
Nikon je leta 2008 predstavil prvi fotoaparat D90, ki je kot prvi DSLR lahko snemal
videoposnetke v visoki ločljivosti (6).

2.3. Prva video reklama
Prva video reklama je bila predvajana 1. julija 1941 na ameriški televiziji WNBT-TV.
Predvajali so jo pred bejzbol tekmo med Brooklyn Dodgers in Philadelphia Phillies,
podjetje Bulova pa je takrat za predvajanje plačalo 9 dolarjev. Amerika teče na
Bulovem času (America runs on Bulova time) – tako se je glasil slogan v 10 sekund
dolgi črno-beli reklami za ure, podložen z grafiko ure na zemljevidu Združenih držav
Amerike. Doseg gledalcev je bil gledano iz današnje perspektive majhen, samo nekaj
tisoč ljudi, ki so takrat imeli televizijske sprejemnike (3).
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Slika 1: Prva video reklama
(Lit. vir (3))

Danes, dobrih 70 let kasneje, so poleg večjega števila gledalcev, višje tudi cene
predvajanja oglasov na televiziji. Najvišje cene dosegajo reklame na tekmah
ameriškega nogometa Super Bowl, pri katerih morajo oglaševalci za 30 sekund
predvajanja odšteti 4,5 milijona dolarjev (7).

2.4. Spletno mesto za izmenjavo posnetkov – Youtube
Spletno mesto za nalaganje in izmenjavo videoposnetkov Youtube je ena izmed
najbolj obiskanih strani na svetu, njeni začetki segajo v leto 2005, ko je eden od
ustanoviteljev – Jawed Karim – 23. aprila, objavil prvi video z naslovom Jaz v
živalskem vrtu (Me at the zoo) (8). Leto kasneje je bilo na stran naloženih že več kot
65.000 videoposnetkov na dan, danes pa uporabniki na minuto naložijo povprečno
300 ur posnetkov. Youtube ima danes več kot milijardo uporabnikov, ki vsak dan
pregledajo več milijard ur posnetkov, od tega več kot polovico na pametnih telefonih
in tablicah (9).
Preglednica 1: Število ur videoposnetkov naloženih vsako minuto na Youtube
(Lit. vir (10))
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Trenutni rekorder po številu predvajanj je videospot korejskega pevca Psyja s
pesmijo Gangnam style, ki ima več kot dve milijardi ogledov, Youtube pa je moral
zaradi velikega števila ogledov tudi spremeniti algoritem za štetje glasov (8).
	
  
2.5. Videoprodukcija
2.5.1. Priprava (predprodukcija)
Predprodukcija oziroma priprava je prva in temeljna faza pri izdelavi avdio-vizualnega
izdelka. Zaradi skrbnega načrtovanja od začetne ideje do končnega izdelka je ta faza
kreativno zelo pomembna, saj moramo biti pozorni na vse najmanjše detajle. V fazi
predprodukcije napišemo scenarij, izberemo ekipo, lokacijo, igralce, opremo itd. (11).
	
  
2.5.2. Sinopsis in scenarij
Pred pisanjem scenarija se ponavadi napiše kratka vsebinska zamisel, kar
imenujemo sinopsis. Ob tem skušamo odgovoriti na pet vprašanj: kdo bo nastopal,
kaj se bo zgodilo, kdaj bo potekalo snemanje, kako dolgo bo le-to potekalo in komu
je izdelek namenjen. Ko imamo jasno razdelano zgodbo, ki jo želimo sporočiti, se
lotimo pisanja scenarija (1).
Scenarij je vsebinska predloga, v kateri podrobno opisujemo dialoge oz. na splošno
vse kar se bo videlo in slišalo. Je natančen načrt za nadalnje delo, v katerem
opišemo tudi scene in lokacije snemanja (12).

2.5.3. Snemalna knjiga
Snemalna knjiga ali ang. storyboard, je vizualno razdelan scenarij in velika pomoč pri
sami pripravi na produkcijo. Snemalna knjiga vsebuje preproste skice in podatke o
vsakem kadru (premik kamere, rakurz, dialogi, ostale posebnosti). Bolj podrobna je
snemalna knjiga, manj težav bo pri sami produkciji in manjša je verjetnost, da bi v
postprodukciji prišlo do težav pri montaži, zaradi manjkajočih kadrov. Snemalna
knjiga ni obvezen del projekta, je pa priporočljiva zaradi racionalizacije dela in izogiba
napakam (13).
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2.5.4. Produkcija
V fazi produkcije proizvedemo oziroma posnamemo video material. Je tehnično in
organizacijsko najbolj zahtevna faza, saj je potrebnega veliko znanja za delo z video
opremo in usklajevanja z ekipo. V tej fazi pride večkrat do nepredvidenih dogodkov in
eksperimentiranja, ki so lahko posledica slabe priprave ali pa na delo vplivajo zunanji
dejavniki, na katere ne moremo vplivati (11).

2.5.5. Postprodukcija in montaža
Postprodukcija je zadnja faza izdelave video izdelka, od katere je tudi odvisen izgled
končnega izdelka, saj se v tej fazi združi delo vseh predhodnih faz v celoto.
Montaža je del postprodukcije, pri katerem gre za kreativen in tehničen postopek
povezovanja posnetkov v neko logično zaporedje. Pri tem sta nam v veliko pomoč
scenarij in snemalna knjiga, v splošnem pa bi lahko montažo razdelili v naslednje
podfaze:
-

zajem materiala (kopiranje materiala iz pomnilniških medijev na računalnik);

-

groba montaža (vključuje selekcijo posnetkov, ki se jih razvrsti v logično
zaporedje);

-

montaža slike in zvoka (dodelava dramaturške strukture, dodajanje teksta
itd.);

-

končna montaža (dodajanje glasbe, vizualnih efektov, animacij);

-

finalizacija (sinhronizacija zvoka, barvna korerekcija, podnapisi itd.).

Po montaži je video izdelek končan in primeren za predvajanje.
Včasih je montaža potekala ročno, saj so filmski trak razrezovali in lepili v celoto. Z
računalniki in programsko opremo za obdelavo video posnetkov je postal postopek
bistveno enostavnejši in cenejši, hkrati pa nudi veliko več kreativnosti (14).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
Izdelava video reklame za dejanskega naročnika obsega vse že omenjene postopke,
od začetne ideje do realizacije izdelka. Po dogovoru z naročnikom smo organizirali
snemanje reklame, pri čemer je bil uporabljen fotoparat Canon 600D, različni
objektivi, luči in odbojnik svetlobe.

3.1. Naročnik
Podjetje Eventim Si d.o.o (15) je vodilni prodajalec vstopnic v Sloveniji z več kot
1.500.000 izdanimi vstopnicami v letu 2014 in z več kot 1.500 prodajnimi mesti.
Eventim Si je del evropske skupine CTS Eventim AG & Co. KGaA, ki je v preteklem
letu zabeležila več kot 620 milijonov evrov letnega prihodka od prodaje vstopnic in
več kot 100 milijonov prodanih vstopnic za več kot 200.000 prireditev. Skupina CTS
Eventim AG & Co. KGaA je prisotna v 23 državah in je vodilno podjetje za prodajo
vstopnic v Evropi (15).

Slika 2: Graf prodaje vstopnic pri Eventimu med leti 2003 in 2013
(Lit. vir (15))

3.2. Namen reklame
Podjetje Eventim Si je v letošnjem letu kupcem predstavilo novo metodo nakupa
vstopnic – mobilna vstopnica. Pri tej opciji kupec med postopkom nakupa izbere
dostavno metodo – mobilna vstopnica, s tem pa prihrani čas in denar. Ob vnosu
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mobilne številke prejme na telefon sms sporočilo s povezavo do digitalne vstopnice.
Ob vstopu na prizorišče, kupcu tako mobilne vstopnice ni potrebno menjati za
natisnjeno vstopnico, saj za vstop na prireditev zadostuje unikatna barkoda na
mobilnem telefonu.
Namen video reklame je torej predstavitev novega produkta, reklama pa se bo
uporabila za promocijo na njihovem spletnem mestu (www.eventim.si) in Facebook
strani Eventim.si.

3.3. Vsebinska zamisel – sinopsis
Reklama temelji na zgodbi, ko fant preko spletne strani Eventim.si kupi vstopnice za
koncert. Pri možnosti dostavne metode izbere mobilno vstopnico in z nakupum
preseneti svoje dekle, ki vstopnico prejme kar na mobilni telefon v obliki QR kode. Pri
vstopu na koncert v Kinu Šiška, jima tako ni potrebno čakati na nakup vstopnice, ne
potrebuje niti natisnjene vstopnice, saj za vstop zadostuje koda na mobilnem
telefonu.

3.4. Scenarij in snemalna knjiga
	
  
Ker je sama zgodba kratka in ne vsebuje dialogov, smo scenarij in snemalno knjigo
združili. Pri tem so dodane skice posameznih kadrov, ki so ob strani še dodatno
razloženi in opisani.
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Preglednica 2: Snemalna knjiga

	
  
1. INTERIER: DNEVNA SOBA	
  

	
  
Kader: Total izza hrbta	
  
Fant sedi za pisalno mizo na kateri je
računalnik. Odprto je spletno mesto
Eventim.si
	
  

Slika 3: Skica prizora
Vir: Lasten	
  

	
  
Kader: Bližnji posnetek računalnika	
  
Fant kupi vstopnici. Poudarek na izbiri
dostavne metode mobilna vstopnica.
	
  

	
  

Slika 4: Skica prizora
Vir: Lasten	
  

	
  
Kader: Total	
  

2. EKSTERIER: PARK TIVOLI

Dekleti sedita na klopci v parku, kjer se
pogovarjata, ko ena izmed njiju prejme
sporočilo.

Slika 5: Skica prizora
Vir: Lasten	
  

	
  
Kader: Detajl telefona s QR kodo	
  
Ko dekle pogleda telefon vidi na njem
vstopnico za koncert.

Slika 6: Skica prizora
Vir: Lasten	
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3. EKSTERIER: KINO ŠIŠKA
Kader: Total z napisom Kino Šiška
Dekleta in fant se srečajo pred Kinom
Šiška, kjer se pozdravijo in odidejo proti
vhodu.

Slika 7: Skica prizora
Vir: Lasten

4. INTERIER: KINO ŠIŠKA
Kader: Total
Vsi trije se ustavijo pred varnostnikom, kjer
je tudi čitalec vstopnic. Dekle svojo
vstopnico odčita na telefonu.

Slika 8: Skica prizora
Vir: Lasten

Kader: Detajl telefona in čitalca

Slika 9: Skica prizora
Vir: Lasten

Kader: Srednji
Hoja po stopnicah – pokažemo kako
odidejo na koncert.

Slika 10: Skica prizora
Vir: Lasten
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3.5. Terminski plan dela
Vsak projekt, ki se ga lotimo, je sestavljan iz več faz in nalog, ki si med seboj sledijo
v določenem časovnem zaporedju. Pri načrtovanju delovnega procesa se za ta
namen uporablja gantogram oziroma gantogramova tabela – organizacijski
pripomoček, ki grafično prikaže pregled nad izvajanjem dela. Iz gantograma lahko
razberemo, kako dolgo bo trajala določena faza, koliko časa bomo porabili za
določeno nalogo in katera sredstva bomo potrebovali v določeni fazi projekta (16).
Našo tabelo smo izdelali predvsem zaradi same organizacije dela in okvirnega
časovnega plana. Pri tem je čas priprave in čas produkcije reklame razdeljen
približno na polovico. Predvidevali smo, da bomo največ časa potrebovali za
postprodukcijo.
Preglednica 3: Gantogram organizacije dela

AKTIVNOSTI
1

2

3

TRAJANJE AKTIVNOSTI PO DNEVIH
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

Dogovori z
naročnikom
Pisanje scenarija
Ogled lokacij
Popravki scenarija
Izdelava snemalne
knjige
Snemanje
Montaža
Predogled z
naročnikom
Popravki
Barvna korekcija
Finalizacija

3.6. Lokacija snemanja
Pravilna izbira lokacije snemanja je enako pomembna kot sam scenarij. S
premišljeno izbrano lokacijo lahko namreč vplivamo na zgodbo in jo podkrepimo, ter
s tem vplivamo na končni izgled.
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Na podlagi scenarija smo za snemanje video reklame izbrali tri lokacije. Pri snemanju
prvega dela smo si zamislili izmenjavanje med zunanjim in notranjim prostorom, s
čimer smo želeli pokazati možnost nakupa vstopnice praktično kjerkoli, bodisi z
računalnikom ali mobilnim telefonom. Za drugi del snemanja pa smo skupaj z
naročnikom izbrali prizorišče Kina Šiška.
	
  
3.7. Ekipa
Pri večini snemanj je poleg snemalca in režiserja (to je lahko tudi ena oseba) prisoten
še vsaj kdo, bodisi asistent ali drugi člani ekipe, ki so potrebni za nemoteno delo. Od
vrste produkcije je odvisno število sodelujočih ljudi, pri čemer številčnost ekipe ni
premosorazmerna s kvaliteto končnega izdelka, temveč so bolj pomembne izkušnje
in sodelovanje članov ekipe.
V našem primeru je bila ena oseba odgovorna za večino stvari, predvsem vsebinski
in tehnični del produkcije. V veliko pomoč pri organiziciji snemanja je bil gospod
Robert Žagar iz podjetja Eventim, ki je skrbel za koordinacijo. Nepogrešljiv del ekipe
pa so bili tudi statisti, brez katerih reklame ne bi mogli posneti.

Slika 11: Ekipa
Vir: Lasten
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3.8. Oprema
Pri snemanju reklamnega videa smo uporabili zrcalno-refleksni fotoaparat Canon
600D. Njegove značilnosti so CMOS tipalo z ločljivostjo 18 milijonov slikovnih pik in
14-bitni slikovni procesor DIGIC 4. Fotoaparat omogoča tudi snemanje posnetkov v
polni visoki ločljivosti (1920 x 1080 slikovnih pik), ponuja pa tudi možnost snemanja s
hitrostjo 50 sličic na sekundo, pri ločljivosti 1280 x 720 slikovnih pik. Format zapisa je
kompresirani H.264, 10 sekund posnetka v HD ločljivosti pa na SD spominski kartici
zasede približno 55MB. Za shranjevanjem posnetkov smo uprabili SD spominsko
kartico San Disk Ultra 32 GB. Na voljo smo imeli dva objektiva – Canon 50 mm f1.8
in Canon 18-55 mm f3.5 – f5.6.

Slika 12: Fotoaparat Canon 600D in uporabljena objektiva
Vir: Lasten

Za osvetlitev smo uporabili LED luči Apture Amaran AL-528C, ki z barvnim filtrom
omogočajo spreminjanje barvne temperature luči od 3200 – 5600K in Quantuum
odbojnik s katerim smo si pomagali pri snemanju zunanjih prizorov.

Slika 13: LED luči Apture Amran in odbojnik
Vir: Lasten
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3.9. Snemanje
Po večtedenskem dogovarjanju in usklajevanju smo za datum snemanja izbrali
petek, 17. julij 2015, s pričetkom ob 9. uri na sedežu podjetja, v parku Tivoli.
Najprej smo posneli drugi prizor, kjer dekleti sedita na klopci v parku, ena izmed njiju
pa na mobilni telefon prejme sporočilo z mobilno vstopnico. Za kuliso smo izbrali
nevtralno ozadje parka, pri snemanju pa smo uporabili še stativ in odbojnik svetlobe.
Snemanje je trajalo slabe pol ure, saj smo potrebovali samo tri kadre, pri tem pa je bil
glavni poudarek na mobilnem telefonu s QR kodo.

Slika 14: Snemanje prvega prizora
Vir: Lasten

Vse ostale prizore smo posneli pred in v Kinu Šiška. Začeli smo s kadrom, kjer se
dekleti pred Kinom Šiška srečata s fantom in skupaj odidejo skozi vrata. V tej sceni je
bilo pomembno pokazati lokacijo – napis Kino Šiška. Zaradi dinamike montaže smo
posneli še dodatne bližnje kadre za kasnejšo možnost razkadriranja celotne scene.
Najpomembnejši del reklame je zagotovo del, kjer na vhodu odčitajo vstopnico. Pri
tem delu snemanja se nam je pridružil še dodaten statist v vlogi varnostnika.
Poudarek pri tej sceni je čitalec kart, pri čemer smo odčitanje vstopnice posneli
večkrat z različnih zornih kotov.
Zadnjo sceno, ki je sicer po scenariju prva, smo prav tako posneli v Kinu Šiška, kjer
smo s pohištvom, ki je na voljo v preddverju naredili improvizirano sceno s kavčem,
mizico in lučjo. Zaradi teme smo si pri snemanju pomagali z dvema reflektorjema.
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Pri tej sceni smo morali pokazati fazo nakupa vstopnice, zato je v ospredju – skozi
hrbet fanta – posneta Eventimova spletna stran in detajli faz pri nakupi vstopnice.

Slika 15: Improvizirana scena za prvi kader
Vir: Lasten

Celotno snemanje je potekalo dobre tri ure, pri tem pa smo posneli za približno pol
ure oziroma 6,5 GB video materiala.

3.10. Postprodukcija
Fazo postprodukcije in montažo smo opisal že v teoretičnem delu, zato se bomo v
tem delu osredotočili na fazo montaže video reklame.

3.10.1. Montaža video reklame
Za montažo smo uporabili program Adobe Premiere, ki je eden izmed najbolj znanih
in uporabljenih programov v video industriji, ki se ga poslužujejo tako amaterji kot
profesionalni filmarji in televizijske produkcije, kot sta BBC in CNN. Premiere podpira
montažo posnetkov v ločljivosti 10.240 x 8.192 slikovnih pik, ter omogoča obdelavo
32 bitne barvne globine v posameznem barvnem kanalu. Prednost programa
Premiere Pro je povezovanje in sinhronizacija z ostalimi Adobovimi programi (17).
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Montažo smo opravljali v najnovejši različici Adobe Premiere CC, ki z izboljšanimi
funkcijami omogoča še enostavnejšo in celovito montažo. Predvsem nas je najbolj
presenetila možnost barvne korekcije, ki jo bomo opisali kasneje.
Za video montažo smo uporabil prenosni računalnik MacBook Pro z naslednjimi
karateristikami:
-

Procesor 2,4 GHz Intel Core 2 Duo;

-

RAM pomnilnik DD3 4GB 1067 MHz;

-

Trdi disk 250 GB SSD + 500 GB HDD;

-

Grafična kartica NVIDIA GeForce 320M 256 MB.

Najprej smo zajeli material na disk in posnetke prenesli v program – Datoteka (File) >
Uvoz (Import), kjer smo jih pregledali in uporabne posnetke glede na scenarij zložili
na časovnico. Sledila je groba montaža, kjer je celotna reklama že začela dobivati
svojo podobo.
Zaradi lažje montaže smo nato celotno montažo opravljali na podlagi glasbe, tako da
je video sledil ritmu pesmi. Montaža je sicer potekala na podlagi scenarija, vendar
smo zaradi dimanike in ritma, scenarij na koncu malo prilagodili.
Naš cilj je bila kratka in dinamična reklama, ki naj ne bi bila daljša od minute, to nam
je na koncu tudi uspelo, saj je končna dolžina 40 sekund.

Slika 16: Delovno okolje programa Adobe Premiere Pro CC
Vir: Lasten
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3.10.2. Dodajanje glasbe
Eden pomembnejših elementov v video produkciji je zagotovo glasba, s katero
ustvarjamo vzdušje. Z izbiro moramo biti previdni, predvsem je potrebno razmisliti kaj
želimo sporočiti in kakšne občutke želimo vzbuditi pri gledalcu. Če v videu uporabimo
avtorsko glasbo, moramo za objavo pridobiti avtorske pravice.
Glasbo za naš izdelek smo poiskali na spletnih mestih, ki jo ponujajo brezplačno.
Želeli smo igrivo in dinamično melodijo v rock glasbenem stilu. Za iskanje primerne
glasbe smo porabili nekaj ur in nato na podlagi posnetega in ritma montaže izbrali
najprimernejšo.
	
  
3.10.3. Dodajanje grafike
V vsakem video izdelku je ponavadi dodan kak grafični element – bodisi napis ali
logotip. Slogan za mobilno vstopnico je: »Hitro, enostavno in naravi prijazno. Mobilna
vstopnica, samo na Eventim.si.« Za izdelek smo vso grafiko dobili od Eventimovega
oblikovalca, saj je bila podoba za mobilno vstopnico že ustvarjena za tisk letakov
(15). Naša naloga je bila, da slogan in grafiko vključimo v video po željah naročnika.
Za animiranje grafike smo uporabili orodja, ki jih ponuja Adobe Premiere. Tekst smo
vstavil z možnostjo Naslov (Title) > Nov naslov (New Titlle), s čimer se odpre novo
okno za ustvarjanje napisov. Samo delovno okolje je precej podobno ostalim
Adobovim programom, zato se uporabnik hitro znajde. Na voljo so nekateri že
predpripravljeni slogi, lahko pa vsak po želji, z orodji, ki so na voljo, oblikuje napise.

Slika 17: Primer animiranja besedila
Vir: Lasten
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Naslove smo animirali z možnostjo, ki jo najdemo pod zavihkom Kontrola efektov
(Effect Controls). Ker je šlo v tem primeru za lažje animiranje, so orodja v programu
za to zadostovala. Uporabnik lahko spreminja velikost, pozicijo, rotira elemente,
spreminja prosojnost itd.
	
  
3.10.4. Barvna korekcija
Ko je bila reklama dokončno zmontirana in potrjena s strani naročnika je sledila
barvna obdelava slike, ki smo jo prav tako opravili v programu Adobe Premiere Pro
CC.
Do barvnega upravljanja dostopamo preko zavihka Barve (Color), kjer se nam na
desni strani pojavi okno Lumetri barve (Lumetri Colors). Tukaj lahko izbiramo med
petimi možnostmi. Pri možnosti Osnovne korekcije (Basic Correction) lahko sliki
spreminjamo nastavitve kot so barvna temperatura, kontrast, sence, barvno
nasičenost, belino.

Slika 18: Nastavitev barv
Vir: Lasten

Slika 19: Možnost osnovne korekcije
Vir: Lasten
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V zavihku Ustvarjanje (Creative) je pod možnostjo Izgled (Look) možno izbrati več že
pripravljenih videzov, pri čemer lahko sami poljubno spreminjamo posamezne
nastavitve. Te možnosti smo se poslužili tudi sami. Za osnovo smo uporabili filter Fuji
Reala 500D Kodak 2392, ki sliki doda toplino in nasiči barve. Pri vsakem
posameznem posnetku smo morali ročno spremeniti nekatere vrednosti, večinoma
svetlost in kontrast, sploh pri kadrih posnetih v notranjih prostorih, kjer je bil problem
s svetlobo in so bil posnetki nekoliko temnejši.
Pod zavihkom Krivulje (Curves) lahko spreminjamo vrednosti za vsak barvni kanal
posebej. Lahko tudi spreminjamo vrednosti v barvnem krogu, kjer je možnost
spreminjanja barvne nasičenosti.
Naslednja je možnost spreminjanja visokih in nizkih tonov s pomočjo drsnika, ki ga
pomikamo po barvnem krogu, odvisno katere vrednosti želimo spremeniti. Ta
možnost se nahaja v zavihku Barvno kolo (Color Wheels).
Do prednastavljenih filtrov je možno dostopati tudi preko zavihka Efekti (Effects), kjer
izberemo Lumetri prednastavitve (Lumetri Presets). V štirih mapah je na voljo več
videzov, ki jih lahko kasneje urejamo po svojih željah.

Slika 20: Primer neobdelanega posnetka
Vir: Lasten
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Slika 21: Primer obdelanega posnetka
Vir: Lasten

Sliki prikazujeta razliko med neobdelanim posnetkom in posnetkom po barvni
obdelavi. Pri barvni korekciji je predvsem pomembno, da z njo ne pretiravamo, saj
lahko v nasprotnem primeru, tako kot pri glasbi, dosežemo nezaželen občutek pri
gledalcu.

3.10.5. Shranjevanje
Zadnje dejanje montaže in s tem tudi zaključek procesa je shranjevanje oziroma
izvoz posnetka. V programu Premiere Pro to naredimo po vrstnem redu – Datoteka
(File) > Izvoz (Export) > Medij (Media), kjer se odpre novo okno z nastavitvami. Mi
smo za nastavitve izbrali tiste, ki jih kot optimalne priporoča YouTube (video format
H.264, avdio format ACC, video ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik).
Po izbranih nastavitvah in kliku na gumb Izvoz (Export) je video izdelek, ko se shrani
na izbrano lokacijo, pripravljen za ogled in uporabo.
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4. RAZPRAVA O REZULTATIH
	
  
Rezultat diplomskega dela je video reklama, s katero sta zadovoljna naročnik kot tudi
ekipa, čeprav so še možnosti za izboljšave.
Na začetku bi omenili pomanjkanje statistov, zaradi česar smo morali spremeniti del
scenarija in prilagoditi kadre, da le-ti niso delovali preveč prazno. Zasnova reklame je
takšna, da nastopajoči odidejo na koncert, s čimer se pričakuje določena množica
ljudi. Teh v našem primeru nismo mogli zagotoviti, zato smo se dani situaciji
prilagodili. V zadnji sceni, kjer dekle na čitalcu odčita vstopnico, smo tako snemali s
takšnega zornega kota, da je ozadje temnejše in s tem praznina manj opazna.

Slika 22: Razlika med posnetkoma z dveh različnih zornih kotov
Vir: Lasten

Slika 23: Razlika med posnetkoma z dveh različnih zornih kotov
Vir: Lasten
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Zaradi premalega števila statistov smo morali eno sceno po prvotnem scenariju
izpustiti – s tem sama ideja reklame ni izgubila na pomenu, bi pa bila zgodba v tem
primeru še dodatno podkrepljena. V naši situaciji bi tako večje število statistov
pripomoglo k boljši izvedbi celotnega izdelka.
Predvsem bi izpostavili pomen montaže, ki je v našem primeru izdelek dvignila na
višjo raven. Z določenimi triki, smo tako v reklamo vnesli večjo dinamiko, s čimer smo
lahko popravili določene napake, ki so se zgodile med snemanjem; tudi sicer lahko v
sami montaži opravimo veliko naknadnih korekcij.
Če bi reklamo snemali še enkrat bi večji poudarek dali iskanju statistov, k čemer bi
zagotovo pripomogla tudi dodatna finančna sredstva. Ta bi lahko uporabili tudi za
izposojo dodatne opreme,a s čimer bi lahko snemanje v večji meri izpeljali po naših
željah in zamislih.
Ker je bil to naš prvi tovrsten projekt, nam bodo napake in novo pridobljena znanja
zagotovo služila pri nadaljnjem delu.
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5. ZAKLJUČEK

Diplomsko delo obsega izdelano video reklamo od začetnega dogovarjanja z
naročnikom do končne realizacije projekta.
Ugotovili smo, da je zelo pomebno načrtovanje celotnega procesa, pri tem mislimo
predvsem na dobro napisan scenarij in priprave, ki se zgodijo pred snemanjem. Kljub
vsem predvidevanjem pa ne moremo vplivati na zunanje dejavnike, ki lahko naše
delo bodisi otežijo bodisi spremenijo. Zato moramo vedno ohraniti mirne živce in se
biti sposobni prilagajati nepredvidenim dogodkom, ki so na snemanjih skoraj vedno
prisotna.
V našem primeru smo imeli zaradi večjega števila vpletenih ljudi nekaj problemov z
dogovarjanji in časovnim usklajevanjem, zaradi česar smo morali snemanje večkrat
prestaviti, s čimer se je zavlekel celoten proces.
Na sam dan snemanja, smo na željo naročnika scenarij nekoliko spremenili in
prilagodili času, ki smo ga imeli na voljo. Zaradi tega smo en prizor izpustili, vendar ta
ni ključno vplival na končni rezultat.
Danes, ko lahko kvalitetno sliko posnamemo že z boljšim mobilnim telefonom, nam
področje videoprodukcije skupaj s programi za montažo nudi veliko možnosti za
video ustvarjanje. Zato za kvaliteto danes ni več nujno potrebna zelo draga video
oprema, ampak predvsem kreativna oseba, ki s to opremo upravlja.
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