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ZAHVALA
Zahvaljujem se svojim staršem, ki so me s spodbudnimi besedami usmerjali, k izdelavi
diplomske naloge. Prav tako svojemu fantu Janu za potrpežljivost. Posebne zahvale
gredo tudi igralski zasedbi: Maji, Jani, Janu in Mateju. Brez vas ne bi bilo posnetega
glasbenega video spota.
Vsekakor pa se zahvaljujem tudi mentorju mag. Andreju Iskri in somentorju Andreju
Učakarju za strokovno vodstvo.

II

IZVLEČEK
Diplomsko delo vsebuje opis postopka snemanja videospota. Snemanje vključuje pripravo, snemanje in montažo. Prvi korak pri pripravi na snemanje je ustrezen sinopsis, scenarij in snemalna knjiga. V drugem koraku pa snemalna ekipa, igralci, lokacija
snemanja in snemalna oprema. Glavni dejavnik drugega koraka je proračun. Izbor
ekipe je v gverilskem stilu. V diplomski nalogi je opisano snemanje, kjer so vzorci posnetkov oblikovani po klasičnem principu perspektive in snemalnih kotov. Vsak posnetek
ima namen združevanja v celoto, ta dobi pravo obliko pri montaži. Le ta ima različne
načine in oblike. Izbira oblike je odvisna od želje končnega izdelka. Raziskava je pokazala, da je snemanje glasbenega video posnetka kompleksen in zahteven postopek,
posebaj, če se daje prednost zgodbi in ne glasbi.
Ključne besede: glasbeni videospot, scenarij, snemanje, montaža

III

ABSTRACT
The thesis deals with description of the process of shooting a music video. Shooting includes preparation, shooting and editing. The first step in preparation is a writing suitable synopsis, a screenplay and a storyboard. The second step is choosing a
storyboard, actors, shooting locations and recording equipment. The main factor in
the second step is budget.Team is chosen in a amateurish manner. The process of
shooting is described in this thesis. Video samples were edited by classic principles of
perspective and camera angles. Every shot that we want to combine into a whole, gets
the best shape in the editing process. There are several different methods of editing.
The method of editing depends on what we want our final product to look like. Results
of this thesis show that shooting a music video is a complex and complicated process.
Keywords: music video, screenplay, shooting, editing
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1 UVOD
Dejstvo je, da si življenja brez glasbe ne predstavljamo več. Spremlja nas v avtu, v
nakupovalnih centrih, lokalih, gostinstvu. Radio, televizija, internet in mobilni telefoni pa
so glavni medij, preko katerih lahko dostopamo do raznih zvrsti in s tem zadovoljujejo
različne okuse večje množice ljudi.
Glasbeni videospot je kratek glasbeni film, ki nastane izključno z namenom promoviranja
glasbe in glasbene pevke, pevca ali skupine. Spremlja pa jo tudi video zgodba, ki
dopolnjuje ritem.
Začetki glasbenega videospota segajo v 50. in 60. leta. V 50. letih se je glasbeni
videospot predstavil, kot tehnična razsežnost, na elektronsko zajemanje slike in zvoka
na video trak. Vrhunec je prišel v poznih 70. letih, ko je bil poudarek na promociji pesmi
oz. glasbene skupine. Prepoznavnost glasbenih skupin se je začel širiti z ustanovitvijo
glasbenega programa MTv, kjer se glasba predvaja izključno za namen širjenja glasbe.
Prihod interneta in z njim, razna spletna mesta, ki omogočajo dostop do brezplačnih
ogledov glasbe in njihovih posnetkov so omogočali vzpenjanje komercialnega
predstavljanja glasbe. To so YouTube in Vimeo.
Namen projekta diplomske naloge pa je posneti dober glasbeni videospot z nizkim
proračunom in majhno ekipo. Po drugi strani pa izdelek, za katerim bo ponosno stala
cela ekipa. Cilj diplomske naloge je posneti video spot, ki daje prednost zgodbi, glasba
pa je samo, kot podlaga. S tem pa se bo glasbeni video spot diplomske naloge najbolj
razlikoval od klasičnih glasbenih video posnetkov.
Delovni proces snemanja je podoben, kot pri visoko proračunskih videih. Tako se
priprava na snemanje, snemanje in montaža ne razlikuje od velikih in močno podprtih
komercialnih projektov. Ideja, sinopsis in scenarij so sestavljeni po romantičnem
žanru. Izbor ekipe je po gverilskem stilu. Snemalna oprema je izbrana na podlagi
nizkoproračunskih pogojev. Kraji snemanja so bili izbrani na možnost dostopa in
podobnost opisa scenarija. Montaža je bila opravljena v programu Final cut pro.
Glasbeni videospot je namenjen za osebno uporabo in nima nobenega komercialnega
pomena.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 SINOPSIS, SCENARIJ IN SNEMALNA KNJIGA
Projekt se začne s sinopsisom oziroma z vsebinsko zamislijo. To je kratka vsebina
filma, ki je napisana na eni, največ na dveh straneh. Vključuje vprašanja in odgovore,
kot so: kdo, kje, kdaj, kako dolgo nekdo nastopa, ter kaj in zakaj se zgodi, ter komu je
namenjeno.
Sinopsis je lahko napisan, tudi po končanem scenariju. V filmu pa sinopsis producentu
na hitro predstavi idejo ali zgodbo za film. Zelo pomembno pri pisanju le-tega pa je, da
je pisan v sedanjiku, saj se zgodba dogaja v tistem času, kot je pisan (1).
Sinopsis je sestavljen iz treh delov. Prvi del, ki vsebuje opise glavnih oseb, njihovih
lastnosti in trenutnih situacij. Nato sledi jedro, kjer se predstavijo glavna dogajanja
zgodbe. Opisani so dogodki, v katerih se glavni junak znajde, kako pride do njih in
kakšna je njegova reakcija. V zaključku oziroma v zadnjem delu vsebinske zamisli
sledi razplet dogodkov, ter doseg junakovih ciljev (2).
Scenarij je po navadi pisan bolj ali manj za režiserja. Po končanem snemanju pa se ga
zavrže, saj je napisan zato, da nastane nekaj novega (3).
Pisanje scenarija je zelo kompleksen in zahteven. Ob samem začetku je pomembno
vedeti, da se potrebuje ustrezna oprema. To je računalnik, ustrezen program (Microsoft
word ali drugi), ter laserski tiskalnik. Tiska se na navaden A4 papir. Za dober scenarij je
potrebno idealizirati zamisli, ki bodo pritegnile večjo množico. Pisanje scenarija lahko
traja od meseca do par let. Zelo majhna verjetnost je, da bo prebran, kot si ga pisec
želi. Končni izdelek pa morda ne bo posnet od samega začetka do konca (4).
V ZDA je pisanje scenarija točno določeno. Pri nas se pravila pisanja lahko kršijo
do neke mere. Preglednica 1 nazorno prikazuje tehnične lastnosti in pravila pisanja
scenarija (4).
Preglednica 1: Tehnična pravila scenarija (5)
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Velikost ameriškega lista je 21,59x27,94 cm (8,5x11 inch) in se imenuje US letter.
Slovenski format A4 pa ima mere 21x29,7 cm. Le ta je malo ožji in približno za dva
centimetra krajša. Miha Mazzini razlaga, da je prebral ogromno knjig na tematiko
scenarija in prav v nobeni se decimalke povsem ne ujemajo (4).
Hitrejši potek snemanja omogoča snemalna knjiga (ang. Stroyboard). To je zaporedje
ilustracij po posameznih kadrih za animirane ali igrane filmske projekte. Vsebuje
postavitev dogodkov in kadrov tako, kot jih je potrebno gledati skozi objektiv kamere
ali fotoaparata. Snemalna knjiga vključuje ilustracije in podrobnejše opise posameznih
prizorov. Le ta pomaga režiserju, direktorju fotografije in ostali snemalni ekipi vizualizirati
prizore, ter prepoznati morebitne probleme, preden se pojavijo. Snemalna knjiga
je prva faza režije, ki pomaga, da se med snemanjem česa ne pozabi, poskrbi za
usklajenost posnetkov z vsebino. Med pisanjem snemalne knjige se oblikuje posnetke
in pri tem določi stil montaže in stil filma, kot celote (1).

2.2 ZGODBA VIDEOSPOTA
Evropa je vezana na zgodovino književne umetnosti. Tako je glasbena in filmska
industrija v Evropi veliko bolj globoka in težja, kar pa ni vedno slabo. V ZDA in Aziji
je glasbena in filmska industrija povsem odcepljena od književne umetnosti, zato so
njihova dela veliko bolj razpuščena. Pri tem pa vrsta žanra igra pomembno vlogo (6).
Žanri se ločujejo po značilnih konvencijah o slogu, snovi in vrednotah. Le ta je tudi
prikladen način strnjevanja in organiziranja gradiva zgodbe. Številni žanrski filmi ciljajo
na določeno občinstvo. Filmi o odraščanju so po navadi namenjeni najstnikom. V
središču pozornosti akcijsko-pustolovskih žanrov so po navadi strogo moške dejavnosti.
Ženske imajo zgolj postransko funkcijo ali vzbujajo »romantično vzdušje« (7).
Na splošno poznamo dve vrsti fiktivne pripovedi. To sta prikazovanje in pripovedovanje.
Prikazovanje je področje gledališča, pripovedovanje pa je bolj področje literarnega
epa in romana. Filmska zgodba pa združuje obe vrsti pripovedovanja zgodb in je
zato kompleksnejši medij, saj ima na voljo širšo izbiro pripovednih tehnik. Tako se
je potrebno vprašati, kaj zgodba prikazuje in kdo jo pripoveduje. Klasična struktura
zgodbe je uvod, stopnjevanje dogajanj, vrhunec/zaplet, razrešitev in zaključek. To
filmski svet imenuje klasična paradigma, ki izvira iz gledališča (7).

2.3 IZBIRA GLASBE
Režiserji se med seboj zelo razlikujejo. Nekateri dajejo prednost dobri glasbi in nato
zgodbi. Nekateri režiserji pa filmsko glasbo malo bolj zanemarjajo in dajo zgodbi, ter
igri večjo prednost. Splošno mnenje filmskih ustvarjalcev je zvok najpomembnejši del
slike. Le-ta prispeva učinek podobe in s tem ga še podvoji ali potroji. Tako je pri filmu
pomembna slika, glasba pa ga samo še bolj obogati (7).
Malo drugače je pri glasbenih videospotih na splošno. Tukaj je glavna glasba. Ker pa
glasbeni videospot združuje avdio in video je zelo pomembno, da se najde ravnovesje
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med enim in drugim. Tukaj bi lahko postavili primer. Gledamo zanimiv, napet film. Ko
mu izklopimo zvok, film kar naenkrat postane nezanimiv, njegova napetost pa popusti.
To glasba in zvok prispevata filmu.

2.4 SNEMALNA EKIPA
Pri snemanju celovečernih filmih po navadi snemalno ekipo sestavlja minimalno 70
članov. Pri ustvarjanju velikih ameriških projektov pa sodeluje tudi do 250 članov.
Nekateri sodelujejo pri pripravah na snemanje, nekateri so prisotni pri samem snemanju,
nekateri pri montaži, postprodukciji in zadnji korak, prodaja filma (8).
To so veliki projekti. Pri snemanju glasbenih videospotov je to število bistveno nižje.
Čeprav pri velikih imenih, z visokimi oz. neomejenim proračunom, kot so Rihanna,
Bruno Mars, Coldplay in podobni pri sestavljanju glasbenega video spota uporabljajo
prav tako veliko število sodelavcev. Podobno, kot pri snemanju filma. Del ekipe sodeluje
v pripravah, nekateri pri samem snemanju, pri montaži, postprodukciji, ter nekateri pri
predstavitvi in komercialni prodaji projekta na tržišču (8).
Pri projektih z omejenim proračunom je ekipa velika toliko, kot si jo lahko privoščimo.
Taki ustvarjalci so vsestranski in znajo dobro sodelovati z ekipo. Taka snemanja so
ponavadi bolj napeta, a se čuti strast do dela.
V preglednici 2 so predstavljene vloge pri ustvarjanju projektov v pripravi, snemanju,
montaži, ter člani projekta, ki so vedno prisotni (od začetna do konca) projektov z
visokim proračunom. V preglednici 2 ni omenjenih asistentov. Vsako omenjeno delo v
spodnji razpredelnici po navadi pripada minimalno en pomočnik ali asistent.
Preglednica 2: Snemalna ekipa pri večjih projektih (8).
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2.5 POTEK SNEMANJA

2.5.1 Izbira snemalnih izrezov in kompozicija
Izrez določa obseg predmeta, kot je zajet v okvir slike na platnu. Vendar so določila
izrezov v dejanski praksi zelo spreminjajo. V teoriji se veliko število izrezov oziroma
kadrov razporeja v pet osnovnih razredov in so določeni na podlagi tega, koliko
človeške postave je vidno (5).
1.
Kader v daljnem planu je posnetek z velike razdalje, včasih tudi petsto metrov
daleč. Skoraj vedno je posneto na prostem in prikazuje precejšni del okolja. Če so
tukaj postavljeni ljudje, so le te vidni, kot majhne pikice, kar lahko vidimo na spodnji
sliki 1.

Slika 1: Kader v daljnem planu (9).

2.
Spodnja slika 2 prikazuje splošni plan. Po navadi se ujema približno z razdaljo
med občinstvom in gledališkim odrom.

Slika 2: Splošni plan (9).
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3.
Srednji plan ima najkrajšo razdaljo, ki komaj vključuje človeško postavo v celoti.
Na sliki 3 vidimo, da je glava pod zgornjim robom slike, pete pa nad spodnjim.

Slika 3: Srednji plan (9).

4.
Kader v bližnjem planu prikazuje postavo od glave do pasu ali kolen. Ta kader
je uporaben za snemanje ekspozicijskih prizorov, za spremljanje gibanja in dialoge.
Obstaja več različic kadra v bližnjem planu. Dvojček vsebuje dve postavi do pasu,
trojček vsebuje tri postave. Posnetek čez ramo pa po navadi prikazuje dve osebi, od
katerih je ena oseba obrnjena s hrbtom proti kameri, druga pa kaže obraz. Spodnja
slika 4 prikazuje klasičen, enojni bližnji kader.

Slika 4: Kader v bližnjem planu (9).

5.
Veliki plan prikazuje zelo malo okolja ali nič, posveča pa se razmeroma majhnemu
predmetu – na primer človeški obraz. Ker veliki plan predmet poveča, največkrat okrepi
pomen stvari in nakazuje simboliko, kar lahko vidimo na spodnji sliki 5.

Slika 5: Veliki plan (9).
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V filmu ali glasbenem videospotu so objekti posneti v treh dimenzijah. A se vseeno
srečujemo s težavo, enako, kot slikarji: razporeditev likov, barv, črt in tekstur na ploski
pravokotni površini.
Če želi vizualni umetnik poudariti pomanjkanje ravnotežja, namenoma krši marsikatero
konvencijo klasične kompozicije. V filmu in prav tako v glasbenem videospotu je
odločilni dejavnik kompozicije po navadi dramatski kontekst. Tisto, kar je na prvi
pogled slaba kompozicija, je lahko v psihološkem kontekstu zelo učinkovito. Mogoče
je za sporočanje enakih misli in čustev uporabiti različne tehnike. Nekateri usvarjalci
se zanašajo na vizualne metode, drugi na dialog in tretji na montažo ali igro. Na koncu
je pravilno vse, samo, da deluje (7).
Človeško oko skuša oblikovne elemente kompozicije samodejno uskladiti v celovito
celoto. Oko hkrati zazna sedem ali osem elementov kompozicije. Vendar večinoma
ne tava vsevprek po površini podobe, temveč ga zaporedoma privlačijo posamezni
deli. Režiser to doseže z uporabo dominantnega kontrasta ali dominante. Dominanta
je področje slike, ki zaradi očitnega ali privlačnega kontrasta takoj pritegne našo
pozornost. Potem, ko zaznamo dominanto, naše oko pogleda še dopolnilne, drugotne
kontraste, ki jih ustvarjalec razporedi tako, da delujejo, kot protiutežna sredstva (7).
Posnete celote imajo časovni in dramatski kontekst, kar pomeni, da je dominanta kar
gibanje samo in tisto, kar nekateri estetiki imenujejo resnična zanimivost. To pomeni,
da gledalec iz konteksta zgodbe ve, da je neki predmet dramatsko pomembnejši, kakor
se zdi vizualno.

2.5.2 Izbira snemalnih kotov
Kot, iz katerega se snema predmet, avtor pogosto izkoristi za svoj komentar o
obravnavani snovi (5).
1.
Ptičja perspektiva je najbolj begajoči snemalni kot, saj se tu prizor snema
navpično iz zgoraj navzdol- Kot ptičje perpektive nazorno prikazuje slika 6.

Slika 6: Ptičja perspektiva (10).
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2.
Zgornji snemalni kot, človeka prikazuje v obupanem položaju. Slika 7 tako
prikaže moškega neškodljivega naravi in živalim, ter nepomemben za družbo.

Slika 7: Zgornji snemalni kot (10).

3.
Višina oči je splošno uporabljen kot in ga uporabljajo vsi režiserji. Tukaj je
kamera postavljena v višino oči, kar vidimo tudi na sliki 8.

Slika 8: Višina oči (10).
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4.
Spodnji kot je nasprotni učinek od zgornjih kotov. Od spodaj snemana oseba
vzbuja strah in spoštovanje. Le ta kot, kot ga vidimo na sliki 9, se dosti uporablja v
junaških prizorih.

Slika 9: Spodnji snemalni kot (10).

5.
Poševni snemalni kot ima kamero nagnjeno postrani. Psihološko sporočajo
napetost, prehod in neizbežno gibanje. Za lažjo predstavo je prikaz slike 10.

Slika 10: Poševni snemalni kot (10).

2.5.3 Izbira krajev snemanja
Izbira krajev je zelo pomembno pri pripravah na snemanje. Zelo pomembno vlogo igra
scenarij. V scenariju so po navadi opisani tudi kraji snemanja, da si jih snemalna ekipa
lažje predstavlja. Pomembno vlogo igra ekonomski proračun. Filmske produkcije z
neomejenim proračunom po navadi snemajo v velikih filmskih studiih, kjer scenski
delavci poskrbijo za ustvarjanje okolja. Vremenski pogoji jih ne zanimajo, saj je
osvetljevanje z umetnimi lučmi. To je snemanje v interjerju oz. v zaprtem prostoru. V
scenariju se uporablja kratica INT (8).
Projekti z manjšim proračunom pa izbirajo lokacije izven studia. Tako se stroški bistveno
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zmanjšajo. Po navadi so to ulice, parki, igrišča. Slabost zunanjih lokacij je ta, da imajo
določena pravila, katerih se je potrebno držati, če ne želimo imeti določenih težav. Na
zasebnih posestvih je potrebno pridobiti dovoljenje. Snemanje na prostem imenujemo
eksterier in se ga v scenarijih označuje EXT. Snemanje brez dovoljenja se imenuje
kraja posnetka in je eden izmed gverilskega stila snemanja (8).

2.5.4 Vremenski pogoji
Snemanje na lokaciji je po ekonomskem vidiku dokaj praktično. Vendar pa rado pride
do zapletov, saj je lokacija zunaj na prostem tudi vremensko pogojena. Lahko je vreme
še tako super pred začetkom snemanja, ko pa je ekipa pripravljena, pa se vreme
spremeni. S tem pride do drugačnih umetnih oz. dodatnih luči, saj s spremembo
vremena po navadi pride do druge svetlobe. Torej naravna svetloba je dnevna svetloba,
katera je lahko zelo različna (11).
Razpršena oblačnost je takrat, ko so oblaki zelo gosti in visoko. Skozi njih pa seva
sončna svetloba. Takrat je snemanje najbolj ugodno, saj celotno nebo deluje kot močan
reflektor, ki pošilja svetlobo proti tlom. Izvor svetlobe ni več točka, ampak ves svod,
zato so sence blage ali pa jih sploh ni, motivi so tako rekoč osvetljeni z vseh strani (11).
Večji problem, nastane takrat, ko snemamo proti svetlobi oz. proti sončnim žarkom.
Direktna svetloba v objektivu povzroča med lečami neprijetne reflekse, ki padajo na
film in rišejo razpotegnjene lise in večkratne podobe zaslonske odprtine. To lahko
izkoristimo, kot umetniški efekt ali pa se temu skušamo izogniti (11).

2.5.5 Snemalna oprema
Svetloba je zelo pomembna, saj z njo ustvarjamo razpoloženje. Dostikrat je naravna
svetloba premalo, da dobimo želene učinke. Takrat uporabimo umetne luči. Pri umetnih
lučeh je pomembno, da pazimo na določene parametre, kot sta kakovost in smer
svetlobe (12).
• Kakovost svetlobe: Luči in reflektorji lahko oddajajo usmerjeno ali razpršeno
svetlobo. Tako sence postanejo pri usmerjeni svetlobi so sence ostre, pri razpršeni
svetlobi pa so sence bolj zabrisane.
• Smer svetlobe: Objekt ali kader lahko osvetljujemo s sprednjo, zadnjo in stransko
lučjo. S četrto lučjo pa osvetlimo tudi ozadje. Katero in koliko luči bomo uporabili je
odvisno od tega, kakšno končno svetlobo želimo.
Pred snemanjem je potrebno izbrati tudi snemalno napravo. To je lahko kamera ali
fotoaparat. Visoko proračunski filmi tako snemajo z večjim številom kamer in s tem je
snemanje hitrejše. Nizkoproračunski filmi pa po navadi uporabljajo samo eno kamero
ali fotoaparat. To pa ne pomeni, da bo projekt že takoj na začetku veliko slabši (8).
Ko izberemo snemalno napravo, moramo biti pozorni tudi pri izbiri objektiva. Katerega
pa bomo izbrali pa je zopet odvisno kakšen končni učinek želimo (8).
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Pri kameri pa moramo poskrbeti tudi za stojalo, kajti snemanje iz roke ni najbolj
zanesljivo in praktično. Pri projektih z neomejenim finančnim proračunom se ogromno
uporablja snemanje iz žerjala, steadicam in podobno (8).
Pri nizkoproračunskih filmih pa razne vozičke in tire, da se s čim manjšim tresenjem,
kamera vseeno giblje. Tako so kadri vseeno lepo zajeti (8).

2.6 MONTAŽA, REZI IN POSTPRODUKCIJA
Montaža pomeni končni zaključek priprave. Mnogi profesionalni video montažerji
pravijo, da se mora posnetek s stilom drugega posnetka spremeniti, kot se barva v
stiku z drugimi barvami. Montaža iz vseh negibljivih in gibljivih prostorskih in časovnih
elementov ustvari celoto filma. Realnost je v glasbenih videospotih predstavljena
z iluzijo: ko se zavrti 24 sličic v sekundi, predstavlja gibanje (ne pa presledke med
slikami), dva ločena posnetka lahko dajeta občutek kontinuirane akcije (takrat rez ni
zaznaven). Montaža prispeva k pripovedni jasnosti, če gledalcu omogoča razumeti
časovna in prostorska razmerja med posnetki (13).
V prvem desetletju 20. stoletja je obstajala predvsem težnja k neprekinjeni zvezi z
vsakim prejšnjim kadrom. Za ohranjanje »neprekinjenosti« so režiserji poznali več
načinov, leta 1917 pa se je iz njih razvil sistem kontinuirane montaže, ki je temeljil na
treh osnovnih načinih povezovanja kadrov (13).

2.6.1 Križna montaža
Pred letom 1906 je zgodbo sestavljalo eno nepretrgano dogajanje, film z zgodbo niso
prehajali med prizorišči in dogajanji. Če je film obsegal več akcij – tudi če naj bi se te
odvijale hkrati - je v celoti pokazal prvo eno in šele nato drugo (13).
Kirstin Thompson in David Bordwell sta ena izmed najzgodnejših zgledov prehajanja
z enega kraja dogajanja k drugemu. Tako gledalec prehode razume, kot hkraten
potek različnih dogodkov. Leta 1912 je bila križna montaža v ameriških filmih že dokaj
uveljavljena tehnika (13).

2.6.2 Analitična montaža
Eno prizorišče se razporedi v različne plane. Najenostavnejši prehod je prehod k
bližnjemu planu. Primer: najprej je v splošnem planu prikazan človek, ki nekaj počne,
nato pa od blizu vidimo v kadru le njegovo gesto oziroma detajl (13).

2.6.3 Montaža po soseščini
Pri tej vrsti montaže gre za prizore, ko lik zapusti prizorišče kadra in se pojavi v
naslednjem. Na samem začetku uporabe te tehnike se je pojavljala kaotičnost v smeri
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gibanja – večkrat so se pojavili nelogični vstopi in iztopi v porostor. Tako so režiserji
začeli uporabljati gibanje igralcev v isto smer. Primer: Oseba gleda skozi okno, naslednji
kader pa pokažemo kaj oseba gleda/vidi (13).
Temelj montaže po soseščini še vedno velja postopek, imenovan kader/protikader.
To pomeni, da imamo najprej opraviti z enim vidnim poljem, nato pa z drugim. Primer:
Pogovarjata se dve osebi, ki se gledata iz oči v oči, je navadno uprizorjen na način, da
kot gledalci ne preskakujemo od enega k drugem. Vidimo lahko del hrbta ene osebe in
obraz druge osebe (13).

2.6.4 Rezi in prehodi
Rezi in prehodi nastajajo med večjimi uvoženimi kratkimi posnetki. Spoji se imenujejo
rezi, ker so ustvarjalci kose filma nekoč ročno rezali z britvico in jih lepili z lepilnimi
trakovi. Tako se spaja več različnih kratkih posnetkov, med enim in drugim pa je
dodajanje prehodov pomembno (8).
V spodnjih vrsticah so predstavljeni različni prehodi. Izbira le tega pa je odvisno od
tega, kaj želimo s posnetkom doseči (8).
• Prekrivni spoj (izpustni rez): Vrsta hitrih, nenavadnih rezov, pri katerih zavržemo
nekaj sekund akcijskega prizora.
• Preliv: Prehod med posnetkoma, pri katerem se prvi zatemni, drugi pa otemni.
• Zatemnitev/otemnitev: Prehod posnetka v črnino, pri katerem je slika postopoma
temnejša, je zatemnitev; prehodov iz črnine, pri katerem je slika vse svetlejša, je
odtemnitev.
• Ujemalni rez: Rez na določeno točko dogajanja, stiska rok, ki je posnet naprej z ene
nato še z druge strani. Igralca skušata ponoviti gib, da se ujema pri montaži.

2.6.5 Postprodukcija
Po montaži sledi še postprodukcija. Pri tem koraku popravljamo barve in jih uravnavamo.
Barvna korekcija se uporablja v video produkciji, kot dodatna vrednost končnega
izdelka, saj izoblikuje filmski izgled in poenoti prevladujočo barvo v vseh posnetkih.
Ustvarjalci projektov barvne korekcije uporabljajo zaradi psihološke narave. Tako se
ustvari določeno vzdušje v filmu in vzbudijo čustvene reakcije gledalcev, katere želijo
dobiti, kot odziv na vsebino filma. Z barvno korekcijo ne pridobimo samo psihološke
funkcije, ampak je tudi uporabljen za izboljšavo in dodatna popravlenja že posnetega
materiala (14).
Optimizacijska velikost nam pove velikost datotek posnetega materiala. To so po navadi
velike datoteke, še brez kompresije. Tako že samo ena sekunda video posnetka, z
največjo kvaliteto barvnega videa, ter z velikostjo vsaj četrtine računalniškega zaslona,
zahteva več kot 1 MB prostora na disku. Na velikost vplivajo trije glavni elementi video
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posnetka. To je hitrost prenosa sličic, velikost video okvira in barvna globina (15).
Tako velika datoteka pa nam ne omogoča predstavljanja projekta širši množici. Ne
moremo je shraniti na USB ključek, na CD ali DVD, onemogoča nam predstavljanja
preko spletnih mest, kot sta recimo YouTube ali Vimeo. Vse to pa nam omogoča
postopek kompresije. Le ta nam omogoča zmanjšanje datoteke. S tem izgubimo kar
nekaj kakovosti posnetka, a ne toliko, da ni prepoznavno.
Vsak, ki ustvari neko novo izvirno delo je lastnik pravic, katere imenujemo avtorske
pravice. Dokler delo ostaja v nedobičkonosnem okvirju zasebnih prikazovanj, ni potrebe
po dokazovanju ali branjenju izvirnosti. Različne države imajo različne predpise, zaradi
varnosti je najbolje upoštevati mednarodno avtorsko zakonodajo (8).
Če je v projektu namen uporabiti delo nekoga drugega je potrebno zaprositi za
dovoljenje. Vendar samo v primeru, če je namen projekta promocije ali predstavljanja
izdelka (8).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREGLED TRENUTNEGA STANJA
Celotna snemalna ekipa pri projektu za diplomsko nalogo s snemanjem videospotov
ni imela še nobenih izkušenj. Tako smo pregledali veliko število tujih in domačih
videospotov in ugotovili, da se med seboj močno razlikujejo. Tako po načinu snemanja,
pripovedovanju zgodbe, snemalne tehnike in tudi po številu ogledov. Do njih smo
dostopali preko spletnega mesta YouTube.
Tako smo raziskali teren in ugotovili, da so Ameriški glasbeni videospoti veliko bolj
razpuščeni, kot Evropejski. Slovenski se še vedno močno držijo domačnosti in so
veliko bolj zadržani, kot Azijski ali Ameriški.
Izpisovali smo si določene opombe in na koncu sklenili, narediti ravno obratno, kot
večina glasbenih videospotov. Strinjali smo se, da damo prednost zgodbi in ne glasbi.
K odločitvi je prispeval tudi finančna situacija.
Med raziskovanjem terena in pregledovanjem glasbenih videospotov, smo ugotovili,
da je veliko različnih zvrsti glasbe, recimo rock, pop, hause, ... Vendar večina pesmi
govorijo o ljubezni in hrepenenju po boljšem. Tako se razvijejo tudi razne zgodbe, ki jih
lahko delimo po žanrih. Tako so lahko znanstveno fantastični (teh je v glasbenih video
spotih vedno več), romantični, družinski, ...
Na podlagi ugotovljenega, smo se odločili za romantični žanr z ljubezensko zgodbo,
kajti nam vsem je najbližja in nekako najbolj realna in nič težka tematika. Tako je bil
sinopsis napisan hitro, scenarij sestavljen po pravilih in snemalna ekipa sestavljena
na gverilski način. V eksperimentalnem delu je opisana snemalna oprema, vremenski
pogoji in načini zajema kadrov. Montaža je bila narejena v profesionalnem programu
Final cut pro.

3.2 SINOPSIS
Pri diplomskem projektu je napisan sinopsis na eni strani, ter scenarij. Sinopsis,
prikazan na naslednji strani, pripoveduje zgodbo in opisuje glavne junake in njihove
karakteristike.
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SINOPSIS
Glasbeni videospot na pesem skupine Bon Jovi – Where do you
got? Je kratka zgodba dveh junakov, ki se prepleta z naključnimi srečanji.
Glavna igralca sta punca Maja in fant Jan. Maja je privlačna
cvetličarka, ki ima rada lepoto in navdihuje jo narava. Živi
sama. To ji zelo ustreza, samo malo družbe in ljubezni ob samotnih nočeh se ne bi branila.
Fant Jan je zelo samozavesten, močan karakter, a malo sramežljiv pri puncah. S svojo sestro Jano se zelo dobro razume in
preživita veliko časa skupaj. V družbi drug drugega sta odkrita
in povsem sproščena. Jan opravlja delo finančnega sekretarja.
Čez celoten videospot se dogajajo naključna srečanja, ki počasi zbližujeta Majo in Jana od prvega trenutka naprej v eno
tako lepo in močno strastno željo en po drugem. To so mimobežna
srečanja, kot je recimo prvo srečanje, ko je bolj očesni stik
in prvi nasmeh. Potem še nekaj srečanj, kot pogledi iz balkona
in skozi vrata cvetličarne.
Najbolj naključno srečanje je, ko Jan s svojo sestro pride v
cvetličarno in pri Maji kupi šopek vrtnic. Ker šopek takoj da v
roke svoji sestri, je Jana povsem razočarana, saj je prepričana, da sta par. A ni tako. Isti večer, ko Maja pride do svojih
vhodnih vrat, jo čaka presenečenje. Podoben šopek, kot ga isti
dan dala Janu in njegovi sestri. Zraven je pripeto sporočilo,
srečaj me v parku. Z mešanimi občutki se Maja začne pripravljati na srečanje. Upa, da je on a tega si ne more zagotoviti,
a vseeno gre.
Na srečanju je res on. Hitro se ujameta in pogovor steče.
Glasbeni videospot z zgodbo je namenjen predvsem mladini in najstnikom, prav tako pa srednji generaciji.
Mladini in najstnikom zato, ker je ljubezen ena ključnih tem
razvoja te starosti. Ne izključujem niti srednje generacije,
kajti zgodba lahko obudi spomine nazaj na njihove partnerje in
medsebojno spoznavanje.
3.3 SCENARIJ
Scenarij je razdeljen na določene prizore, ki opisujejo samo dogajanje in razpoloženje.
Tako vsak igralec posebej točno ve, kako mora odigrati. S tem pa po snemanju postane
veliko lažja tudi montaža. Veliki režiserji, kot so Alfred Hitchcock, Woody Allen in Steven
Spielberg pri celovečernih filmih uporabljajo snemalno knjigo (16).
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SCENARIJ
1. INT. SPRAZNJENO STANOVANJE. JUTRO.
JAN se zbudi v starem, izpraznjenem stanovanju. Samo jogi, vse
police so prazne, polna škatla. Pobere še zadnje stvari, zadnji
pogled po praznem stanovanju.
2. INT. MAJINO STANOVANJE. JUTRO.
MAJA se zbudi, prestavi uro in stežka vstane. Si umije zobe,
pogledi v ogledalu. Se malo nališpa, obleče, zalije rožo. Vzame
ključe, zaklene vhodna vrata in gre po stopnicah proti glavnemu
vhodu.
3. EXT. TRAVNIK. DAN.
IMITATOR BON JOVIJA prepeva na travniku. Čutno in strastno.
Veter se poigrava z visoko travo.
4. INT./EXT. VHODNA VRATA. JUTRO.
JAN je natovorjen z polno škatlo. S komolcem poskuša odpreti
vrata. Ravno v tem po stopnicah pride Maja. Mu odpre in pridrži
vrata, ter ga spusti skozi. Njun pogled je vesel in privlačen.
5. EXT. TRAVNIK. DAN.
IMITATOR BON JOVIJA prepeva na travniku. Čutno in strastno.
Veter se poigrava z visoko travo.
6. INT. CVETLIČARNA. DOPOLDNE.
MAJA zaliva rože, pospravlja po cvetličarni, opazuje okolico.
Cvetličarna je pospravljena, urejena in vabljiva že na pogled.
7. INT. PISARNA. DOPOLDNE.
JAN tipka na računalniku, oblikuje spletno stran, ... Pisarna
je polna papirjev, dobro založena.
8. INT. MAJINA SPALNICA. VEČER.
MAJA leži v postelji in bere knjigo. Med branjem usmeri prazen
pogled od knjige in se zamisli. Misli na prvo srečanje z Janom.
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9. INT. JANOVA SPALNICA. VEČER.
JAN leži v postelji in gleda televizor. Med gledanjem se
zasanja in spominja prvega srečanja z Majo.
10.

EXT. TRAVNIK. DAN.

IMITATOR BON JOVIJA prepeva na travniku. Čutno in strastno.
Veter se poigrava z visoko travo.
11. EXT. BALKON. JUTRO.
JAN pije skuhano kavo na balkonu. Pod balkonom opazi MAJA, ki
hodi v službo. Ona ga ne opazi, saj ima slušalke v ušesih.
12. INT. CVETLIČARNA. DOPOLDNE.
MAJA je v službi in opravlja običajno delo. Zalivanje rož,
postavljanje rastlin v okrasne lončke. JAN s svojo sestro stopi
v cvetličarno, kjer sproščeno klepetata. Vzame šopek vrtnic in
jih poda v roke svoji sestri, ter odideta. MAJA je razočarana,
saj spozna, da je on že oddan.
13.

EXT. TRAVNIK. DAN.

IMITATOR BON JOVIJA prepeva na travniku. Čutno in strastno.
Veter se poigrava z visoko travo.
14. INT./EXT. CVETLIČARNA/ULICA. POPOLDNE.
MAJA v cvetličarni prestavlja rože, ko na ulici opazi JANA in
njegovo sestro. Sta sproščena in nasmejana. MAJA je še bolj razočarana.
15. INT. HODNIK. POPOLDNE.
Maja pride do svojega vhoda in na svojem pragu zagleda identičen šopek rdečih vrtnic, kot ga je dopoldne prodala v službi.
Prime šopek in pogleda sporočilo. Sporočilo pravi: “Meet me in
the park at 16 pm. xoxo”
MAJA ni nič jasno in stopi v stanovanje.
16. INT. MAJINA SPALNICA. POPOLDNE.
MAJA hitro izbira primerno obleko, a ni nobena po njenem okusu.
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17. INT. JANOVA SPALNICA. POPOLDNE.
JAN se hitro obleče, obrije in odhiti na srečanje.
18. EXT. TRAVNIK. DAN.
IMITATOR BON JOVIJA prepeva na travniku. Čutno in strastno.
Veter se poigrava z visoko travo.
19. EXT. PARK. VEČER.
JAN čaka v parku. Se prestopa, roke za hrbtom. Komaj čaka, da
jo vidi in bolje spozna. MAJA vsa nestrpna pride do njega. On
se obrne in ji nameni lep nasmeh. Odideta drug ob drugem. Vedno
bolj in bolj skupaj.
ZATEMNITEV
KONEC

3.4 RAZUMETI ZGODBO
Izdelek diplomske naloge glasbeni videospot se prepleta z predstavitvijo pesmi, ki jo
opeva pevec in predstavitvijo pesmi skozi zgodbo. Sama zgodba pa je romantično
klišejska s kratkimi srečanji, a pristnimi pogledi, dobra dela, kratek zaplet in srečen
konec. Torej je povsem klasični romantični žanr.
Zgodba ima jasen misel. Čisto vsak človek išče v življenju osebo, katero bi lahko objel
v trenutkih veselja, trenutkih žalosti, z njo delil vsakodnevne dogodke in pripetljaje.
Vsak ima vodilo v življenju ljubezen. Pa si to lahko prikriva, potisne v ozadje, ali pa si
preprosto prizna. Saj to je cilj našega življenja, najti ljubezen in si jo deliti. Tako je lažja
pot domov in kamor koli gremo.
Zgodbo pripoveduje pevec. To se razvidi hitro, saj se v izdelku diplomske naloge kar
nekaj krat prikaže. Sliši se ga tudi takrat, ko se prikazuje dogajanje.
Zgodba glasbenega video spota je klasična struktura zgodbe. Začne se z uvodom,
kako se glavni junak in junakinja prvič opazita, stopnjujejo se dogajanja, ki je prikazano
skozi njuna srečanja. Vrhunec oziroma zaplet se zgodi, ko se pridruži še tretja oseba in
s tem glavno junakinjo postavi v dvom. Nato sledi razrešitev glavnih junakov in srečen
romantični konec oziroma zaključek zgodbe.
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3.5 IZBIRA GLASBE
Projekt je nizkoproračunski. Ravno zaradi tega, smo izbrali avtorsko pesem ameriške
rokovske skupine Bon Jovi. Pesem pa je izbrana, saj se besedilo ujema s sinopsisom
in scenarijem. Tako smo lahko dali poudarek na zgodbo in malo manj na glasbo.
V diplomskem delu je pesem skupine Bon Jovi. To je ameriška rokovska skupina iz
New Jerseyja, katera je bila ustanovljena leta 1983. Sestavljajo jo pevec Jon Bon
Jovi, kitarist in back vokalist Richie Sambora, klaviaturist David Bryan in bobnar Tico
Torres. Ime Bon Jovi izhaja iz Jonovega originalnega priimka Bongiovi. So ena najbolj
znanih in najuspešnejših rock skupin na svetu, s prodanimi več kot 130 milijoni izvodov
albumov in koncertno kariero, v kateri so nastopali pred skupno več kot 34 milijoni ljudi
v 50 državah. Pesem, katero smo izbrali je What do you got? iz albuma the Greatest
Hits, ki je bil izdan leta 2010 (17).

3.6 SNEMALNA EKIPA
Pri posnetem glasbenem videospotu je bil nizek proračun. Tako je bila snemalna ekipa
majhna. To je predvsem ekonomski pomislek, čeprav jih ni bilo potrebno plačati, ampak
jih je potrebno nahraniti in povrniti potne stroške. Tako je bila ekipa zbrana na osnovi
gverilskega stila. To pomeni, da je bila snemalna ekipa majhna, tesno povezana,
vsestranska, katera hitro rešuje zaplete in predvidi okoliščine (8).
V spodnji preglednici je prikaz snemalne ekipe, ki je pripomogla k posnetemu projektu.
Področje producenta je pokrivala ena oseba (Jan Pečkaj). Naloga producenta je,
da poskrbi, da je vse ob pravem času na pravem kraju. Delo režiserja in snemalca
oz. direktorja fotografije, ter montaže sem opravljala sama (Irena Košir). Področje
scenografije, garderobe in maske pa sta pokrivale Maja in Jana Košir. Njuno delo je
bilo pripraviti sceno, garderobo in make-up igralcev.
Snemalna ekipa pa je imela tudi pomembno igralsko vlogo. Tako so Jan, Maja in Jana
odigrali še svoj del vloge po scenariju. Razdelitev vlog v snemalni ekipi je prikazano v
spodnji preglednici 3.
Preglednica 3: Snemalna ekipa našega glasbenega video spota.
Vloga v snemalni ekipi

Kdo?

Režiser

Irena Košir

Scenograf/garderober/masker

Maja Košir, Jana Košir

Direktor fotografije/snemalec

Irena Košir

Montažer/obdelava

Irena Košir

Maja

Jana Košir

Sestra

Maja Košir

Jan

Jan Pečkaj

Imitator Bon Jovija

Matej Mlinar

Producent

Jan Pečkaj
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3.7 POTEK SNEMANJA

3.7.1 Izbira snemalnih izrezov
V diplomskem projektu so uporabljeni vsi izrezi, kateri so bili našteti že v teoretičnem
delu. Tako je uporabljen kader v daljnem planu, srednji in bližnji plan, posnetek čez
ramo, veliki plan ali close-up in kader z globinsko ostrino. Za lažjo predstavo izrezov so
v nadaljevanju slike izrezov iz diplomskega dela glasbenega video spota in njihov opis.
Kader v daljnem planu je uporabljen, ko je glavna junakinja opazovala Jana in njegovo
sestro, kako se sprehajata in zabavata v družbi drug drugega. Snemalo se je skozi
okno cvetličarne. Prikazano je na spodnji sliki 11.

Slika 11: Kader v daljnem planu.

Splošni plan je približna razdalja med občinstvom in gledališkim odrom. Ta izrez je
uporabljen proti koncu, ko se osrednja junaka prvič, ne po naključju, srečata v parku.
Za boljšo razumljivost je spodnja slika 12.

Slika 12: Splošni plan.
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Velikokrat je uporabljen bližnji plan. Prikaz človeške podobe v velikosti od glave do
pasu ali kolen. Slika 13 prikazuje osrednjo junakinjo, proti večeru, ko se med branjem
zamisli.

Slika 13: Bližnji plan.
Slika 14 prikazuje posnetek čez ramo. Na levi strani se vidi ramo in majhen del obraza,
glavni del pa je levo od slike. Torej vrtnice in sporočilo.

Slika 14: Posnetek čez ramo.
Veliki plan ali close-up je približana slika nekega predmeta ali dela telesa. Na sliki 15
tako lahko vidimo roko in le del kitare. Zajeto je zelo malo okolja. Izrez velikega plana
je uporabljen malo krat.

Slika 15: Veliki plan.
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Slika 16 prikazuje zadnji izrez zgodbe video spota. Uporabljen je kader z globinsko
ostrino, saj sem iz čiste ostrine prešla na zamegljenost.

Slika 16: Kader z globinsko ostrino.

3.7.2 Izbira snemalnih kotov
Pri izbiri snemalnih kotov je uporabljenih le nekaj od naštetih v teoretičnem delu.
In sicer ptičjo perspektivo, višino oči in snemanje v hrbet. Spodnje slike prikazujejo
uporabljene kote iz posnetega glasbenega video spota in njihov opis.
Moški lik je zamegljen in v ozadju izostren ženski lik v ptičji perspektivi. Uporabljen je
pri naključnem srečanju, ko Jan pije prvo jutranjo kavo, Maja pa se odpravlja v službo.
Spodnja slika 17 prikazuje kader iz glasbenega videospota.

Slika 17: Ptičja perspektiva.
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Slika 18 prikazuje snemalni kot v višini oči. Ta kot je najbolj ponavljajoči kot v projektu
glasbeni videospot. Spodnja slika prikazuje nakup vrtnic v cvetličarni, ter ponovno
srečanje glavnih junakov.

Slika 18: Višina oči.

Snemanje v hrbet je uporabljeno pri pevcu. Čez celoten glasbeni videospot pevca ne
vidimo v obraz. Šele na koncu se ga pokaže. S tem snemalnim kotom smo ga prikazala
samo v hrbet., kar lahko vidimo na spodnji sliki 19.

Slika 19: Snemanje v hrbet.

3.7.3 Izbira krajev snemanja
Glasbeni videospot je bil sneman na različnih krajih, tako v interieru, kot eksterieru.
Lokacije snemanja so bile izbrane na podlagi dostopnosti in iz vidika finančnega
proračuna, ki ni bil visok.
Vse se je snemalo v območju Logatca. Doma, kjer so bili posneti kadri z prebujanjem
in urejanjem glavne igralke, selitev glavnega igralca in prvo srečanje je bilo posneto v
prostorih, kjer se je le-ta priredil opisu scenarija. Tako se je iz običajne dnevne sobe s
pomočjo scenografinj spremenil v opisan prostor v scenariju. Primer na naslednji strani
prikazuje, prilagoditev prostora glede na zamisel scenarista. Slika 20 na naslednji
strani pa prikazuje urejen kader s spremenjeno izpraznjeno sobo.
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Primer iz scenarija:
1. INT. SPRAZNJENO STANOVANJE. JUTRO.
JAN se zbudi v starem, izpraznjenem stanovanju. Samo jogi, vse police so prazne,
polna škatla. Pobere še zadnje stvari, zadnji pogled po praznem stanovanju.

Slika 20: Primer urejene lokacije po scenariju.

Na tak način so se urejali tudi ostali prostori, ki so opisani v scenariju. Za snemanje v
cvetličarni, smo ustno zaprosili za dovoljenje in ga tudi dobili.
Snemanje v eksterierju pri zgodbi je bilo snemano po principu gverilskega stila. V parku
smo opravili hitro, tiho in zaradi manjše snemalnem ekipe se nam ni zdelo potrebno
zaprositi za dovoljenje (8).
Najbolj zamudna je bila priprava lokacije za snemanje pevca. Nizka trava na travniku,
kjer smo snemali nam ni prišla v poštev. Tako smo si sposodili večjo količino visoke
trave, posajeno v manjše lonce in jo tako navidezno postavili, da smo dobili učinek
visoke, v vetru premikajočo travo z klasi.

3.7.4 Vremenski pogoji
Snemanje na prostem je zelo zanimivo in dokaj enostavno, če so vremenski pogoji
idealni. Torej suho vreme, z visoko oblačnostjo. Igra vremena je dostikrat snemanje
zavleklo in nas prisililo snemanje prestaviti na drugi dan. Potem so prišli dnevi močnega
sonca, dnevi močnih nalivov, usklajevanje časa s snemalno ekipo in tako se je projekt
zavlekel.
Prvi problem pri dežju pride takrat, ko tudi če ne pada, so vseeno mokre ceste in mokri
pločniki. Primer: V enem kadru glavna igralka iz cvetličarne gleda na ulico, kjer so sivi
suhi pločniki, drugi kader pa v bližnjem posnetku pokaže glavnega igralca in njegovo
sestro, ki se sprehajata po istem pločniku in zaradi dežja, je ta pločnik temne, mokre
barve. Tako lahko hitro pride do napak pri snemanju.
Sončni zahod pri posnetkih s pevcem smo izkoristili in se malo poigrali. Snemali smo
24

proti soncu in dobili zanimive posnetke. Tako smo dobili efekt s katerim smo pevca
zatemnili, ozadje pa je ostalo svetlo. Zopet je bil poudarek na pesmi in zgodbi, ne pa
promociji pevca. Naslednja slika 21 prikazuje posnetek pevca proti soncu.

Slika 21: Posnetek pevca proti soncu.

3.7.5 Snemalna oprema
Pri vseh posnetkih pevca smo uporabili halogenski reflektor z močjo 500 W, ki je
prikazan na sliki 22. Uporabili smo jo samo, kot dopolnilno luč in tako odstranili ostre
sence iz obraza. Uporabo drugih luči, kot bi lahko bila sprednja, stranska ali zadnja se
nam je zdelo nepotrebno, saj se je snemano pri dnevni svetlobi.

Slika 22: Halogenski reflektor 500 W (18).

Finance so nam omogočale snemanje z enim fotoaparatom znamke Canon 550D.
Zaradi proračuna, ki smo ga imeli pri projektu se nam je zdel najbolj primeren in dokaj
kakovosten. Omogoča snemanje iz roke in postavitev na stativ. Izbrali smo objektiv
Canon 18-55 mm. Omogočal nam je ročen zoom in ostrenje. Oboje je najbolj prišlo
do izraza v zadnjem kadru v parku z glavnima igralcema, ko se posnetek približuje in
megli. Objektiv se nam je zdel primeren, saj ne popači slike in jo zajame pod dokaj
širokim kotom. Ustrezal je vsem posnetkom v glasbenem video spotu. Na sliki 23 je
prikazan fotoaparat in objektiv, katerega smo uporabili pri snemanju projekta.
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Slika 23: Fotoaparat Canon 550D (19).
Izbrali smo stativ znamke Velbon. Omogočal nam je gibanje fotoaparata levo, desno,
dvigovanje in spuščanje, ter snemanje pod kotom. Tako je bila slika mirna in ne tresoča,
kot bi bila, če bi bilo snemano iz roke. Stativ Velbon je prikazan na spodnji sliki 24.

Slika 24: Stojalo Velbon (20).

3.8 MONTAŽA IN POSTPRODUKCIJA
Montaža projekta je narejena v Final cut pro. Profesionalni program za montažo,
katerega je prvo razvilo podjetje Macromedia oz. poznejši Apple Inc. Program dopušča
prenos datotek na disk, urejanje in predelavo glasbe in video posnetkov, ter podpira
različne formate. Uporabljajo ga tako amaterji, kot profesionalci.
Program Final cut pro je sestavljen iz štirih glavnih oken in eno dodatno. Slika 25,
na naslednji strani prikazuje prvi/rdeči pravokotnik, ki označuje knjižnico. Omogoča
lahek dostop in pregled datotek, katere so shranjene na računalniku. S tem je boljši
pregled video posnetkov, katere kasneje izvozimo v program. Drugo/zeleno okno
omogoča pregled posnetkov že izvoženih v program. S tem je nadaljnja obdelava
projekta bolj pregledna. Tretji/moder pravokotnik prikazuje sproten pregled dogajanja
video posnetkov. Lahko se ogleda še ne obdelane posnetke, s tem program omogoča
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hitrejšo izbiro želenih posnetkov, ali pa že izbrane in obdelane. Četrti/rumeni oken
označuje časovno linijo. Bel pravokotnik pa označuje filtre za barvne korekcije, prehode,
napise in podobno.

Slika 25: Glavna okna programa Final cut pro.

Pri montaži diplomskega izdelka je uporabljena montaža po soseščini. Tako se zgodba
osrednjih junakov prepleta. Prikazi dneva enega in drugega, naključno srečanje in
nato zopet preživljanje časa enega in drugega in naključno srečanje. Vse dokler se
osrednja junaka ne združita na koncu zgodbe.
Vsake toliko časa se pokaže tudi pevec. Montaža pripomore k zakrivanju pevca. Tako
se gledalec začenja spraševati, kdo je ta pevec. Torej snemanje v velikem planu,
snemanje v hrbet in proti soncu so samo zakrivali imitatorja Bon Jovija. Povsem na
koncu pa je prikazan in ga gledalec vidi tudi v obraz.
Med posnetki so uporabljeni prehodi zatemnitev/otemnitev. Uporabili smo jih predvsem
zato, ker je tematika ljubezenska in nežna. Tako so počasni prehodi iz temnega v sliko
omehčali prehajanje med kraji, kar bi ostri in hitri rezi oziroma prehodi naredili ostro in
dajali hiter tempo. Tako bi dosegli ravno tisti učinek, katerega bi si najmanj želeli.
Samo snemanje je potekalo dokaj brez problemov in težav. Ravno zaradi gverilskega
načina je bilo vse skupaj bolj sproščeno, kar pa je prišlo do tega, da je bilo potrebno
večkrat posneti iste kadre. Prvi trenutek je bila snemalna ekipa preveč sproščena in je
med samim snemanjem prišlo do smeha, kar nas je prisililo k ponovitvi. Dobra volja je
bila vedno prisotna in zaželena, saj smo se zavedali, da le na tak način bodo posnetki
zadovoljivi. V večini časa pa se je ekipa povsem držala, družba je družba, delo pa je
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delo in tega smo vzeli zelo resno.
Po končanem snemanju so se vsi posnetki na fotoaparatu prenesli na računalnik.
Skupno vseh posnetkov jih je bilo 59. V montaži je bilo uporabljenih 18. Večje število
posnetkov nam je zagotavljalo, da je vsaj en zadovoljiv želeni učinek bil uporabljen v
montaži.
Pri projektu ni bila uporabljena nobena barvna korekcija, saj se nam ni zdela potrebna.
Že tako vsi posnetki, ki niso domači, so narejeni z barvnimi korekcijami. Celotna
snemalna ekipa pa se je potrudila v smeri dobre svetlobe že med samim snemanjem.
Zavedamo pa se, da so nekateri kadri zelo lepo osvetljeni, pri nekaterih pa bi bilo
potrebno malo popraviti za popoln videz samega kadra.
Preneseni posnetki so bile velike datoteke, saj so bili namenjeni za montažo. Te so
velike in zelo zahtevne, saj vsebujejo vse podatke o barvni globini, ostrini, zvoku in
druge. V postopku montaže so čim bolj kvalitetni posnetki zelo dobrodošli. Tako je
montaža veliko bolj kvalitetna. V postprodukciji pa uporabimo kompresijo. Tako nam
manjša datoteka omogoča prenos projekta na razna družbena omrežja, YouTube in
druge shranjevalne naprave, kot je USB, DVD in CD. Spodnja preglednica 4 prikazuje
lastnosti glasbenega video spota pred in po kompresiji.

Razpredelnica 4: Primerjava datotek pred in po kompresiji.
Lastnosti

Po montaži

Po kompresiji

Kodek za sliko

Apple prores 422

H.264

Ločljivost

1280x720px

1280x720px

Kodek za zvok

Linear PCM, 24 bit,
little-endian

48000Hz stereo, 16 bit

Kompresija

130,33Mbit/s

10,69 Mbit/s

Velikost datoteke

4 GB

299 MB

3.9 REZULTATI

Celotna snemalna ekipa je zadovoljna z končnim izdelkom. Zadovoljstva na koncu nismo mogli skriti. Spremenili pa bi še kakšno podrobnost in malenkost. Kot rezultat našega dela smatramo tudi mnenja in komentarje udeležencev. Zanimalo nas je mnenje
o samem snemanju, svojim delom in končnem izdelku.
Scenograf/garderober/masker, igralka: Jana Košir
Prva misel pri vabilu na snemanje je bila nova izkušnja. Na malo bolj profesionalnem
snemanju sem bila samo dvakrat, na gverilski način pa tega še nisem počela. Zato pa
sem imela predstavo o slabšem končnem izdelku. Me je kar malo presenetil. Nisem pa
si predstavljala, da se vreme lahko tako poigrava z našim urnikom.
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Scenograf/garderober/masker, igralka: Maja Košir
Nisem še bila na nobenem snemanju, zato je bilo povabilo zelo nepričakovano. Nekaj
novega, drugačnega in zanimivega. Pred začetkom sem mislila, da bo snemanje bolj
sproščeno, vendar, ko je bilo delo, je celotna ekipa vzela snemanje zelo resno, kar
nisem pričakovala. Mislim, da sem svoje delo dobro opravila, večji poudarek bi pa dala
na malenkosti pri scenografiji, ki se jih opazi šele pri montaži.
Producent, igralec: Jan Pečkaj
Takoj, ko je Irena začela omenjati nek nov projekt, sem vedel, da bom lahko sodeloval
zraven, saj smo že delali skupaj. Zanimiv mi je bil izbor preostale ekipe, ki me je
na koncu tudi zelo pozitivno presenetil. Usklajevanja urnika snemanja z preostalimi
sodelavci ni bil zahteven, saj je bila ekipa majhna in fleksibilna.
V spodnji vrsticah pa je par komentarjev gledalcev, ki so videli samo končni izdelek in
o njem niso slišali ničesar. Torej razvoj in cilj izdelka niso poznali. Celoten komentar se
nanaša samo na videni končni glasbeni video spot.

Tončka Jeraj, 53 let
Glasbeni video spot se razlikuje od ostalih, ki jih vidimo po televiziji. Prvič me je to kar
malo zmotilo. Ko sem si ogledala posnetek še enkrat, pa mi je postal zelo zanimiv.
Mislim, da je ekipa želela, da se pevca ne opazi. Moram pa priznat, da me je celoten
video spot zanimalo, kdo je ta, ki predstavlja pevca, kar sem izvedela šele na koncu.

Olga Kavčič, 31 let
Izbrana pesem mi je zelo všeč in poslušna. Samo besedilo pesmi pa opisuje tudi
zgodbo, ki se dogaja v ozadju. Pogrešam pa večkrat pevca, ne vem zakaj, morda, ker
so po navadi video spoti narejeni tako, da je glavni pevec in ne zgodba.
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
Po komentarjih naključnih gledalcev sklepamo, da smo dosegli zastavljeni cilj. Gledalec
opazi, da je drugačen način prikazovanja zgodbe, kot ga uporabljajo ostali glasbeni
videospoti, ki imajo tehniko prikazovanja zgodbe in predstavitev glasbene skupine.
Smo pa pričakovali, da jih bo drugačen način zmotil, saj smo navajeni na klasične
glasbene video spote. Ljudje pa se trdno držimo klasike in domačnosti, na kar nas
navaja zunanji vpliv sveta.
Po prvem komentarju lahko sklepamo, da večkratni ogled projekta spremeni mnenje in
se gledalec bolj posveti zgodbi, kot pa iskanju pevca.
Po komentarjih sklepamo, da smo se snemanja in dela lotili, kot pravi profesionalci.
Posamezen član snemalne ekipe se je zavedal svoje naloge, po končanem delu pa
je opazil svoj napredek in malenkosti, ki bi jih bilo potrebno spremeniti ali dodati, da bi
bilo delo opravljeno še bolj kakovostno in zadovoljivo.
Je pa kar nekaj stvari, ki bi jih popravili in izboljšali, če bi snemali še enkrat. Izboljšali
bi ostrino in svetlobo pri nekaterih posnetkih. To so stvari, ki jih opazijo gledalci z malo
bolj profesionalnega vidika. Večina gledalcev to ni motilo.
Mislimo tudi, da sama izbira glasbe in s tem glasbene skupine naredi glaven in
pomemben učinek na zgodbo. Če bi bila glasba bolj umirjena, bi nas zgodba začela
dolgočasiti. Če bi bila glasba bolj hitra in razigrana, pa zgodba ne bi prišla do izraza,
saj bi bila prepočasna.
Projekt diplomske naloge je priložen, kot priloga na DVD-ju. Namen videospota je
interna uporaba. Tako smo se odločili predvsem zaradi avtorskih pravic, ki niso naše.
Glasba pripada skupini Jon Bon Jovi.
Projekt diplomske naloge je glasbeni videospot. Že v osnovi je bil proračun nizek, na
kar je vplivalo velikost snemalne ekipe. Snemalna ekipa je bila manjša in igralci so bili
amaterski. Posameznik snemalne ekipe je opravljal več nalog in bil uporabljeni tudi kot
igralci. Snemanje je zaradi tega bilo bolj naporno in dolgotrajnejše.
Snemanja z višjim proračunom je prednost. Motivacija člana snemalne ekipe je denar
in od začetka, tudi izkušnja. Član snemalne ekipe z izkušnjami pa opravi svojo nalogo
in nato samo opazuje snemanje in delo preostale snemalne ekipe. Tako pride do
dolgočasenja, pade motivacija in snemanje ni več zanimivo. Pri takem snemanju je zelo
pomemben urnik razporejanja posameznega člana ekipe. Tako je delo in motivacija
vedno prisotna.
Pri gverilskem načinu snemanja, kot je uporabljen pri projektu glasbenega videospota
diplomske naloge pa nismo imeli takega problema. Vsak član je vedel kaj mora početi
in časa za dolgočasenje ni bilo. Kratek projekt ni povzročal prevelike utrujenosti.
Snemanja so bila naporna, vendar razporejena na več delov in na več dni. Tako je
vsak član snemalne ekipe imel čas se spočiti in pripraviti na naslednji del.
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Cilj je bil dosežen. Posneli smo glasbeni videospot, ki ima poudarek na zgodbi in ne na
promociji glasbene skupine. Po komentarjih naključnih gledalcev v delu 3.9 Rezultati
in razprava pa je dokazano, da je bilo delo pravilno usmerjeno in načrtano.
Glavno je, da smo se zabavali in imeli lepo. Pozabiti pa ne smemo na pridobljene
izkušnje.
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