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POVZETEK
V svoji diplomski nalogi sem predstavil glavne mejnike v zgodovini glasbenega videospota
od njegovih začetkov do danes. Opravil sem tudi pregled nad pravili in postopki pri izdelavi
glasbenega videospota, kjer sem se osredotočil na filmske tehnike, pomembne nastavitve
kamere in postopke v montaži. V nadaljevanju sem analiziral videospote dveh glasbenih
žanrov, ki sem jih razdelil še na slovensko in tujo glasbeno sceno. Analiza je bila opravljena
na videospotih pop in rock glasbene zvrsti, lastnosti rock glasbe pa sem upošteval tudi pri
izdelavi svojega videospota. Po končani analizi sem dobljene rezultate med seboj primerjal in
zapisal svoje ugotovitve. Sledila je predstavitev opreme. Opisal sem lastnosti kamere ter
naštel uporabljene pripomočke in opisal njihovo funkcijo pri snemanju. V zadnjem delu
diplomske naloge je sledil opis postopka izdelave praktičnega dela moje diplomske naloge.
Opisan je celoten postopek produkcije glasbenega videospota za tolminsko pop-rock skupino
D'ŠUPS – od idejne zasnove in izbora lokacije do poteka snemanja, končne montaže in
izvoza. Predstavil sem programsko opremo Adobe Premiere Pro ter opisal ključne postopke
montaže, ki sem jih uporabil pri izdelavi svojega projekta. Za boljšo predstavo je v delo
vključenih 55 slik. Bralec bo spoznal, kaj vse je potrebno za izdelavo glasbenega videospota,
izvedel, iz katerih komponent je videospot sestavljen, ter se seznanil s tehnikami snemanja in
montaže. V video produkciji obstajajo določene tehnike in pravila, ki se jih po navadi držimo,
vendar pa jih, če jih dobro poznamo, lahko kršimo in s tem svojemu izdelku dodamo
umetniško vrednost ter edinstvenost.
KLJUČNE BESEDE: videospot, snemanje, glasba, kader, kamera, montaža
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ABSTRACT
In my thesis, I describe the milestones in the history of the music video from its beginnings to
the present. I also provide an overview of the rules and processes in music video production
focusing on filmmaking techniques, important video camera settings and film editing
processes. I also analyze a few music videos from two different music genres, which I further
divide into two groups – Slovene and foreign music scene. The analysis is based on music
videos from pop and rock genres. For the production of my own music video, I decided to
implement the characteristics of rock music. Later on, I compare the results of the analysis
and provide a discussion of my findings. Furthermore I provide a list of the equipment and its
description delineating the characteristics of the video camera and other accessories used
during the music video production in regards to their functions. The concluding part of the
thesis contains a description of the filmmaking process. The thesis incorporates a description
of the entire process including the idea, the location and the filmmaking, final editing and
exporting processes for a local pop-rock music band known as D’ŠUPS. I provide the
information on the film editing software Adobe Premiere Pro and the most essential film
editing strategies used for my project. The thesis is equipped with 55 photos in order to
achieve better comprehension. This thesis provides information on music video production,
music video components, and, finally, filmmaking and editing techniques. In video
production, there are some rules we usually follow, but if we know them well enough, we can
also break them and bring our creativity and uniqueness into a music video.
KEY WORDS: music video, filmmaking, music, shot, camera, editing
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SEZNAM SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV

Prevodi iz angleškega jezika
Frames per second – sličice na sekundo

File – Datoteka

Flat – monotonost

Import – uvoz

Slider – drsnik

Selection tool – orodje za izbiranje

Editing – montaža

Razor tool – orodje za rezanje

Project – projekt

Video transitions – video prehodi

Effects – učinki

Drag & drop – vlečenje

Source – izvor

Shaddow/Highlight – sence/osvetlitve

Effect controls – krmiljenje učinkov

Speed/Duration – hitrost/trajanje

Key frame – ključni okvir

Export – izvoz

Program – program

Media – mediji

3

1 UVOD
Glasbeni videospoti so podzvrst filmske umetnosti. Snemajo jih predvsem za pospeševanje
prodaje CD-jev, plošč, majic in za pridobivanje novih oboževalcev. Prvi zametki videospotov
so se oblikovali na začetku 19. stoletja.
Glasbeni videospoti so kratki, nemi filmi z glasbeno podlago. Prvič se je združevanje glasbe s
sliko pojavilo z začetkom hollywoodskih muzikalov (The Jazz Singer – 1927), kjer je glasba
sestavni del filma, ter Disneyjeva Fantasia iz leta 1940, kjer sta združena glasba in animacija.
Okoli leta 1960 so začeli snemati razne kratke posnetke, kot je na primer film Elvisa Presleyja
Zaporniški rock (Jailhouse rock) ter film skupine The Beatles z naslovom A hard day's night,
ki prikazuje vsakodnevno življenje članov skupine in vsebuje tudi več njihovih pesmi.
Videospot za njihovo skladbo A hard day's night je veliko ostalih izvajalcev vzelo za zgled.
Množična popularnost videospotov se je začela okoli leta 1980 s pojavom glasbenih
televizijskih programov MTV in VH1.
Na slovenski nacionalni televiziji smo pred leti lahko spremljali oddajo Videospotnice, in ker
takrat internet še ni bil tako dostopen in smo glasbo večinoma poslušali le preko radijskih
valov, kar pa ne ponuja vizualne prezentacije, je bilo to za marsikoga zelo zanimiva novost.
Glasbeni videospoti so lahko različnih vrst. Z njimi lahko vizualiziramo zgodbo, ki jo
pripoveduje besedilo pesmi, lahko je tematika spota zelo abstraktnega značaja, veliko
glasbenih skupin pa se odloči tudi le za posnetek javnega nastopa ali koncerta. Seveda zvrsti
niso strogo ločene in se lahko med seboj kombinirajo, določimo pa lahko dve glavni vrsti
videospotov – posnetek javnega nastopa in igrano zgodbo.
V teoretičnem delu bom opisal ključne mejnike v zgodovini videospota, predstavil pravila in
postopke izdelave glasbenih videospotov ter preučil, kakšne skupne lastnosti imajo v
videospotih posamezni glasbeni žanri. Posebej se bom osredotočil na pop-rock, saj bo
videospot za pop-rock skladbo moj končni izdelek v praktičnem delu diplomske
naloge. Skupne lastnosti, ki veljajo za pop-rock videospote, bom upošteval pri izdelavi
videospota za skupino D'Šups Bend. Predstavil bom tudi uporabljeno opremo za produkcijo,
ter programsko premo za post produkcijo.
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2 ZGODOVINA:
Videospot, kot ga poznamo danes, se ni nekoč kar pojavil, ampak se je skozi zgodovino
razvijal. Zgodovino videospota lahko razčlenimo na pomembnejše mejnike.

2.1 Kratki glasbeni filmi (1926–1959)
Leta 1926 se je ob prehodu iz nemega filma v film z zvokom pojavilo veliko kratkih
glasbenih filmov. V kratkih filmih produkcijske hiše Warner Bros. so velikokrat nastopali
glasbeniki, vokalisti, plesalci in glasbene skupine. Pojavljati so se začeli tudi animirani filmi,
v katerih so risani junaki oponašali petje in igranje inštrumentov, ali pa je bila glasba posneta
tako, da se je povezovala z dogajanjem v risanki. Eden najbolj znanih takšnih primerov je
vsekakor Disneyjeva Fantasia. [1]

Slika 1: Disneyjeva Fantasia (Vir: [1])
V štiridesetih letih se je pojavila nova oblika kratkih glasbenih filmov imenovana Soundies, ki
je bila precej podobna našim videospotom. Gre za 3-minutne posnetke, v katerih glasbeniki
izvajajo skladbo, ali pa se glasba predvaja v ozadju, na posnetku pa je predstavljena zgodba, v
kateri igralci pojejo, kar spominja na muzikal. [2]

2.2 Prvi videospoti (1960–1973)
Za začetnike snemanja videospotov, kakršne poznamo danes, lahko postavimo glasbeno
skupino The Beatles. Leta 1965 so namreč izdali film Help!, v katerem se izmenjujeta igrana
zgodba z dialogi ter glasbeni deli z njihovimi skladbami, v katerih je uporabljena popolnoma
nova tehnika snemanja – hitro menjajoči se kadri, kontrastni bližnji posnetki pevca in
inštrumentov in posnetki od daleč ter nenavadni koti kamere. Sem spadajo kadri, v katerih so
bližnji posnetki inštrumentov izostreni, v ozadju pa je čisto zamegljen pevec. Eden takšnih
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kadrov je na primer izostrena leva roka in vrat kitare kitarista Georgea Harrisona, v ozadju pa
se vidi pevca Johna Lennona, ki je močno izven fokusa. [1]

Slika 2: The Beatles – Help (Vir: [2])
Takrat so The Beatles začeli snemati tako imenovane promocijske posnetke, ki so jih
uporabljali za promocijo v drugih državah, ne da bi se morali tam pojavljati sami. Njihovi
promocijski posnetki so se razvijali skupaj s tehniko in leta 1967 je skupina The Beatles
postavila še en mejnik. Promocijski posnetki za skladbi Strawberry Fields Forever in Penny
Lane so to vrsto umetnosti dvignili na novo raven. Posneti so bili v barvni tehniki, v ospredje
pa sta bila postavljena umetniško izražanje in ustvarjanje z vizualnimi učinki in ne toliko sam
nastop glasbene skupine. Ustvarjalci so uporabili tehnike snemanja in montaže po zgledu
avantgardnih filmov, kar je zajemalo vzvratne in počasne posnetke, prelivanje med kadri,
dramatično osvetljavo in razne barvne filtre. Dobro se vidi tudi delo post produkcije, saj
izdelek predstavlja nekaj, česar brez montaže ne bi mogli videti s prostimi očmi. [1]

Slika 3: The Beatles – Strawberry Fields Forever (Vir: [3])
Zamisel o promocijskih posnetkih je takrat začela postajati popularna in pridobivati na
pomembnosti. Leta 1966 je Bob Dylan izdal svoj prvi promocijski posnetek za skladbo
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Subterranean Homesick Blues, ki so ga uporabili tudi v uvodu dokumentarnega filma Don't
Look Back. V tem spotu Dylan stoji na zakotni ulici v Londonu, v rokah pa drži papirje z
iztočnicami iz besedila pesmi. Medtem ko se predvaja skladba, Dylan stoji na mestu in obrača
liste papirja, cel spot pa je posnet v enem kadru z relativno statično kamero. To je glavna
značilnost tega spota, saj se je takrat prvič zgodilo, da je na posnetku glasbenik, ki pa ne igra
na inštrument ali prepeva svoje skladbe.[1]

Slika 4: Bob Dylan – Subterrenean Homesick Blues (Vir: [4])
Začeli so se pojavljati tudi prvi videospoti z napisanim scenarijem, kjer je bila zgodba igrana,
dogodki v njej pa so se povezovali. Enega prvih takšnih spotov je v Veliki Britaniji posnela
skupina The Kinks za skladbo z naslovom Dead End Street. Sledili so ji še številni spoti,
posneti na takšen način, različnih glasbenih skupin. Izstopa tudi skupina The Who, ki je izdala
več takšnih videospotov, eden bolj znanih je spot za skladbo Happy Jack. [1]
V tem času temelje na področju svojih promocijskih videov postavijo tudi druge velike
glasbene skupine, kot so The Doors, Pink Floyd, Rolling Stones in David Bowie. Rolling
Stones so precej prahu dvignili s spotom za skladbo We Love You, ki prikazuje snemanje
pesmi v studiu, prepleteno s posmehljivo zgodbo s sodišča. Nekateri posnetki so hitri in
prikazujejo člane skupine pod vplivom drog. Videospot je močno povečal prepoznavnost
skupine, saj sta bila pevec Jim Morrison in kitarist Keith Richards ravno takrat obtožena
posedovanja nelegalnih drog. [1]
David Bowie je za režijo svojih štirih zaporednih promocijskih posnetkov najel
profesionalnega fotografa Micka Rocka in mu predal vso ustvarjalno svobodo. Ti spoti so iz
množice drugih izstopali prav zaradi tega, ker jih ni režiral filmski režiser, temveč fotograf.
[1]
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2.3 Začetki glasbenih televizij
Glasbeni videospoti so postajali vedno bolj pomembni za prepoznavnost novih glasbenikov
ter za promocijo novih del že poznanih glasbenikov. V Avstraliji sta se leta 1974 pojavili
glasbeni oddaji Countdown in Sounds, ki sta igrali pomembno vlogo v popularizaciji
glasbenih videospotov tako v Avstraliji kot tudi v drugih državah. Nov mejnik v industriji
glasbenih videospotov je postavila britanska skupina Queen s spotom za skladbo Bohemian
Rhapsody, ki so ga posneli, da so se z njim predstavili na glasbenem programu Top of the
Pops. To naj bi bil tudi prvi videospot, ki je bil ključni del marketinške strategije. [1]
Videospot za skladbo Bohemian Rhapsody je znan predvsem po kadru, v katerem so obrazi
članov skupine na črnem ozadju v obliki romba z vrha osvetljeni z močno svetlobo.

Slika 5: Queen – Bohemian Rhapsody (Vir: [5])
Leta 1981 se je v Ameriki pojavila prva prava glasbena televizija, ki je glasbene videospote
predvajala čez cel dan – glasbena televizija MTV (Music Television). Prvi videospot, ki se je
predvajal na tej televiziji, je bil Video Killed the Radio Star. MTV je predstavljal močno
platformo za samopromocijo glasbenih skupin, ki jo je začelo izkoriščati vedno več
glasbenikov. Poleg tega je razvoj opreme poskrbel za relativno ugodno snemalno opremo, ki
je bila preprosta za porabo. Tako so lahko glasbeniki hitro in na preprost način prišli do svojih
promocijskih posnetkov. Uporabljali so kamere na kasete, kar je bilo veliko ceneje kot
snemanje na filmski trak. V industrijo glasbenih videospotov so postajali vedno bolj vpleteni
tudi režiserji in filmski ustvarjalci, ki so začeli uporabljati nove tehnike in učinke v spotih.
Začeli so snemati tudi spote, v katerih glasbenik ni bil predstavljen, vendar je takšnih spotov
številsko zelo malo, saj je osrednji pomen videospotov prav v promociji glasbenikov. Primer
takšnega spota je na primer spot skupine Queen – Under Pressure. [1]
Enega zelo ikoničnih videospotov še vedno predstavlja Thriller izvajalca Michaela Jacksona,
ki je bil posnet leta 1983. S ceno, ki se je vrtela okoli 800.000 dolarjev, je postavil nove
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standarde v produkciji videospotov. Kljub temu da je skladba dolga slabih šest minut,
videospot traja trinajst minut, saj združuje film z glasbo. [1]

Slika 6: Michael Jackson – Thriller (Vir: [6])
Leta 1984 je MTV lansiral MTV Music Video Awards, kar je še nadgradilo pomembnost
MTV-ja v glasbenem svetu. Leto kasneje je ustvaril še novo glasbeno televizijo, imenovano
VH-1, na kateri se je takrat predvajala predvsem nežnejša glasba, s katero so ciljali na starejšo
populacijo gledalcev. Istega leta je skupina Dire Straits s spotom za skladbo Money for
Nothing postala pionir uporabe računalniške grafike v videospotih. [1]

2.4 Prodor videospotov na internet
Videospoti so se na internetu začeli pojavljati leta 1997 ob zagonu spletne strani iFilm. Sledila
ji je spletna stran Napster, ki je ponujala peer to peer izmenjavo datotek, kar je omogočilo
tudi objave glasbenih videospotov. Leta 2005 pa se je zagnal portal YouTube, ki je omogočil
takrat najpreprostejšo in najhitrejšo objavo ter ogled posnetkov na internetu. Zaradi njegove
preprostosti je postal zelo pomemben za promocijo glasbenikov. Nekateri glasbeniki namreč
največji vzrok za svojo slavo in prepoznavnost pripisujejo prav portalu YouTube. Ta je postal
celo

tako

pomemben

za

glasbeno

industrijo,

da

je

ustvarjalce

kontaktiralo

združenje ameriških glasbenih založb RIAA (Recording Industry Association of America) in
zahtevalo, da navadnim uporabnikom prepovejo objavljanje videospotov, ki so last založb.
Takrat se je YouTube združil z Googlom in jim zagotovil, da bodo našli način za denarno
nadomestilo za takšne objavljene posnetke, vendar si na tem področju niso bile vse založbe
enake. Nekatere so namreč videospote videle kot način promocije in so želele, da se njihovi
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spoti pogosteje objavljajo. Druge založbe pa so videospote razumele kot samostojni izdelek.
[1]

Slika 7: Kanal YouTube (Vir: [7])
Čeprav je YouTube namenjen vsem vrstam video posnetkov, med najbolj gledanimi posnetki
močno prevladujejo prav glasbeni videospoti. Na lestvici 10 najbolj gledanih posnetkov je
namreč vseh 10 videospotov, prvo mesto pa zaseda korejski glasbenik PSY z videospotom za
skladbo Gangnam Style, ki ima kar 2534 milijonov ogledov, kar predstavlja veliko prednost
pred drugo uvrščenim spotom See You Again izvajalca Wiz Kalifa s 1539 milijoni ogledov.
[3]
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3 PRAVILA IN POSTOPKI IZDELAVE GLASBENEGA VIDEOSPOTA
V tem poglavju bom opisal pomembne gradnike vsakega filmskega izdelka. Osredotočil se
bom predvsem na področja, ki najbolj vplivajo na celotno produkcijo glasbenih videospotov.
Čeprav o glasbenem videospotu lahko govorimo kot o umetniškem izdelku, pa je proces
njegove izdelave čisto nasprotje tega, kar si predstavljamo pod pojmom umetnost. V pripravi,
snemanju in montaži se ne moremo ravnati zgolj po svojem navdihu, ampak se moramo držati
določenih pravil in postopkov, če želimo doseči pričakovan rezultat.

3.1 Idejna zasnova
Glasbeni videospoti so največkrat izdelek, ki vizualno predstavi besedilo pesmi, za katero je
posnet. Ker pa besedilo ni edini sestavni del pesmi, je lahko veliko krat potisnjeno v ozadje,
tako, da si poslušalec ne more vizualizirati njegovega pomena. V tem primeru je najbolje, da
idejo za videospot, izoblikujemo na podlagi glasbe. V nasprotnem primeru – če si besedilo
pesmi lahko hitro vizualiziramo – pa je naše delo veliko lažje. Paziti pa je treba, da s sliko ne
prikazujemo dobesedno tega, kar v tistem trenutku govori besedilo pesmi, saj lahko to pri
gledalcu vzbudi čudne občutke. Najbolje je, da v globljem pomenu besedila najdemo teme,
okoli katerih kasneje oblikujemo zgodbo. [4]

3.1.1 Scenarij
Scenarij je pisano delo, v katerem je zapisana zgodba, ki jo bodo ustvarjalci kasneje zaigrali
in posneli. V scenariju so poleg same zgodbe zapisani tudi premiki, dogodki, čustva in
morebitni dialogi karakterjev. [5] Ker so glasbeni videospoti navadno brez dialogov, je
uporabljena drugačna oblika scenarija kot pri filmih. Stran je z navpično črto razdeljena na
dva dela. Na eni strani je zapisano besedilo dela pesmi ter časovni razpon dela posnetka,
lahko pa tudi uporaba raznih učinkov. Na drugi strani je opisan potek snemanja in željen
rezultat za ta del pesmi.

3.1.2 Storyboard
Storyboard je vizualizacija scenarija. Za to ni potrebna uporaba nobenega zapletenega
programa, potrebujemo le papir in pisalo. Na papir narišemo pravokotne okvirčke, v razmerju
stranic, v katerem bo tudi posnet videospot. Nato v te okvirčke rišemo kadre iz scenarija, tako
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kot želimo, da so posneti. Glavna razlika med storyboardom za glasbene videospote in tem za
filme je v tem, da lahko, za razliko od filma, glasbeni videospoti kršijo vse zakone prostora in
časa. [4] V storyboardu definiramo tudi uporabo tehničnih parametrov, kot so premiki,
kamera in luč.

Slika 8: Primer izseka storyboarda (Vir: [8])

3.2 Kader in plan
Kader ima status osnovne enote filmskega jezika. Tehnična definicija kadra bi bila: »Kader je
kos traku ali del računalniškega zapisa na disku od trenutka, ko začnemo snemati, do trenutka,
ko prenehamo snemati.« [6] V montaži se po navadi posnetke zreže in sestavi v končni
izdelek, takrat govorimo o kadru od enega reza ali prehoda do drugega. Kader po dolžini ni
omejen, zajema pa najmanj eno sličico.
Sekvenca je večja in kompleksnejša narativna celota. Sestavljena je iz večjega števila kadrov
in več scen. Karakterizira jo odsotnost enotnosti akcije, prostora in časa. [6]
V video, filmski in televizijski industriji obstaja dogovor, ki določa poimenovanja in smernice
določenih stilov kadrov ter njihovi kompoziciji. Filmski plan je definiran glede na velikost
fokusnega objekta, ki ga ta plan zajema. Statični kadri vsebujejo en sam plan, medtem ko pri
dinamičnih kadrih, kjer se objekti ali kamera premikajo, lahko pride do uporabe več planov.
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Opisal bom najpogostejše uporabljene plane, ki se uporabljajo v glasbenih videospotih. Točna
poimenovanja se lahko v različnih produkcijskih okoljih nekoliko razlikujejo, vendar njihov
pomen ostaja enak. Za merilo je v tem primeru zelo izrazito postavljen kar sam človek – saj
ga najdemo na obeh straneh: na eni strani je svoje oko kot gledišče zaupal kameri, na drugi
strani pa je svoje telo postavil v prostor kot merilo. [7]
Splošni plan ali total

Slika 9: Splošni plan ali total (Vir: [9])
Splošni plan nam ob hkratnem prikazovanju celotnega okolja oz. zunanjosti omogoča, da z
enim samim pogledom ugotovimo, kje se bo razvijala zgodba, ki bo predstavljena v
naslednjih kadrih. Je informativnega značaja. Nezadostno število splošnih planov lahko
zmede gledalca ali skazi tok zgodbe, prehodi v času in prostoru postanejo nerazumljivi.
Preveliko število splošnih planov pa je lahko dolgočasno. [6]
Srednji plan

Slika 10: Srednji plan (Vir: [10])
Srednji plan bi lahko imenovali tudi »naravni«, saj igralca prikazuje od glave do peta.
Teoretično je bolj čist od ameriškega, ki igralcu odseka noge od kolen navzdol. Srednji plan
ponuja najbolj pomembne podatke zgodbe. [6]
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Ameriški plan

Slika 11: Ameriški plan (Vir: [11])
Pri ameriškem planu ne prevladuje niti ozadje niti oseba, ampak sta ta dva elementa
izenačena. Osebo vidimo od glave do kolen. Kljub temu, da vidimo osebo že dovolj od blizu,
da lahko razberemo vse mimike obraza, nam ta plan vseeno ne stopnjuje čustvenega sveta
osebe. Ameriški plan se veliko krat uporablja, ko želimo pokazati neko akcijo, ki jo opravlja
oseba. Tipično je ta kader uporabljen v vesternih filmih, zato, da se vidijo pištole, ki jih nosi
kavboj okoli pasu.
Srednje bližnji plan

Slika 12: Srednje bližnji plan (Vir: [12])
Pri srednje bližnjem planu vidimo osebo od pasu navzgor. [6]
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Bližnji plan

Slika 13: Bližnji plan (Vir: [13])
Pri bližnjem planu človeški obraz zaseda večino prostora v kadru, ozadje ni več jasno
razvidno. Ta plan poudarja izraze na obrazu in s tem razkriva čustva. Gledalec je postavljen v
osebni prostor prikazane osebe ter se tako približa njenim čustvom.
Veliki plan

Slika 14: Veliki plan (Vir: [14])
Pri velikem planu prikazujemo le obraz človeka, ostalih delov telesa ne vidimo. Iz tega plana
se je izpeljal tudi zelo podoben Choker shot.
Choker shot

Slika 15: Choker shot (Vir: [15])
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Choker shot je zelo podoben velikemu planu, zato ju mnogi združujejo v enega. Pri choker
shotu obraz zajema skoraj celoten kader, navadno je obraz prikazan od sredine čela do sredine
brade. S tem planom detajlno razkrijemo vse poteze in karakteristike obraza, zato moramo biti
zelo pazljivi, kdaj ga uporabimo. [8]
Detajl

Slika 16: Detajl (Vir: [16])
O detajlnem planu govorimo, ko na zaslonu ni prikazan celoten obraz, temveč le del obraza
ali pa kakšen drug povečan predmet. [6]
Point of view

Slika 17: Point of view (Vir: [17])
Ta plan prikazuje prvoosebni pogled igralca v zgodbi. Po navadi je uporabljen tako, da je za
gledalca očitno, čigav pogled spremljamo. Uporabljamo ga takrat, ko želimo, da se gledalec
postavi v kožo igralca, oziroma, da vidi to, kar vidi on.

3.3 Koti in gibanje kamere
Koti in gibanje kamere pripomorejo k dinamičnosti posnetkov. Te tehnike so zelo pomembne
v filmografiji, saj z njimi vplivamo na to, kako si bo gledalec posnetke interpretiral. Prav tako
lahko z določenimi tehnikami pripomoremo k vzbujanju določenih čustev pri gledalcu.
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3.3.1 Koti kamere
Kamera vedno zavzema določen položaj glede na predmet, ki ga snema. Snemalni kot vedno
določa kot kamere in ne kota snemanega objekta. Kot kamere ima prostorsko in psihološko
vlogo. V pomenu kreiranja filmskega prostora nam pove, kdaj sta osebi različno visoki (otrok,
odrasla oseba) oz. različno postavljeni v prostoru (ena sedi, druga stoji). V psihološkem
pomenu govorimo o sugeriranju moči oz. nemoči. [9] Druga beseda, s katero lahko
poimenujemo kot kamere, je tudi rakurz.
Normalni kot

Slika 18: Normalni kot kamere (Vir: [18])
To je največ krat uporabljen kot kamere, saj prikazuje vsakodnevni pogled človeka, ki smo ga
najbolj navajeni. Je zelo nevtralen kader, saj prikazuje osebo tako, kot bi jo videli v realnem
svetu. [10]
Spodnji kot

Slika 19: Spodnji kot kamere (Vir: [19])
Pri spodnjem kotu je kamera postavljena nižje na vertikalni osi od oči subjekta in je
usmerjena navzgor. Ta kot daje občutek dominance in moči subjekta. [10]
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Zgornji kot

Slika 20: Zgornji kot kamere (Vir: [20])
Pri zgornjem kotu je kamera postavljena višje na vertikalni osi od oči subjekta. Usmerjena je
navzdol, kar daje občutek nemoči, podrejenosti subjekta. [10]
Ptičja perspektiva

Slika 21: Ptičja perspektiva (Vir: [21])
Pri ptičji perspektivi je kamera postavljena na visoko mesto in usmerjena skoraj navpično ali
popolnoma navpično proti tlom. To je zelo nenaraven kot kamere, saj se s takšnim pogledom
v realnem svetu le redko srečujemo. [10]
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Dutch kot kamere

Slika 22: Dutch angle (Vir: [22])
Pri Dutch kotu je kamera nagnjena v levo ali desno stran tako, da horizont ne predstavlja
vertikalne črte, ampak poševnico. Je zelo nenavaden kot, kar poveča dramatičnost posnetka.
[11] Takšen kot kamere je pogosto uporabljen prav pri videospotih, kjer je uporaba
nenavadnih kotov kamere zelo razširjena.

3.3.2 Gibanje kamere
V preteklosti je bila kamera na začetku bolj ali manj statična. Glede na zahteve zgodnjega
obdobja (beleženje oz. dokumentiranje dogodkov) je bil statični kader popolnoma adekvaten.
Prvi premiki kamere še vedno niso imeli kreativne vloge; v večini primerov je šlo za sledenje
junakom, da ne bi pobegnili iz kadra. Vendar je v 20. letih prejšnjega stoletja kar nekaj
režiserjev gibanje kamere začelo uvajati kot tematska in psihološka izrazna sredstva. V
današnjem času si je skoraj nemogoče zamisliti avdio-vizualno delo, ki bi bilo posneto brez
gibljive kamere. [9]
Zasuk (Pan in Tilt)
Zasuk kamere je možen v horizontalni (pan) in vertikalni (tilt) smeri. Dosežemo ga tako, da
kamero pritrdimo na stojalo, ter z glavo stojala obračamo kamero okoli njene osi. Primer
uporabe horizontalnega zasuka bi bil spremljanje hoje subjekta mimo kamere, vertikalni
zasuk pa lahko na primer uporabimo, ko želimo s kamero pokazati osebo, ki z rokami opravlja
neko akcijo. Najprej snemamo osebo z bližnjim planom v obraz, potem pa zasukamo kamero
v vertikalni smeri, da pokažemo, kaj počne z rokami.
Nagib
Nagib kamere dosežemo, če kamero nagnemo na eno stran. To pripomore k dramatičnosti
posnetka in prikazuje zmedenost, dezorientacijo, norost, itd.
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Vožnja kamere
Izmed do sedaj naštetih gibov kamere je ta prvi, pri katerem se kamera ne nahaja na eni točni
lokaciji, ampak je v gibanju. Kamero lahko vozimo z različnimi pripomočki, ki so bili
narejeni prav v ta namen (dolly – voziček, na katerem je pritrjena kamera, ki se vozi po
postavljenih tračnicah, ali pa je prosto gibljiv brez tračnic), lahko pa se uporablja vsako
prevozno sredstvo (avtomobil, kolo, invalidski voziček, ...). Vožnjo kamere se največkrat
uporabi za sledenje premikajočemu se subjektu, ali pa za približevanje ali oddaljevanje od
subjekta. [12]
Steadicam
Ta tehnika je zelo podobna vožnji kamere, le da je tu kamera pritrjena neposredno na telo
snemalca, kar omogoča gibanje v vse smeri. [9] Steadicam tehnika je uporabljena za
izničevanje tresljajev pri premikanju kamere. Tehnologija deluje na principu vzmetenja.
Operater steadicama ima oblečen jopič, na katerega je pritrjena vzmetena mehanska roka. Ta
oprava služi tako stabilizaciji slike kot tudi podpori, da operaterju ni potrebno nositi celotne
teže kamere. Na mehansko roko se nato pritrdi mehanizem, ki še dodatno stabilizira kamero.
Sestavljen je iz ročice, ki se pritrdi na mehansko roko in vzvoda, na dnu katerega so
nameščene uteži. Na vrhu vzvoda je pritrjena kamera.
Žerjav
Žerjavi so se v filmografiji uporabljali že v času nemih filmov. Pri tej tehniki kamero
pritrdimo na roko žerjava (angleško crane ali jib), medtem ko so na drugo stran pritrjene
protiuteži, za lažje manevriranje. Uporabljamo jih za posnetke z višine ali pa za hkratno
dvigovanje in oddaljevanje od subjekta, kar velikokrat opazimo ob zaključkih filmov ali
drugih video izdelkov. [13]
Kamera iz roke
Pri tej tehniki za snemanje ne uporabljamo nobenih stojal ali drugih pripomočkov, ampak
kamero držimo v roki. Rezultat so bolj ali manj tresoči posnetki, ki jih lahko po potrebi še
dodatno simuliramo med snemanjem. Tresoči posnetki poskrbijo za prikazovanje nervoze,
nestabilnosti, akcije in podobnih stanj.
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Zoom-in in zoom-out
Približevanje in oddaljevanje (angleško zoom) pri kameri dosežemo s spreminjanjem goriščne
razdalje pri objektivih s povečavo. S to tehniko dosežemo prehode med različnimi filmskimi
plani. Zoom lahko uporabimo skupaj s premikom kamere in s tem dobimo učinek, imenovan
dolly zoom. Dosežemo ga tako, da subjekt odzoomiramo, hkrati pa se mu fizično približujemo
na tak način, da subjekt v kadru ostaja enako velik. Tako se, zaradi distorzij in kompresij, ki
se pojavijo pri zoomiranju, poveča in približa ozadje. Tehnika deluje tudi v obratni smeri z
obratnim rezultatom. Na spodnji sliki je prikazan začetek in konec kadra pri uporabi tehnike
dolly zoom. Pri tem kadru so se subjektu približevali, hkrati pa uporabili zoom-out.

Slika 23: Prikaz uporabe dolly zoom učinka (Vir: [23])

3.4 Svetloba
Svetloba je glavni dejavnik, ki je potreben, da človeško oko lahko zaznava stvari, zato ni
čudno, da je svetloba zelo pomembna tudi v filmografiji. S pravilno uporabljenimi
svetlobnimi viri lahko povsem običajni posnetek spremenimo v profesionalni izdelek.

3.4.1 Osnovni svetlobni sklop
Ločimo primarno in sekundarno svetlobo. Primarna svetloba je tista, ki pada na subjekt
direktno iz vira svetlobe pod sekundarno svetlobo pa uvrščamo odboje. Svetloba se lahko
odbija od običajnih predmetov, velikokrat pa so v uporabi prav temu namenjeni odbojniki.
Poznamo dve vrsti načina osvetljevanja. Prvi je naravna svetloba, ki prihaja iz naravnih virov.
Med naravno svetlobo prištevamo svetlobo, ki jo oddajajo sonce, ogenj, blisk, mesečina.
Druga pa je umetna svetloba, ki je proizvedena z uporabo žarnic. [14]
S svetlobo poskušamo prikazati tridimenzionalni svet na dvodimenzionalnem mediju. V ta
namen so sestavljeni različni svetlobni sklopi. Osnovni svetlobni sklop je sestavljen iz štirih
svetlobnih virov. [15]
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Glavna luč
Z glavno lučjo prikažemo volumen snemanega telesa. Njena lokacija v prostoru ni točno
določena, vendar se pri osnovnem svetlobnem sklopu uporablja na lokaciji pred telesom, pod
kotom 45 stopinj, na desni strani kamere. S to svetlobo, ki na telo pada s strani, dobimo senco,
ki poudarja tridimenzionalnost telesa, vendar samo s to lučjo po navadi še ne dobimo želenega
učinka. Del telesa, ki je v senci, se namreč izgubi v ozadju in s tem tudi spremeni obliko
telesa. Če to ni naš želeni učinek, moramo dodati več luči. [15]
Kontra luč
Postavitvi dodamo še eno luč, usmerjeno v nasprotni smeri od kamere, postavimo pa jo za
osebo. Takšno postavitev imenujemo kontra luč. Njen namen je ločiti subjekt od ozadja, saj je
njegov obris zdaj jasno viden. [15]
Dopolnilna luč
Ker glavna luč pada na osebo s strani, kontra luč pa od zadaj, je ena stran osebe še vedno v
senci. To senco osvetlimo z dopolnilno lučjo. Njen namen je predvsem reguliranje kontrasta.
Postavimo jo čim bolj blizu objektiva kamere, vendar na drugo stran od glavne luči.
Dopolnilna luč mora biti šibkejša od glavne, prav tako mora biti njena svetloba čim mehkejša,
da na subjektu ustvarja čim manj senc. [15]
Luč ozadja
Luč ozadja nam pomaga definirati ozadje posnetka. Medtem ko so za ostale luči pozicije in
lastnosti dokaj točno določene, je luč ozadja odvisna od samega ozadja in od tega, kaj želimo
doseči. [15]

3.4.2 Lastnosti izvora svetlobe
Barvna temperatura
Barvna temperatura je lastnost vidne svetlobe, ki jo merimo s kelvini (K) in se nanaša na
svetlobo, ki jo oddajajo močno segreta telesa. Če nekemu predmetu dovedemo dovolj toplote,
bo začel žareti in oddajati vidno svetlobo. Bolj, kot ga segrevamo, bolj se ta svetloba preliva
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skozi zelo specifično definiran barvni spekter, ki je matematično opisan kot Planckov zakon.
Svetlobo, z barvno temperaturo 2700–3000 K, imenujemo topla svetloba in je v rdečeoranžnih odtenkih, svetlobo, z barvno temperaturo nad 5000 K, pa imenujemo hladna
svetloba. Ta svetloba je v modro belih odtenkih. [16]

Slika 24: Grafični prikaz spektra barvnih temperatur (Vir: [24])
Trdota svetlobe
Prav tako v fotografiji kot tudi v filmografiji svetlobne vire manipuliramo tudi glede na
želeno trdoto svetlobe. Za trdo svetlobo so značilni ostri robovi senc, medtem ko se mehka
svetloba lepše preliva čez ovire, kar povzroči mehkejše prehode med osvetljenimi deli in
sencami. Poleg tega trda svetloba poudarja teksture, medtem ko z mehko svetlobo teksture
navidezno zgladimo. Na trdoto svetlobe vplivata dva dejavnika: velikost in oddaljenost
svetlobnega vira. Večji kot je svetlobni vir in bližje kot je osvetljenemu predmetu ali osebi,
mehkejša je svetloba. [17]
Trdota naravne sončne svetlobe se čez dan spreminja. Takoj po sončnem vzhodu in tik pred
sončnim zahodom je sončna svetloba mehkejša kot sredi dneva. Prav tako nam ob oblačnem
dnevu oblaki služijo kot naravni softbox, saj močno omehčajo sončno svetlobo. Prav tako je
tudi umetna svetloba navadno zelo trda. Večina svetil ima namreč zelo majhen izvor svetlobe,
zato za mehčanje svetlobe uporabljamo temu namenjene softboxe.

3.5 Pomembne nastavitve kamere
Za doseganje kvalitetnega zajema video posnetkov, moramo poznati učinke nastavitev
kamere. Veliko nastavitev namreč ne vpliva samo na eno lastnost, kar predvsem velja za
nastavitve s katerimi uravnavamo ekspozicijo posnetka.
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3.5.1 Hitrost zaklopa
V videografiji in fotografiji je hitrost zaklopa čas, v katerem je senzor izpostavljen svetlobi.
Ta čas upravljamo z zaklopom, ki se nahaja v kameri pred senzorjem. Količina svetlobe, ki
pade na senzor, je sorazmerna s hitrostjo zaklopa. 1/250 sekunde bo na senzor spustila dvakrat
več svetlobe kot 1/500 sekunde. [18]
Vendar pa hitrost zaklopa ne vpliva samo na ekspozicijo, ampak tudi na prikaz gibanja. Z
visoko hitrostjo zaklopa pri videu dosežemo, da imajo premikajoči se predmeti ali osebe na
posnetku zelo izrazite robove, medtem ko se pri počasni hitrosti zaklopa ti robovi zameglijo,
kar nam premikanje bolj poudari. Medtem ko lahko pri fotografiji uporabljamo ekstremne
vrednosti hitrosti zaklopa, pa smo pri videu relativno omejeni, če želimo, da je posnetek videti
kar se da realno. Držimo se pravila, da mora biti hitrost zaklopa dvakratnik številu sličic na
sekundo. Torej, če posnetek zajemamo s 24 sličicami na sekundo, moramo hitrost zaklopa
nastaviti na 1/48 sekunde. Ker večina kamer ne ponuja te možnosti, nastavimo hitrost na
najbližjo možno, torej na 1/50 sekunde. Pri snemanju s 30 sličicami na sekundo pa bi hitrost
zaklopa nastavili na 1/60 sekunde.

Slika 25: Hitrost zaklopa od hitrega (levo) do počasnega (desno) (Vir: [25])

3.5.2 Zaslonka
Druga nastavitev v kameri, ki vpliva na svetlobno ekspozicijo posnetka, je nastavitev
zaslonke. Zaslonka je odprtina v objektivu, skozi katero na senzor pada svetloba. To odprtino
lahko povečamo ali pomanjšamo in s tem spreminjamo količino svetlobe, ki pride do
senzorja. Tipične vrednosti zaslonke so od f/1.8 do f/22, obstajajo pa tudi hitrejši objektivi, ki
omogočajo odprtost zaslonke do f/1 in več. Tako kot hitrost zaklopa tudi zaslonka ne vpliva
samo na svetlobno ekspozicijo posnetka. S spreminjanjem odprtosti zaslonke vplivamo tudi
na globinsko ostrino. Bolj kot je zaslonka odprta, plitkejša je globinska ostrina. To pomeni, da
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bodo na posnetku ostri le predmeti, ki se nahajajo na točno določeni razdalji, predmeti, ki so
bližje ali bolj daleč, pa bodo zabrisani. [19]

Slika 26: Prikaz zajema posnetka z različnimi vrednostmi zaslonke (Vir: [26])

3.5.3 ISO
Tretja lastnost ekspozicijskega trikotnika je vrednost ISO. Na digitalnih kamerah jo lahko
spreminjamo ročno, po želji, v analognem svetu pa se v kamero vstavi film, ki ima ISO
vrednost že določeno in je ne moremo spreminjati. Označujemo jo s številkami, razpon
vrednosti ISO pa je odvisen od modela kamere. Pogosto je najmanjša vrednost ISO 100,
največja pa 64000, z njo pa določamo občutljivost senzorja na svetlobo. Če zajemamo sliko z
nastavitvijo ISO 100 in hitrostjo zaklopa 1 sekundo, bi lahko enako ekspozicijo dobili z
nastavitvijo ISO 200 in hitrostjo zaklopa 1/2 sekunde. Tako kot ostali dve lastnosti
ekspozicijskega trikotnika, ima tudi ISO sekundarni vpliv. Višja, kot je vrednost ISO, torej
bolj, kot je senzor občutljiv na svetlobo, več šuma bo na sliki, zato moramo paziti, da
vrednosti ISO ne nastavimo tako visoko, da posnetek ne bo več uporaben. [20]

Slika 27: Prikaz zajema posnetka z različnimi vrednostmi ISO (Vir: [27])
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3.5.4 Hitrost sličic
Da iz fotografije dobimo video posnetek, moramo sliko zajeti večkrat v nekem časovnem
obdobju. Nastavitev hitrosti zajemanja slik imenujemo hitrost sličic ali s tujko frame rate,
vrednosti pa so določene v sličicah na sekundo oziroma frames per second (fps). V filmski
industriji se je razvil standard, ki določa hitrost sličic 24fps. Za doseganje učinka
upočasnjenega posnetka nastavimo zajemanje slike na višje vrednosti, na primer 200fps, ki jo
kasneje v montaži pretvorimo nazaj na 24fps, kar posnetek upočasni. [21]

3.5.5 Filmski format
Razvoj tehnologije povzroča nenehne spremembe na področju filmskega formata, saj so
kamere sposobne zajemanja slik v vedno večji resoluciji. V nekaj deset letih smo iz HD
resolucije prešli na Full HD ter nato celo na 4K resolucijo. Resolucija je navadno navedena v
dolžini stranic merjeni v pikslih. Full HD resolucija je tako 1920×1080, okrajšano jo lahko
zapišemo tudi kot 1080p. Med snemanjem je priporočljivo, da se resolucija nastavi na najvišjo
možno, saj jo lahko v montaži po potrebi tudi zmanjšamo, pri povečavi pa bi prišlo do
poslabšanja kvalitete slike.

3.5.6 White balance
White balance je postopek uravnavanja barvne temperature, s čimer dosežemo, da je bela
barva, ki jo zaznajo naše oči, prikazana kot bela barva tudi na posnetku. Človeške oči so
namreč zelo dobre pri presojanju, kaj je belo pri različnih izvorih svetlobe, digitalne kamere
pa imajo velikokrat težave pri samodejnem uravnavanju barvne temperature in zajamejo
posnetek v rahlo modrem, oranžnem ali celo zelenem odtenku. Zato je pomembno, da barvno
temperaturo uravnavamo ročno.[22]
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Barvna temperatura (K)

Izvor svetlobe

1500

Sveča

3200

Sončni vzhod/zahod

3400

Žarnica

5500

Naravna dnevna svetloba

6000

Oblačno nebo

8000

Senca na sončen dan

12000

Modro nebo

Tabela 1: Barvne temperature različnih izvorov svetlobe

3.6 Postopki v montaži

3.6.1 Prehodi
Skoraj vsi video izdelki, pa naj gre za celovečerne filme, glasbene videospote, računalniške
grafike, so sestavljeni iz več sto individualnih posnetkov, ki so nato v montaži združeni v
združeno celoto. Način, kako so ti posnetki združeni skupaj, imenujemo prehod, poznamo pa
jih več vrst. Najpogostejše uporabljeni prehodi so:
Cut ali navadni prehod je najosnovnejši prehod med dvema posnetkoma, ki sta enostavno
predvajana eden za drugim. Posnetek B se nadaljuje takoj, ko se posnetek A konča.
Dissolve ali prelivanje je prehod med posnetkoma, kjer je uporabljeno postopno spreminjanje
vidnosti slike. Posnetek A in B se prekrivata, tako da se hkrati zmanjšuje vidnost posnetka A
in povečuje vidnost posnetka B. Uporablja se lahko za povezavo dveh različnih vsebin, ki sta
med seboj povezani – na primer: posnetek A je oseba, ki govori zgodbo, posnetek B pa je
prikaz dogajanja zgodbe.
Fade in/out ali zatemnitev/odtemnitev je zelo podoben prehod kot prelivanje, le da se tu ne
zgodi neposredni prehod iz posnetka A na posnetek B, temveč en posnetek nadomesti barva.
Na primer prehod posnetka A z uporabo spreminjanja vidnosti slike na črno barvo ali iz črne
barve na posnetek A. Fade in je pogosto v uporabi na začetku filma, fade out pa na koncu.
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L cut prehod je dobil svoje ime zaradi njegovega izgleda na časovnici v montaži. Pri L cut
prehodu se avdio in video prehod ne zgodita ob istem času, govor osebe zaslišimo, preden to
osebo vidimo na ekranu.
Match cut je podoben navadnemu prehodu, le da na prehodu iz posnetka A na posnetek B
upošteva podobnost sličic. Prehod s to tehniko velikokrat opazovalcu ostane prikrit, vendar
gledalec vseeno ve, da se je prehod zgodil. Za primer lahko uporabimo osebo, ki hodi proti
kameri do trenutka, ko popolnoma zakrije pogled kamere. Nato naredimo prehod na posnetek
B, na katerem se kamera obrne za 180 stopinj, oseba se s hrbtom postavi pred kamero, tako da
ji zakriva pogled, ter se nato začne oddaljevati od kamere.
Wipe ali izrivanje je prehod, pri katerem posnetek B izrine posnetek A z ekrana. Premik se
lahko zgodi v horizontalni ali vertikalni smeri. Ta prehod lahko uporabimo, ko želimo
prikazati prehod v hiši iz pritličja v prvo nadstropje. Posnetek A bi vseboval premik kamere v
pritličju od tal do stropa, posnetek B pa dvig kamere od tal v prvem nadstropju. S tem bi
dosegli učinek potovanja kamere skozi strop. [23]

3.6.2 Barvne korekcije
Barvne korekcije na posnetkih opravimo v postopku montaže. Kamere navadno posnamejo
video material v flat profilu, kar pomeni zelo nizko saturirano sliko z nizkim kontrastom. Ta
tehnika nam omogoča zajem širšega dinamičnega razpona in s tem več informacij.

Slika 28: Primerjava flat in standardnega profila (Vir: [28])
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Da iz flat profila dobimo filmski izgled posnetka, uporabimo različne tehnike barvnih
korekcij, kot so izravnavanje beline, nastavitev kontrasta, saturacije, vrednosti posameznih
barv na posnetku ... Osnovna orodja za barvne korekcije so na voljo v večini programov za
video montažo, na voljo pa so nam tudi dodatki in samostojni programi, ki so namenjeni prav
barvni korekciji.

Slika 29: Primerjava surovega posnetka in posnetka z barvno korekcijo (Vir: [29])

3.6.3 Vizualni učinki
Vizualni učinki (ali s kratico VFX) so postopki ustvarjanja ali manipulacije video posnetkov.
Ustvarimo jih v montaži, predstavljajo pa integracijo tradicionalnega video posnetka in
računalniško generirane grafike. Končni izdelek z uporabo VFX mora biti čim bolj resničen.
Učinke uporabimo v primeru, da je snemanje prizorov v živo prenevarno, predrago ali celo
nemogoče. V grobem lahko vizualne učinke razdelimo na tri kategorije: [24]
Matte paintings: Združevanje dveh posnetkov v enotno kompozicijo.

Slika 30: Primer uporabe učinka Matte painting (Vir: [30])
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Live-action effects: Ločevanje igralcev od ozadja z uporabo zelenega ali modrega ozadja.

Slika 31: Primer uporabe učinka live-action effects (Vir: [31])
Digital animation: Modeliranje, animiranje in izrisovanje računalniške 3D grafike ter druge
računalniško generirane grafike. [24]

Slika 32: Primer uporabe digitalne animacije (Vir: [32])
Digital effects: Različni procesi, s katerimi posnetke ustvarjamo ali upravljamo z uporabo
integracije fotografij in računalniško generirane grafike (CGI) za doseganje na videz
realističnega okolja. [24]

Slika 33: Primer uporabe učinka Digital effects (Vir: [33])
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4 ANALIZA VIDEOSPOTOV

4.1 Analiza videospotov pop glasbene smeri
Popularna glasba je glasba, ki se prodaja. Glasbene lestvice so polne pop izvajalcev, saj se ti
osredotočajo na populacijo ljudi od 14 do 25 let, ki za zabavo porabi več denarja, kot ostale
starostne skupine. Pop izvajalci ogromno energije vložijo v samopromocijo, zato njihova dela
velikokrat spominjajo na oglase. Glavne lastnosti pop glasbene zvrsti so lepota, blišč, spolna
privlačnost in zabava – lastnosti, ki privlačijo njihovo ciljno populacijo. Zelo dober primer je
pevka Madonna, ki je znala s svojimi izzivalnimi nastopi in videospoti, pritegniti pozornost
velike množice ljudi.

4.1.1 Madonna – Girl Gone Wild
Kader, plan in kamera: Zelo razgiban spot s hitrim menjavanjem kadrov, skladno z ritmom
pesmi. Nekateri kadri trajajo celo manj kot sekundo. Največkrat uporabljeni kadri prikazujejo
pevko v srednjem planu, pevko s plesalci ter plesalce posebej. Uporabljena sta tudi ameriški
in bližnji filmski plan. Kamera je po večini statična, občasno opazimo tudi premike kamere in
približevanje.

Slika 34: Kadriranje v videospotu Madonna – Girl Gone Wild (Vir: [34])
Svetloba in barve: Kontrastne osvetlitve prostorov, določeni kadri so v temnem prostoru, v
katerem so osebe osvetljene z močno svetlobo, drugi so v razsvetljenem belem prostoru z
mehko osvetlitvijo oseb. Spot je posnet v črno-beli tehniki, vendar ne popolnoma, saj se
občasno pojavljajo barvni učinki.
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Zgodba in scena: Ni zgodbe po scenariju, zgodbo po besedilu posredno govori koreografija
plesa. Dogajanje ni postavljeno v prostor in čas, celoten spot je posnet v studiu. Vse se dogaja
v praznih prostorih brez scenskih elementov.
Učinki in prehodi: Spot vsebuje veliko učinkov, ki poudarijo dinamičnost. Opazimo lahko
učinek slabega tv signala in podrsanega filmskega traku, zrcalno sliko, učinek dvojnega vida,
abstraktne računalniško animirane črte, prelivanje, hitri in počasni posnetek in barvni negativ.
Prevladujejo hitri in čisti prehodi, na delu, kjer se skladba umiri, pa opazimo tudi mehke
prehode s prelivanjem.
Tehnični podatki: Spot je posnet v razmerju 16:9. Sneman in objavljen je v polni resoluciji
1920×1080px. Dolžina videospota je 3:50 minut. Celoten spot vsebuje 214 kadrov s
povprečnim trajanjem 1 s.

4.1.2 Taylor Swift – Shake it off
Kader, plan in kamera: V kadru se največkrat pojavlja pevka s spremljevalno skupino
glasbenikov ali plesalcev. Opazimo tudi kadre, kjer so samo plesalci ali glasbeniki, ter kadre,
na katerih je samo ena oseba. Kadri se hitro menjujejo. Uporabljeni so splošni, srednji,
ameriški ter bližnji plan. Kamera je večinoma statična, nekajkrat pa je uporabljen tudi premik
kamere ter približevanje in oddaljevanje.

Slika 35: Kadriranje v videospotu Taylor Swift – Shake it off (Vir: [35])
Svetloba in barve: Enakomerna studijska osvetlitev od spredaj in od strani, brez hudih
kontrastov in trdih senc. Barve so žive in naravne, ki jih poudari dobra studijska razsvetljava.
Ozadje je v sivih odtenkih od bele pa vse do črne. Videospot je posnet v barvni tehniki.
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Zgodba in scena: V videospotu so predstavljene različne vrste plesov, kot so balet, break
dance, izrazni in drugi plesi. Profesionalnim plesalcem se pridruži tudi pevka, ki jih poskuša
oponašati, vendar ji seveda ne gre tako dobro kot ostalim. Ona se kljub temu zabava, kar je s
tem spotom in pesmijo želela tudi sporočiti gledalcem. Prostor in čas nista točno določena.
Scena je zelo preprosta in minimalistična. Spot je postavljen v studio z enobarvnim, črnim ali
belim ozadjem ter svetlečim gladkim podom. Z različnimi osvetlitvami so dosegli različno
temna ozadja za različne kadre. V spotu ni scenskih elementov, razen rekvizitov, ki jih
uporabljajo plesalci in glasbeniki.
Učinki in prehodi: Večkrat je uporabljen učinek počasnega posnetka, ki daje vtis gladkosti in
mehkobe gibanja. Vsi prehodi med kadri so hitri in ostri.
Tehnični podatki: Videospot je posnet v razmerju 16:9. Objavljen je v 1080p resoluciji, traja
pa 4 minute in 1 sekundo. V spotu se zamenja 212 kadrov s povprečno dolžino 1,1 s.

4.1.3 Katy Perry – Roar
Kader in plan: V veliki večini kadri prikazujejo pevko, redkejši kadri pa prikazujejo naravo
in živali ali pa pevko skupaj z živalmi. Dolžina kadrov je zelo raznolika, vidimo lahko zelo
dolge kadre, kot tudi zelo kratke. Velikokrat sta uporabljena bližnji plan in srednji plan za
lažjo umestitev osebe v prostor. Kamera je zelo dinamična in se le redko umiri in preide v
statično. Tudi na prvi pogled statični kadri vsebujejo minimalno premikanje – snemanje iz
roke oziroma z uporabo stabilizatorja. Kamera se premika v vse smeri, opazimo tudi
približevanje in oddaljevanje, žerjav in vožnjo kamere.

Slika 36: Kadriranje v videospotu Katy Perry – Roar (Vir: [36])
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Svetloba in barve: Čeprav so spot snemali v studiu, so z osvetlitvijo poskušali uprizoriti
naravno luč, saj se zgodba dogaja v naravi. Opazimo imitacijo sončne svetlobe, vendar pa se
vidi, da to ni edina svetloba, ki pada na sceno. Pevka je namreč vedno lepo osvetljena z
mehko svetlobo brez ostrih senc. Barve so žive, kontrastne barve, z veliko zelene, primerne
dogajanju v naravi. Spot je posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Zgodba se odvija podnevi v pragozdu. Začne se s strmoglavljenim letalom,
iz katerega prideta pevka in moški. Napotita se v pragozd, kjer moškega napade tiger. Pevka
odhiti naprej in se v nadaljevanju zgodbe poistoveti z naravo in spoprijatelji z njenimi
prebivalci – živalmi, ki poskrbijo za njeno preobrazbo. Spot vsebuje tudi komične elemente,
kjer pevka krokodilu čisti zobe in slonu lakira nohte. Ob zaključku spota se pevka prebudi v
letalu in že mislimo, da so bile vse samo sanje, vendar se zgodba tu še ne konča popolnoma,
saj pevka izstopi iz letala nazaj v pragozd med živali.
Zgodba je postavljena v naravo sredi pragozda. V prvih in zadnjih kadrih je strmoglavljeno
letalo, v ostalih pa narava z drevesi, reko, slapovi. V sceno so vključene tudi številne divje
živali: tiger, slon, opica, krokodil, pajek. Vse je posneto v studiu z dresiranimi živalmi in
umetno postavljeno sceno pragozda.
Učinki in prehodi: Uporabili so veliko vizualnih učinkov. Na začetku in na koncu je
uporabljen učinek animacije prehoda iz risbe v video, v sredini spota pa je tudi animacija
poslikav na steni jame. Pri strmoglavljenem letalu vidimo ogenj in eksplozijo, kar je bilo
dodano v post produkciji. V spotu so določeni kadri, ki prikazujejo, kako tiger opazuje pevko
iz grmov. Za to so uporabili učinek, s katerim želijo to prikazati. Prav tako sta s tigrom
povezana še dva učinka. Prvi je formacija kresničk v obliko tigra, drugi pa je pri pevkinem
dvoboju s tigrom, ko pevka zarjove, nato pa se prikaže tigrova glava. V več kadrih je
uporabljen tudi tako imenovani chroma key učinek, s katerim računalniško zamenjajo ozadje.
Uporabljeni prehodi v spotu so navadni rez, prehod v črno, prehod v belo in prelivanje.
Tehnični podatki: Videospot je posnet v razmerju 16:9 in objavljen v resoluciji 1080p. Dolg
je 4 minute in 29 sekund, vsebuje pa 134 kadrov s povprečno dolžino 2 s.
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4.1.4 Nina Pušlar – Pozdrav z ljubeznijo
Kader in plan: Uporabljenih je veliko različnih kadrov, velika večina pa prikazuje pevko.
Predvsem na začetku pesmi kamera s kadri pokaže dele pevkinega telesa (noge, roko, telo), ko
začne peti, pa se bolj osredotoči na obraz. Nekateri kadri zajemajo tudi pevko skupaj z dvema
kitaristoma ter tudi samega kitarista, vendar so ti kadri redkejši. Veliko kadrov zajema
zamegljene objekte v ospredju, za njimi pa izostreno pevko in kitarista. Kadri se menjajo
hitro, še posebej tisti, ki prikazujejo detajle. Kadri, ki prikazujejo pevko, medtem ko poje, so
večinoma nekoliko daljši. V spotu so uporabili tudi zelo raznolike plane, saj kar nekajkrat
lahko opazimo uporabo splošnega in srednjega, bližnjega in ameriškega plana. Kamera je zelo
dinamična in vedno v premikanju, niti en kader v spotu ni popolnoma statičen. Uporabili so
tehnike zasuka kamere, snemanje iz roke, približevanje in vožnjo kamere.

Slika 37: Kadriranje v videospotu Nina Pušlar – Pozdrav z ljubeznijo (Vir: [37])
Svetloba in barve: Prostor je zelo preprosto osvetljen, uporabljena je naravna, jutranja
sončna svetloba, ki sije skozi okno in žaluzije. Svetloba je večinoma mehka in ne pušča trdih
senc. Barve so žive in kontrastne. Na nekaterih kadrih je prikazano, kako je pevka od zadaj
osvetljena s sončno svetlobo, ki nato sije naravnost v kamero, to pa ustvari nekoliko izprane
barve in nizke kontraste na sliki. Spot je posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Videospot je sestavljen iz dveh zgodb. Prevladuje prva zgodba, ki je
postavljena v dnevno sobo hiše. Sončna svetloba nakazuje, da se zgodba dogaja v jutranjem
času. Druga zgodba pa se dogaja zunaj – pred hišo, na ulici in v parku na otroških igralih.
Pevka in dva kitarista sedijo na sedežni garnituri in izvajajo skladbo, vendar pevka ne sedi v
vseh kadrih na istem mestu. V drugi polovici se začne zgodba prepletati z drugimi posnetki, ki
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jih snema fant s starinsko super 8 kamero. Na teh posnetkih vidimo pevko in fanta pred hišo,
kjer ona zaliva rože, on pa jo snema. Pevka ga nasmejana poškropi z vodo. Kasneje se ta
zgodba preseli v park, kjer se pevka igra z otroškimi igrali.
Učinki in prehodi: V zgodbi, ki se dogaja v dnevni sobi, so uporabljeni učinki odseva leče
ter barvne korekcije, ki poudarijo jutranjo sončno svetlobo. Na posnetkih, ki naj bi bili
narejeni s super 8 kamero, pa je uporabljen učinki, ki oponaša posnetke s filmskega traku. Ta
učinek uporablja močno zatemnitev kotov, barvne korekcije ter praske na filmu. Skoraj vsi
prehodi so navadni rezi, je pa tudi nekaj izjem, kjer se kadri zamenjajo z uporabo prelivanja
posnetkov.
Tehnični podatki: Spot je posnet v razmerju 16:9 in v resoluciji 1080p. Njegova dolžina je 3
minute in 31 sekund, vsebuje pa 116 kadrov s povprečno dolžino 1,8 s.

4.1.5 Jan Plestenjak – Ona sanja o Ljubljani
Kader in plan: Kadri v videospotu se hitro menjujejo. Veliko sta uporabljena bližnji in
srednje bližnji plan, predvsem v delu spota, kjer je prikazan pevec. V delu spota, ki prikazuje
zgodbo, pa sta za umestitev osebe v prostor občasno uporabljena tudi splošni in srednji plan.
Kamera ni nikjer v spotu popolnoma statična, vedno opazimo manjše premike, ki nastanejo ob
snemanju iz roke. Uporabljena sta tudi zasuk in vožnja kamere.

Slika 38: Kadriranje v videospotu Jan Plestenjak – Ona sanja o Ljubljani (Vir: [38])
Svetloba in barve: Svetloba v videospotu je zelo naravna, tudi če je šlo za uporabo kakšnih
svetil, je bil namen imitacija naravne svetlobe. Pri nobenem posnetku ne dobimo občutka
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studijske osvetljave. Barve v videospotu pa so zelo tople in v oranžnem odtenku. Spot je
posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Videospot je razdeljen na dve zgodbi. V prvi vidimo pevca, ki prepeva
skladbo. Na posnetkih je sam, brez inštrumenta ali drugih glasbenikov, stoji na nekakšnem
stopnišču z okrašenimi stebri in ograjami. V tem delu je uporabljen le bližnji in srednje bližnji
plan, tako da nam prostor ni nazornejše prikazan. V drugem delu pa se odvija zgodba. Dekle
se odpravi od doma na delo. Prikazano je, da ji njena služba ni všeč, saj je to delo v neki
tekstilni tovarni, želi pa si biti plesalka. Po delu se odpravi na plesno avdicijo v Ljubljano,
kjer pa jo zavrnejo. Potrta se vrne domov k svojemu partnerju, a tu ne pokaže več občutka
razočaranja.
Učinki in prehodi: V spotu ni uporabljenih posebnih učinkov, le barvne korekcije, s katerimi
so ustvarili tople barve. Vsi prehodi v videospotu so cut prehodi.
Tehnični podatki: Spot je posnet v razmerju 16:9. Sneman in objavljen je v polni resoluciji
1080p. Dolžina videospota je 4:42 minut. Celoten spot vsebuje 110 kadrov s povprečno
dolžino 2,5 s.

4.2 Analiza videospotov rock glasbene smeri
Če iščemo nasprotje pop glasbi, govorimo o rocku. Tudi znotraj rock glasbe je toliko
podzvrsti, da si tudi te med seboj lahko povsem nasprotujejo. V osnovi je pri rock glasbenikih
poudarek na celotni skupini in ne samo na pevcu, kot je to pri pop zvrsti. To se opazi tudi v
videospotih, kjer kamera nameni nekaj pozornosti tudi ostalim članom skupine, predvsem
kitaristom, seveda pa ostaja fokus na pevcu, ki prenaša sporočilo pesmi. Glavni značilnosti
glasbenega videospota rock skupine sta vsekakor hitro menjavanje kadrov in zelo dinamična
kamera.

4.2.1 Paramore – Crushcrushcrush
Kader in plan: Kadri se hitro menjajo, predvsem je to opazno v drugi polovici spota, kjer je
prikazano kaotično stanje in razbijanje inštrumentov. Uporabljen je širok spekter planov. Z
velikim planom na pevkinem obrazu so poudarjena čustva, s splošnim planom cele skupine
dogajanje umestijo v prostor, med njima pa najdemo tudi srednji bližnji, srednji, veliki in tudi
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detajlni plan. Tudi kamera je zelo razgibana, saj opazimo tako skoraj statično kamero kot tudi
veliko različnih premikov. Uporabili so tudi je vožnja kamere, približevanje in oddaljevanje,
snemanje iz roke, žerjav ... Pri nekaterih posnetkih kitaristov in pevke sta uporabljena tudi
zgornji in spodnji karkurz.

Slika 39: Kadriranje v videospotu Paramore – Crushcrushcrush (Vir: [39])
Svetloba in barve: Glasbeniki z zadnje strani osvetljeni z naravno svetlobo popoldanskega
sonca in sončnega zahoda, s sprednje strani pa jih osvetljujejo s pomočjo luči in odbojnikov.
V spotu opazimo tudi posnetke, kjer je uporabljena samo svetloba sončnega zahoda, ki
glasbenike osvetljuje od zadaj, zaradi česar vidimo lahko zgolj silhuete. Posnetki so zelo
kontrastni, z uporabo barvnih korekcij pa so dosegli tudi nižjo saturacijo in dali posnetku
toplejše barve, zato na posnetkih opazimo nekoliko oranžen barvni odtenek. Spot je posnet v
barvni tehniki.
Zgodba in scena: Zgodba je postavljena v prazno puščavo. Glasbeniki izvajajo skladbo,
vendar v puščavi niso sami, saj jih tri osebe opazujejo skozi daljnogled. To so zelo filmsko
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oblečene osebe v stilu puščavniških razbojnikov. Živijo v »hiši« brez sten in strehe,
sestavljena je le iz vrat, okna in pohištva. Proti koncu spota puščavniki pridejo do glasbene
skupine in začnejo razgrajati in razbijati njihove inštrumente.
Čeprav se spot odvija v na pogled prazni puščavi, pa je uporabljenih kar nekaj scenskih
elementov. Poleg inštrumentov in mikrofonov glasbenikov opazimo tudi drevo ter seveda
veliko pohištva v »hiši« puščavnikov.
Učinki in prehodi: Poleg barvnih korekcij opazimo tudi učinki počasnega posnetka in učinki
dvojnega vida. Prehodi so v veliki večini ostri cut prehodi, nekajkrat pa so uporabljeni tudi
dissolve, fade in in fade out.
Tehnični podatki: Spot je posnet v razmerju 16:9. Objavljen je v resoluciji 360p. Dolžina
videospota je 3:09 minut. Celoten spot vsebuje 210 kadrov s povprečno dolžino 0,9 s.

4.2.2 Foo Fighters – The Pretender
Kader in plan: Kadri se zelo hitro menjujejo, nekateri med njimi so tako kratki, da jih komaj
opazimo. Obraz nastopajočega ni vedno v sredini kadra, ampak je velikokrat tudi skrajno levo
ali desno in že skoraj izven kadra. Uporabljenih je veliko različnih planov, najbolj pa
prevladujejo ameriški, bližnji in veliki plan. Velikokrat kamera pokaže tudi total. Zaznamo
lahko zelo kontrastno uporabo premikov kamere. Nekateri kadri so popolnoma statični,
sledijo pa jim ekstremni pan in tilt, približevanje, vožnja kamere in snemanje iz roke. Zelo
jasno lahko opazimo tudi uporabo žerjava in elektronske glave za pan in tilt.
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Slika 40: Kadriranje v videospotu Foo Fighters – The Pretender (Vir: [40])
Svetloba in barve: Svetloba je zelo studijska, saj je na stropu hangarja veliko število luči, tla
pa so zrcalno bele barve, kar odbija svetlobo in osvetljuje skupino tudi od spodaj. Barve so
naravne, zelo pa izstopajo bela tla ter živo rdeča stena za skupino. Pred zaključkom spota se ta
stena razleti in rdeča tekočina poškropi cel prostor. Ta del spota je osvetljen z rdečimi lučmi,
kar pa gre lahko tudi za korekcijo barv v montaži. Spot je posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Videospot predstavlja skupino, ki izvaja skladbo v letalskem hangarju z
velikim številom neonskih luči na stropu. Za skupino je velika stena živo rdeče barve. V
nadaljevanju se pred skupino v vrsto postrojijo policisti, ki so oblečeni v posebne uniforme za
kontroliranje izgredov. Ko se začne najglasnejši refren pesmi, se policisti zapodijo proti
skupini, v trenutku, ko jih dosežejo, pa se stena za skupino razbije in iz nje izbruhne rdeča
tekočina, ki se ji policisti zelo težko upirajo, na glasbenike pa nima večjega vpliva. Ta
tekočina odplakne policiste. Na koncu spota pevec udari s svojo kitaro po tleh in v tem
trenutku tekočina preneha škropiti in spot se zaključi.
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Učinki in prehodi: V delu spota, kjer se policisti zaženejo proti skupini, je uporabljen učinek
počasnega posnetka, nekaj pa je tudi hitrih posnetkov. Za prehode med kadri je uporabljen
navadni rez.
Tehnični podatki: Spot je predstavljen v letterbox formatu. Objavljen je v resoluciji 480p.
Dolžina videospota je 4:30 minut, celoten spot pa vsebuje 241 kadrov s povprečno dolžino 1,1
s.

4.2.3 Disturbed – The light
Kader in plan: Spot vsebuje hitro menjajoče se kadre. Prevladuje uporaba treh filmskih
planov: velikega, srednje bližnjega in total plana, opazimo pa tudi ostale plane. Vsi člani
zasedbe so na nekaterih posnetkih snemani z zgornjega rakurza. Kamera je zelo dinamična in
vedno v premikanju, prevladuje snemanje iz roke, opazna pa je tudi uporaba žerjava.

Slika 41: Kadriranje v videospotu Disturbed – The light (Vir: [41])
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Svetloba in barve: Videospot je zelo temačen in kontrasten. Prostor, v katerem skupina igra,
predstavlja pogorelo hišo, z osvetljavo pa so poskušali imitirati svetlobo ognja, zato so tudi
barve nekoliko toplejše. V delih spota, ki pripoveduje zgodbo, je svetloba naravna. Spot je
posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Videospot je poln posnetkov z globokim pomenom. Začetna scena
prikazuje bolnika v bolnišnici, ovitega v povoje, posnetki pa preskakujejo nazaj v gorečo
zgradbo, kjer vidimo gasilca, ki ga zajamejo plameni in pokopljejo ruševine. Gasilca rešijo in
odpeljejo v bolnišnico. Ko snamejo povoje, se razkrijejo močne opekline na gasilčevem
obrazu. Sam je zaradi tega zelo nesrečen in nemočen, ko hodi po cesti, ljudje strmijo v njegov
opečeni obraz. Vendar pa na terapiji spozna dekle, ki mu ulije novo upanje in veselje do
življenja.
Učinki in prehodi: Zaradi simulacije požara in pogorele hiše so uporabili veliko učinkov, kot
so dim, ogenj, padanje ruševin, goreč pepel, ki lebdi v zraku, motnja slike zaradi vročine. Za
dinamičnost kadrov poskrbi tudi uporaba počasnega in hitrega posnetka ter zamrznitev časa,
ko vsi glasbeniki in okolica obstanejo, kamera pa se naprej premika po prostoru. Za prehode
med kadri je uporabljen navadni rez.
Tehnični podatki: Spot je predstavljen v letterbox formatu. Objavljen je v resoluciji 1080p.
Dolžina videospota je 4:21 minut. Celoten spot vsebuje 240 kadrov s povprečno dolžino 1 s.

4.2.4 Elvis Jackson – Not here to pray
Kader in plan: Kadri se hitro menjajo, v večini so posneti s strani in iz bližine. Noben kader
ni zelo širok, najbolj oddaljen plan, ki ga zasledimo, je srednji plan. Prevladujejo bližnji in
srednje bližnji plani, uporabljen je tudi choker shot. Veliko je detajlnih planov, ki prikazujejo
ruševine, ki jih odnaša veter. Kamera je zelo nemirna, v uvodu videospota opazimo vožnjo
kamere od leve proti desni, kasneje pa so v večini vsi posnetki narejeni s snemanjem iz roke, s
čimer so imitirali tresenje kamere zaradi vetra. Nekajkrat zasledimo tudi uporabo zgornjega in
spodnjega rakurza.
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Slika 42: Kadriranje v videospotu Elvis Jackson – Not here to pray (Vir: [42])
Svetloba in barve: Svetloba je v prvi polovici videospota zelo naravna, tudi če je šlo za
uporabo umetnih svetil, so z njimi imitirali naravno svetlobo, ki pronica skozi okna. V
drugem delu pevec vklopi kabel v vtičnico in prižge se veliko število odrskih luči, ki
presvetlijo prostor in utripajo po ritmu glasbe. Z uporabo barvnih korekcij so poudarili
zapuščen in zaprašen prostor, barve zato niso žive, ampak nekoliko izprane. Spot je posnet v
barvni tehniki.
Zgodba in scena: Spot prikazuje staro, zapuščeno halo. Iz prahu se dvignejo glasbeniki in
začnejo igrati skladbo. Skozi halo piha močan veter, ki odnaša zapuščen gradbeni material,
prah in ostalo nesnago. Vsi glasbeniki so obrnjeni proti vetru in se mu upirajo, le bobnar je
obrnjen v nasprotno smer. V drugem delu pevec vklopi kabel v vtičnico na steni in vklopijo se
odrske luči, ki presvetlijo prostor in utripajo po ritmu glasbe.
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Učinki in prehodi: V uvodu je nekajkrat uporabljen počasni posnetek. Spot se začne s fade in
prehodom, zaključi pa s fade out. V uvodu spota je nekajkrat uporabljen učinek dip to black,
ostali prehodi pa so navadni rezi.
Tehnični podatki: Spot je v letterbox formatu. Objavljen je v HD resoluciji 720p. Dolžina
videospota je 3:10 minut. Celoten spot vsebuje 195 kadrov s povprečno dolžino 1 s.

4.2.5 Tabu – Greva dol
Kader in plan: Kadri so zelo razgibani in se hitro menjujejo. Opazimo veliko različnih
planov, na pevki so najbolj uporabljeni veliki, srednji bližnji in srednji plan. Kamera je zelo
dinamična. Ker so glasbeniki razporejeni v krogu okoli stebra, je velikokrat uporabljena
vožnja kamere oziroma uporaba steadicama, ki je bil uporabljen tudi pri posnetkih na ulicah
Ljubljane. Poleg normalnega kota kamere opazimo tudi uporabo zgornjega in spodnjega
rakurza ter ptičje perspektive.
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Slika 43: Kadriranje v videospotu Tabu – Greva dol (Vir: [43])
Svetloba in barve: Prizorišče je osvetljeno z umetno svetlobo, natančneje s koncertno
osvetlitvijo. Luči so postavljene na konstrukciji sredi atrija, na stropu in balkonih. Svetloba je
zelo kontrastna s trdimi sencami. Pri posnetkih z ulic je svetloba naravna. Spot je predstavljen
tako v modrih odtenkih kot tudi v toplejših barvah. Spot je posnet v barvni tehniki.
Zgodba in scena: Skupina izvaja skladbo v okroglem atriju. Sredi atrija je postavljena
konstrukcija v obliki stebra, na kateri so montirane luči. Prostor je osvetljen tudi z lučmi s
stropa in balkonov nad atrijem. Skupina je postavljena v krogu okoli stebra. Posnetki iz atrija
so prepleteni s posnetki z ulic Ljubljane, po katerih se sprehaja pevka in poje skladbo. Tu je
kamera obrnjena proti pevki in se premika vzvratno.
Učinki in prehodi: V videospotu ni uporabljenih posebnih učinkov, vsi prehodi med kadri so
normalni rezi.
Tehnični podatki: Spot je posnet v razmerju 16:9. Objavljen je v resoluciji 1080p. Dolžina
videospota je 3:22 minut. Celoten spot vsebuje 137 kadrov s povprečno dolžino 1,5 s.
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4.3 Ugotovitve
Čeprav sem analiziral videospote iz dveh popolnoma različnih glasbenih zvrsti ter vsak žanr
razčlenil še na tuje in slovenske videospote, lahko med njimi najdemo veliko podobnosti,
predvsem v tehničnem smislu, največje razlike pa se opazi pri vsebini. Za vse analizirane
videospote je značilno hitro menjavanje kadrov in uporaba veliko različnih planov. Kamera je
v redkih primerih popolnoma statična, večinoma namreč vsebuje vse mogoče premike, najbolj
pa so uporabljeni snemanje iz roke, uporaba stabilizatorja, vrtenje okoli horizontalne in
vertikalne osi ter snemanje z uporabo žerjava. Predvsem pri videospotih rock glasbene smeri
poleg normalnega kota zasledimo tudi uporabo zgornjega in spodnjega kota kamere. Za pop
videospote je bolj značilna studijska osvetlitev, s čimer se velikokrat želi poudariti lepota
pevca ali pevke, pri rock videospotih pa se z osvetljevanjem imitira naravno svetlobo, ali pa
snemanje poteka v temnejših prostorih z močnimi lučmi, kar ustvari zelo kontrastno sliko s
trdimi sencami. Prehodi so v veliki večini navadni rezi, le v posebnih primerih se uporabljajo
tudi ostali prehodi, kot so na primer dissolve in fade in/out. Največjo razliko med pop in rock
glasbenimi videospoti opazimo pri vsebini. Medtem ko se pop videospoti močno osredotočajo
na pevca ali pevko, okoli katerih se odvija zgodba, pri videospotih rock žanra navadno
zasledimo dve ločeni zgodbi. Prva prikazuje glasbeno skupino, ki izvaja skladbo. Tu se
kamera osredotoči na glasbenike in ne le na pevca, kot je to značilno za pop žanr. V drugi
zgodbi pa se odvija neko dogajanje, ki je navadno povezano z vsebino ali pomenom besedila
pesmi.
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5 SNEMANJE IN MONTAŽA VIDEOSPOTA
Predstavil bom postopke izdelave praktičnega dela diplomske naloge. Končni izdelek lahko
najdemo na podatkovnih nosilcih navedenih v dodatku.

5.1 Predstavitev opreme
Za snemanje sem uporabil svojo lastno opremo. Ker se ljubiteljsko ukvarjam s fotografijo in
videom, imam kar nekaj opreme, določene rekvizite pa sem kupil prav za namen snemanja
tega projekta. Pri snemanju sem uporabil:


DSLR fotoaparat Canon EOS 60D



Objektiv Sigma 18-35mm f/1.8



Objektiv Canon 18-135mm f/3.5-5.6 IS



Spominsko kartico SanDisk SDHC Extreme 32GB



Stabilizator Genesis



Dve stojali Velbon CX-440



Konova slider K2 120cm



Odbojnik svetlobe



Držalo kamere Filmcity



Stojalo gorillapod SLR Zoom s krogljično glavo

Naprava za snemanje je bil DSLR fotoaparat Canon 60D, ki omogoča snemanje v polni
ločljivosti 1080p pri 24 sličicah na sekundo. Za zajem slike ima vgrajeno APS-C CMOS
tipalo z 18 milijoni slikovnih pik. Fotoaparat ponuja možnosti nastavitve ISO od 100 do 6400,
razširljivo do 12800, vendar pa so posnetki pri ISO večjem od 640 skoraj neuporabni, ker se
na posnetku pojavi preveč šuma. Ker sem snemal v sončnem dnevu, sem imel ISO nastavljen
na najmanjšo vrednost 100. Hitrost zaklopa sem nastavil na 1/50 sekunde, saj je to optimalna
vrednost, če snemamo 24 sličic na sekundo. Hitrejša nastavitev bi povzročila zelo ostre
posnetke premikanja, kar deluje zelo umetno. Počasnejša nastavitev pa bi povzročila
preveliko zameglitev premikajočih se objektov.
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Slika 44: Canon 60D (Vir: [44])
Čeprav sem imel na voljo dva objektiva, sem skoraj vse posnetke naredil s Sigmo 18-35mm,
saj ta ponuja ostrejšo sliko. Ta objektiv ponuja tudi možnost zelo odprte zaslonke, kar f/1.8,
vendar te opcije nisem potreboval, saj je bila lokacija dovolj svetla, zato sem imel večinoma
časa zaslonko zelo zaprto.

Slika 45: Sigma 18-35mm f/1.8 (Vir: [45])
Pri snemanju sem si pomagal z različnimi pripomočki. Največ posnetkov sem naredil z
uporabo držala, ki omogoča lažje manevriranje s kamero pri snemanju iz roke. Prav tako
predstavlja vmesni člen med kamero in rokami, kar blaži manjše tresljaje. Za določene
posnetke sem uporabil tudi steadicam, ki med hojo popolnoma stabilizira sliko. Pri posnetkih
od daleč pa sem rahlo gibanje kamere ustvaril z uporabo drsnika, ki sem ga za stabilnost
montiral na dve fotografski stojali.
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Slika 46: Pripomočki za snemanje, z leve: camera rig, drsnik, stabilizator (Vir: [46])
Ker gre za videospot, je bilo zelo pomembno usklajevanje slike z glasbo. Zato smo s seboj
vzeli radio, s katerim smo predvajali skladbo, s pomočjo katere so se glasbeniki usklajevali.
Predvsem je bilo to zelo pomembno za pevca, saj bi bila morebitna napaka v izgovorjavi
lahko zelo opazna. Ugotovili smo, da so inštrumenti preglasili skladbo na radiu, zato smo
uporabili akustiko v avtomobilu, s katero nam je uspelo doseči željeni učinek.

5.2 Ideja in izbor lokacije
Prvi korak tega projekta je bil seznanjanje s pesmijo ter njenim pomenom. Skladbo sem
večkrat poslušal, da se mi je v glavi izoblikovala ideja in da sem si okvirno vizualiziral
zgodbo v videospotu. Člani skupine so podali njihova mnenja o scenariju za videospot, vendar
smo jih po skupnem premisleku opustili, ter začeli od začetka. Skladba govori o simpatiji in
ljubezni, ki jo izraža fant do dekleta. Govori o spogledovanju med šolskimi klopmi, ko še
nista vedela, da sta si usojena, ter da bosta nekoč postala par. Ritmi glasbe so razigrani in
mladostniški. Zgodbo videospota sem postavil na obalo, v poletni čas, kjer vlada sproščeno
vzdušje, ki smo ga dosegli z umestitvijo skupine v naravo med vinograde ter s primerno
kostumografijo. Glasbeniki so bili oblečeni zelo poletno, bili so bosi, oblečeni v pisane hlače,
nosili so sončna očala. Na ta način smo poudarili mladost in razigranost. V videospotu smo
uporabili prepletanje med dvema zgodbama. Na eni strani imamo glasbeno skupino, ki izvaja
skladbo, v drugem delu zgodbe pa se pojavlja dekle – Oliva – ki jo nagovarja pevec v pesmi.
Tudi ta del zgodbe je umeščen na isto lokacijo, vendar v drug časovni okvir, saj tudi tu
nastopa pevec skupine. V tem delu se največ pojavlja Oliva, ki se vozi s kolesom in je nekam
namenjena, ne vemo pa še kam. V zaključku pesmi se nam razkrije, da je bila na poti k
svojemu fantu, to pa je pevec skupine. Izvemo torej, da je bila njuna ljubezen uresničena. Ker
se zgodbi prepletata med celotnim videospotom, lahko gledalec razločno razbere, da je dekle
v drugi zgodbi prav Oliva, o kateri govori besedilo pesmi. Ker je skladba zelo kratka in traja
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le dobri dve minuti in pol, je skupina želela v videospot vključiti še nekakšen uvod. Posneli
smo prihod glasbenikov iz daljave, dodal pa sem še detajl, kako pevec pobere kitaro s tal. V
uvodu se izpiše tudi izvajalec ter naslov skladbe.
Ker gre za zelo poletne melodije v pesmi, sem se odločil, da bomo dogajanje postavili na
obalo. Najprej sem imel idejo, da bi skupino posnel na klifu z razgledom na morje, zato sem
se odpravil na slovensko obalo z namenom iskanja prave lokacije. S posveti na obalnih
občinah in naravovarstvenih zavodih sem ugotovil, da je večina klifov na slovenski obali
zavarovanih kot območje naravnega rezervata, kjer je poseganje v naravo in onesnaževanje s
hrupom prepovedano. Našel sem le eno lokacijo, kjer bi bilo snemanje dovoljeno, vendar pa
sončno svetlobo zastirajo drevesa, tako da bi bili nastopajoči brez naravne osvetlitve. Na poti
nazaj mi je v oko padla idilična lokacija s staro hišico, obdano z vinogradi. Lokacijo sem
fotografiral in sklenil, da bo primerna za snemanje. Ker je šlo za zasebno zemljišče in je bila
pot zaprta z zapornico, smo se z lastnikom zemljišča dogovorili, da nam je omogočil dostop s
kombijem.

5.3 Snemanje

5.3.1 Priprava
Snemanje videospota sem razdelil na dva dni. Prvi dan smo posneli prvo zgodbo, v kateri
skupina izvaja skladbo. Lokacija snemanja je bil vinograd na slovenski obali, natančneje v
Ankaranu. Ker je bila želena lokacija na privatnem zemljišču, sem moral od lastnika pridobiti
dovoljenje za snemanje. Odločili smo se, da bomo posneli skupino s celotno glasbeno
opremo, torej z vsemi glasbili, celotnim bobnarskim setom in kitarskimi ojačevalci. Izpustili
pa smo mikrofone, saj smo želeli doseči bolj direkten stik s poslušalcem, besedilo je namreč
napisano tako, da pevec neposredno nagovarja dekle.
Snemati smo hoteli dopoldan, vendar se je stvar zaradi logističnih težav zavlekla. Zaradi tega
smo s snemanjem začeli v popoldanskih urah. Naslednji dan smo posneli drugi del zgodbe, v
katerem se pojavita dva lika: Oliva in njen fant – pevec skupine. Lokacijo smo ohranili isto, s
čimer smo še bolj povezali obe zgodbi.
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5.3.2 Luč
Snemali smo na sončen poletni dan, tako da je glavno luč predstavljalo sonce. Zaradi odročne
lokacije nismo imeli dostopa do električne energije, zato je bila uporaba dodatnih luči
nemogoča. Ker pa je prvi snemalni dan prišlo do časovnega zamika začetka snemanja, je bilo
takrat sonce najvišje na nebu. Rezultat so bile trde sence na obrazih glasbenikov, kar ni
ustrezalo osvetlitvi, ki sem jo želel doseči, zato sem si moral pomagati z odbojnikom, s
katerim sem ublažil trde sence. Na drugi snemalni dan je snemanje potekalo v dopoldanskem
času, tako da je bila naravna svetloba veliko lepša, vendar smo tudi tu opravili manjše
popravke z uporabo odbojnika, predvsem v zadnjem delu, ko se zgodba dogaja na klifu, kjer
je senca, v ozadju pa je močno presvetljeno nebo in morje. Tu je bila nujna korekcija
osvetlitve z odbojnikom, saj bi bilo v nasprotnem primeru ozadje popolnoma presvetljeno,
oziroma bi bil subjekt pretemen.

5.3.3 Zvok
Ker gre za glasbeni videospot, kakovost posnetega zvoka ni pomembna, rabimo ga le za
referenco pri usklajevanju slike z zvokom pri montaži, zato sem uporabil kar notranji
mikrofon v kameri. Tu bi omenil še uporabo avdio posnetka za referenco glasbenikom med
snemanjem. Peti in igrati morajo namreč točno po pesmi, da v videospotu ne pride do
odstopanj. Zato sem si tu pomagal tako, da sem na radiu predvajal skladbo, po kateri so se
glasbeniki orientirali med snemanjem.

5.3.4 Slika in kadriranje
Sliko sem zajemal z DSLR fotoaparatom Canon 60D, ki ponuja snemanje v resoluciji 1080p s
24 sličicami na sekundo. Svetloba je na senzor potovala skozi oster Sigmin objektiv z
goriščno razdaljo 18–35 mm in maksimalno zaslonko f/1.8 Zaradi močnega sonca sem lahko
ISO vrednost držal na minimalnih 100, vendar pa je bila slika še vedno presvetljena, tako da
sem moral spustiti zaslonko na vrednost 16, pri čemer se zelo poveča območje ostrine. Da bi
zaslonko lahko ohranil na visokih vrednostih, bi moral uporabiti ND filter, ki omeji
intenziteto svetlobe, ki pada na senzor. Ker tega filtra takrat nisem imel na voljo, sem moral
svetlost uravnati z zaslonko. Čas zaklopa sem nastavil na 1/50 sekunde, kar je standard za
posnetke, snemane pri 24 sličic na sekundo. Pri kadriranju sem uporabil predvsem srednji
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plan in total, saj sem želel, da se vidi njihove aktivnosti, torej igranje na inštrumente. Nekaj
kadrov je tudi v srednje bližnjem planu, kar da bolj osebni pridih. Sliko sem še dodatno
razgibal z uporabo različnih kotov kamere. Za snemanje bližnjih kadrov sem uporabljal držalo
in stabilizator, pri posnetkih od daleč pa sem nekoliko dinamike uvedel z uporabo drsnika.

5.4 Postopki montaže
Za montažo sem uporabil program Adobe Premiere Pro CC. Premiere Pro je profesionalni
program za montažo video posnetkov, ki ponuja mnogo uporabnih funkcij za doseganje
vrhunskih končnih izdelkov.

5.4.1 Predstavitev programa montaže
Za optimizacijo našega dela si lahko delovno okolje v programu Premiere Pro prilagodimo po
naših potrebah. V svojem primeru sem izbral okolje Editing, v katerem najdemo polja, ki se
jih največkrat uporablja pri klasični montaži video posnetkov. Na sliki sem označil področja
znotraj okolja Editing. Opisal bom tista polja, ki se jih najpogosteje uporablja v postopku
montaže videospota.

Slika 47: Delovno okolje Editing v programu Adobe Premiere Pro CC [47]
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1 – Polji Project in Effects
V okolju Editing lahko izbiramo med različnimi polji, najpogosteje uporabljeni pa sta polji
Project in Effects.
V polju Project najdemo razvrščene vse datoteke našega projekta. Sem spadajo vse uvožene
datoteke in sekvence, ki jih ustvarjamo znotraj programa. V spodnji vrstici najdemo orodja, ki
jih uporabljamo za prilagajanje pogleda datotek na seznamu, in gumb za ustvarjanje novega
elementa.
V polju Effects najdemo knjižnico, ki vsebuje po mapah razporejene avdio in video učinke ter
prehode.

Slika 48: Polji Project in Effects [47]

2 - Polji Source in Effect controls
Source in Effect controls sta dve najbolj uporabljeni polji iz sklopa polj na tem področju
delovnega okolja.
Source uporabljamo, ko želimo opraviti predogled posnetka, preden ga vstavimo na
časovnico. To storimo z dvojnim klikom na posnetek v polju Project. V polju Source najdemo
orodja, ki nam pomagajo pri pregledovanju posnetka, pa tudi orodja, s katerimi določamo
začetno in končno točko posnetka, ki ga želimo umestiti na časovnico. Za umestitev posnetka
na časovnico primemo posnetek in ga povlečemo na željeno mesto na časovnici z uporabo
drag and drop ali vlečenja. V primeru, da želimo prenesti le zvok ali le sliko s tega posnetka,
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je postopek umestitve na časovnico podoben, le da v tem primeru ne primemo posnetka
ampak ikono pod posnetkom, ki predstavlja ustrezno izbiro.

Slika 49: Poji Source in Effect controls [47]
V polju Effect controls pa so orodja za manipuliranje vseh učinkov, ki so bili določeni
izbranemu posnetku. Na desni strani polja je časovnica, ki predstavlja dolžino izbranega
posnetka. Ne tej časovnici lahko določamo, kje v času se bo pojavila določena vrednost
izbranega učinka z uporabo keyframov.
3 – Časovnica
Največ dela v postopku montaže opravimo na časovnici. Tu s posameznih posnetkov z
uporabo prehodov ustvarimo končni izdelek. Na časovnici je več video in avdio polj, na
katere lahko zlagamo izbrane posnetke. Posnetki, ki so na višjem mestu na časovnici, so tudi
v izhodnem posnetku zgoraj. Na levi strani je orodna vrstica z orodji za opravljanje montaže,
na desni pa skala za prikaz jakosti zvoka.

Slika 50: Časovnica [47]
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4 - Program
Polje Program je namenjeno prikazu našega dela. Deluje kot monitor, ki prikazuje izdelek,
katerega ustvarjamo na časovnici. To polje vsebuje enake funkcijske gumbe za pregledovanje
posnetka kot polje Source.

5.4.2 Sestavljanje zgodbe
Da lahko začnemo s sestavljanjem projekta, moramo najprej ustvariti okolje, v katerem se bo
naš projekt nahajal. Projekt najprej poimenujemo ter izberemo lokacijo na disku. Nato
moramo znotraj projekta ustvariti sekvenco, na kateri se bodo nahajali naši posnetki. Izbor
nastavitev sekvence je zelo pomemben, saj vpliva na lastnosti končnega izdelka. Moji
posnetki so bili posneti v resoluciji 1080p s 24 sličicami na sekundo, zato sem pri ustvarjanju
sekvence uporabil predlogo z enakimi lastnostmi. Ta korak lahko poenostavimo, saj se ob
postavitvi posnetka na prazno časovnico samodejno ustvari sekvenca z enakimi lastnostmi,
kot jih ima uvoženi posnetek.

Slika 51: Nastavitve sekvence [47]
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Ko imamo sekvenco pripravljeno, lahko v projekt uvozimo posnet material. To lahko storimo
s klikom na File > Import, na voljo pa nam je tudi bližnjica na tipkovnici Ctrl+I. Za lažjo
organizacijo sem na disku ustvaril posebno mapo, v kateri je tako projekt kot tudi ves posnet
material.
Najprej sem na časovnico vstavil zvočni posnetek pesmi, po katerem sem se kasneje ravnal
pri sinhronizaciji video posnetkov. Za lažjo sinhronizacijo s pesmijo sem pri vstavljanju video
posnetkov na časovnico ohranil tudi zvočni zapis posnetka. S primerjavo zvočnega signala
sem poravnal posnetek z originalno skladbo, ter nato izbrisal referenčni zvočni signal video
posnetka. Ker nisem imel določenega točnega scenarija, sem imel v montaži prosto pot izbire
kadrov. Posnetke sem na časovnico razporedil tako, da enakomerno prikazujejo vse člane
skupine, nekoliko več pozornosti pa sem namenil pevec. Ko sem imel pripravljen celoten spot
s posnetki glasbene skupine, sem dodal še posnetke iz drugega snemalnega dneva.
Pri sestavljanju zgodbe sem največ uporabljal orodje Selection tool (bližnjica »V«). Z njim
premikamo posnetke po časovnici ter jih po potrebi podaljšujemo ali krajšamo. Ko sem želel
posnetek razdeliti na dva dela, sem uporabil Razor tool (bližnjica »C«).
Uporabljeni prehodi med posnetki so večinoma navadni rez, prelivanje sem uporabil le, ko
zgodba preide iz igranja skupine na posnetke Olive, saj ta prehod najlepše prikaže prehod med
dvema prostoroma in časoma. Za uporabo kreativnejših prehodov, kot je navadni rez,
poiščemo željeni prehod s seznama Video transitions v polju Effects, ter ga s tehniko drag &
drop prenesemo na začetek ali konec posnetka, na katerem želimo opraviti ta prehod.
Videospot sem zaključil z zatemnitvijo.

5.4.2 Uporaba učinkov
V videospotu sem uporabil kar nekaj učinkov. Na vseh posnetkih sem opravil barvno
korekcijo, s katero sem dosegel toplejše barve ter nekoliko bolj filmski izgled. Korekcije sem
izvedel s pomočjo dveh orodij. Prvo orodje je Shadow/Highlight, s katerim sem povečal
kontrast slike, drugo pa je vtičnik Magic Bullet Looks, ki je namenjen prav barvnim
korekcijam, ki jih lahko opravimo sami, ponuja pa nam tudi številne predloge.
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Slika 52: Posnetek brez in z barvnimi korekcijami [47]
Na posnetkih Olive sem uporabil učinek upočasnjenega posnetka. To sem dosegel z desnim
klikom na posnetek, ter izborom Speed/Duration. Odpre se nam okno, v katerem določamo
hitrost posnetka. Ker sem te posnetke snemal 50 sličic na sekundo, sem lahko hitrost posnetka
zmanjšal na 50 % ter s tem ohranil tekočo sliko.
Prav tako sem posnetke Olive obogatil z dodajanjem odsevov leče. V projekt sem uvozil
posnetke odsevov leč na črni podlagi. Te posnetke sem nato umestil na časovnico nad
posnetke Olive, ter jim določil način mešanja na Screen, pri katerem temni deli posnetka
popolnoma izginejo, tako da na končnem posnetku ostanejo le odsevi.

Slika 53: Primer posnetka z dodanim učinkom odseva leče [47]
Pri posnetkih kitarista med kitarskim solom sem uporabil učinek dvojnega vida. Dosegel sem
ga s podvajanjem posnetka. Podvojenemu posnetku sem določil prosojnost na 15 %, ga
povečal, ga zamaknil od osnovnega posnetka ter mu za povečanje dinamike določil premike.
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Slika 54: Nastavitve učinka dvojnega vida [47]

5.4.3 Izvoz
Ko je montaža končana, moramo izdelek izvoziti iz projekta v video datoteko. To dosežemo s
klikom na File > Export > Media. Odpre se nam okno, kjer določimo lastnosti izvoza
datoteke. Izbiramo lahko med različnimi kodeki ter posnetku določimo resolucijo, število
sličic na sekundo, tv standard in drugo. V mojem primeru sem izbral video format H.264.
Posnetek sem izvozil v ločljivosti 1080p s 23.976 sličicami na sekundo v PAL tv standardu.
Ko določimo vse lastnosti, kliknemo na gumb Export in počakamo, da se posnetek izvozi.
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Slika 55: Nastavitve izvoza [47]
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE
Spoznal sem zgodovino videospota, preučil pravila in postopke za njihovo izdelavo ter
videospote razčlenil in analiziral njihove značilnosti. S pridobljenim znanjem sem posnel svoj
prvi glasbeni videospot.
V preteklosti je bila oprema za snemanje in montažo zelo draga, vendar pa je razvoj
tehnologije tako napredoval, da je danes oprema, s katero lahko dosežemo profesionalne
rezultate, na voljo praktično vsakemu posamezniku, ki se želi ukvarjati z video produkcijo.
Prav tako sem preučil tehnike in postopke, ki se uporabljajo pri snemanju vseh vrst video
izdelkov, najbolj pa sem se osredotočil na tehnike, ki so največkrat uporabljene prav pri
produkciji glasbenih videospotov. Kljub temu da imamo pri izdelavi videospota veliko bolj
proste roke kot pri izdelavi drugih video izdelkov, pa moramo pravila najprej zelo dobro
poznati, da jih lahko kršimo.
Ker pri snemanju videospota sodeluje veliko število ljudi, smo s časom po navadi zelo
omejeni. Zato je pomembno, da se na snemanje odpravimo maksimalno pripravljeni. Vsi
koraki snemalnega dneva morajo biti logistično premišljeni in med seboj usklajeni.
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7. DODATEK
Končni izdelek praktičnega dela diplomske naloge je v fizični obliki shranjen na DVD
pomnilniškem mediju, objavljen pa je tudi na spletnem portalu YouTube, do katerega lahko
dostopamo prek spodnje povezave:
https://www.youtube.com/watch?v=jATR_zuJ6U4
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8. IZJAVA
Izjavljam, da sem diplomsko delo izdelal samostojno pod vodstvom mentorja, doc. dr. Marka
Meže. Izkazano pomoč drugih sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali.

Gal Stergar
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