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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Konec 20. stoletja je prineslo skokovit razvoj medijev. Mediji kot so revije, časopisi, radio in
televizija so obstajali ţe v 20. stoletju. V tem času so se zaradi tehnoloških inovacij mediji hitro
razvijali. Prehajali so iz tiskanih medijev v digitalne medije in postajali vedno bolj dostopni
širšemu občinstvu. V današnjem času so le-to nepogrešljivi mediji, ki vedno bolj vplivajo na
navade in mišljenja ljudi. Lokalne in globalne informacije prenašajo do poslušalcev, bralcev in
gledalcev v rekordno hitrem času. Televizijski programi se vedno bolj prilagajajo ţeljam
uporabnikov. Poleg informativnih oddaj, filmov, serij, zabavno-informativnih, glasbenih oddaj,…
lahko na televizijskih programih zasledimo tudi različne verzije modnih oddaj. Te so v tujini sicer
zastopane v večji meri. Pri nas takšne oddaje na televizijskih programih komaj zasledimo.
Cilj diplomskega dela je bilo posneti in zmontirati petminutno modno oddajo. Pri tem smo
upoštevali smernice, ki smo jih dobili z analizo različnih slovenskih in tujih modnih oddaj, ki jih
lahko v sedanjem obdobju zasledimo na televiziji. Pred snemanjem oddaje smo izvedli anketo z
izbrano ciljno skupino. Prek ankete smo dobili podatke o tem, kaj si naša ciljna skupina ţeli videti
v modni oddaji. Prejete podatke smo v čim večji meri upoštevali in uporabili pri nastajanju
končnega izdelka. Samo modno oddajo smo posneli s fotoaparatom Canon EOS 700D in Nikon
Lumix GH4. Montaţo oddaje smo izvedli v programu Adobe Premiere Pro CS6.
Ključne besede: televizija, oddaja, moda, produkcija, snemanje, montaţa
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ABSTRACT
The end of the 20th century has brought growth in media development. Media, such as
newspapers, magazines, radio and television have already existed in the 20th century. At
this time, due to technological innovations this media has developed rapidly. They
traversed form printed media to digitalised media and became increasingly accessible to a
wider audience. Nowadays this kind of media is indispensable, which increasingly
influences the behaviour and thinking of people. Local and global information is
transmitted to listeners, readers and viewers in record time. Television programs are more
and more adapting to user preferences. Next to news broadcast, movies, series,
entertainment television shows, music television shows,… we can also discover different
versions of fashion television shows. Fashion television shows are represented abroad in
much greater extent. On our local television programs with such content are hardly
traced.
This is why a fashion television show is the purpose of our diploma thesis. Aim of the
thesis was to capture and assemble a five minute fashion television show. We followed
the guidelines received in the analysis of various Slovenian and foreign fashion television
shows, which can be traced on television in present time. Before the recording of the
television show we have also conducted a survey among the selected target audience.
With the help of the survey we gathered information on what is that our target group
wants to see in the fashion television show. The information received was as much as
possible taken into account and used in the creation of our final product. This fashion
television show was filmed using Canon EOS 700D camera and Nikon Lumix GH4
camera. The editing was done in the Adobe Premiere Pro CS6 program.
Key words: television, TV show, fashion, production, recording, editing
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UVOD

Diplomsko delo je namenjeno raziskovanju modnih oddaj v Sloveniji in tujini. Prek diplomskega
dela se bomo usmerili v raziskovanje medija televizije in tako raziskali televizijske programe, ki so
v svoj spored vključili predstavljanje mode. Televizijski programi svoj repertoar oddaj sestavljajo
glede na širšo publiko. V tujini zaradi večjega zanimanja publike za modo televizijski programi v
večjem obsegu predstavljajo oddaje o modi in dogajanju v svetu mode, o modnih oblikovalcih,
modnih časopisih, modelih, modnih revijah in modnih tednih.
Mediji se v današnjem času intenzivno spreminjajo. Sestavljajo jih različni komunikacijski kanali,
ki jih oglaševalci uporabljajo za podajanje informacij. Pojavljajo se dominantni mediji. To so
mediji, ki so v določenem časovnem obdobju glavni mediji in katerih raba je v tistem trenutku
dominantna. Medijska tehnologija je pričela uporabnikom omogočati laţji dostop do različnih
medijev. Mediji nas spremljajo na vsakem koraku. Nemogoče jih je izklopiti, saj nas vedno znova
in znova doseţejo. Televizija, računalnik, telefon, tablica, wifi, internet, oglasne table ipd. so le del
medijev. Zaradi velike prisotnosti so pričeli vplivati na osebnostne, kontekstualne in socialne
dejavnike ţivljenja, ki jih oblikujejo in strukturirajo. Mediji se prilagajajo gledalcem, poslušalcem
in bralcem, pri čemer upoštevajo njihove ţelje, interese, znanja in ţeljo po zabavi. Zaradi širše
publike in stalnega spreminjanja njenih interesov, ţelja ter tehnoloških moţnosti se morajo mediji
hitro razvijati. Razvijajo se s spreminjanjem medijske vsebine in videza ter z iskanjem novih
razseţnosti za izboljšanje medijskega programa. V ta program vključujejo vse potrebne
informacije. Medij je izraz, ki označuje sistem informacij javnega značaja. Uporabljajo se za
širjenje avdio-vizualne vsebine, katere namen je informiranje, izobraţevanje in zabavanje širše
publike. Medij prenašajo vsebine glasu, zvoka in slike.
Trenutno najbolj prevladujoč medij je še vedno televizija. Televizija je tehnologija prenosa
negibnih in gibajočih se slik ter zvoka na daljavo. Prav tako je sopomenka za televizijski
sprejemnik, napravo, ki oddaja televizijsko sliko, in tudi za ustanovo, ki se ukvarja s takšno
dejavnostjo. Televizija ali TV je tudi krajše ime za televizijsko postajo. Televizija je uporabnikom
enostaven medij za uporabo. Velik vpliv televizije lahko zaznamo v tem, da se televizijski
program odvija pred gledalcem in se nenehno spreminja in nadgrajuje. Televizija nas navdušuje
zaradi necentralizirane distribucije, dvosmerne komunikacije, interakcije uporabnika in medija,
izmenjave avdio-vizualnih vsebin med uporabniki in njene nelinearnosti. Televizija kot medij nam
je prinesla veliko mero komercializacije. Od samih začetkov televizije iz črno-bele tehnike do
sedaj, ko imamo tako imenovane iTV oziroma interaktivne televizije, je preteklo ţe kar nekaj časa.
1

Televizija je v tem času postala barvna, poleg tega se je digitalizirala in je vedno bolj povezana z
internetom – iTV. V tujini se je televizija kot tudi vsi preostali mediji hitreje razvijala. V Sloveniji
se je razvoj televizije pričel ţe v Jugoslaviji. Slovenija je 1. aprila 1949 dobila prvi televizijski
laboratorij. Prvo oddajanje prek televizijskih sprejemnikov smo v Sloveniji doţiveli leta 1957. Ţe
leta 1960 smo imeli TV-program, ki je oddajal pet dni na teden. Prav tako smo istega leta dočakali
prvi neposredni prenos na domače televizijske zaslone. Prvi neposredni prenos je v ţivo prenašal
posnetke smučarskih poletov iz Planice. Leto 1972 je prineslo televizijsko oddajanje v barvah.
Ustanovljen je bil RTV Ljubljana. Leta 1990 se RTV Ljubljana preimenovalo v RTV Slovenija.
Program je oddajal vse dni v tednu in ponujal pester repertoar oddaj od informativnih do
druţbeno-zabavnih oddaj kot tudi predvajanje slovenskih in tujih filmov. 21. stoletje je slovenski
televiziji prineslo digitalizacijo produkcije, prenos programov v tehniki visoke resolucije oziroma
HD TV in opustitev analogne oddajniške mreţe. Poleg RTV Slovenija ena in dva imamo na naših
televizijskih napravah moč zaslediti tudi druge slovenske televizijske programe kot so: POP TV,
A KANAL, TV3, PLANET TV, TV KOPER, BRIO,…
Vse televizijske postaje nam prenašajo oddaje, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto oziroma
ţanr oddaje. Ţanri se razlikujejo glede na vrsto pripovedovanja, vsebino, umestitveni čas,
ikonografijo, tehnični način snemanja in montaţe ter ciljno skupino. Ţanri so: oglasi, poročila,
dokumentarne oddaje, komedije, drame, pogovorne oddaje, intervjuji, znanstvene oddaje, kvizi,
prenosi športnih dogodkov, serije, glasbene oddaje, resničnostne oddaje,… v kontekst ţanrov
spadajo tudi modne oddaje.
Diplomsko delo zajema raziskavo in analizo različnih modnih oddaj v tujini in Sloveniji. Prek teh
raziskav smo prejeli informacije o tem, kaj nam modne oddaje ţelijo sporočiti in kakšna je tehnika
priprave modnih oddaj. V sklopu diplomskega dela smo izvedli tudi anketo s ciljno skupino.
Anketa je pripomogla k boljšemu razumevanju ţelja slovenske publike o modi in predstavljanju
mode v televizijski oddaji. V končnem izdelku smo vse informacije, ki smo jih prejeli prek
raziskovanja oddaj in anketiranja ciljne skupine, v čim večji meri upoštevali. Te pridobljene
informacije smo uporabil pri snemanju in montaţi modne oddaje. Končni izdelek te diplomske
naloge je modna oddaja, ki bo čim bolj zadovoljila ţelje in potrebe ciljne skupine. (8, 9, 10, 11)
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 RAZVOJ MEDIJEV V SLOVENIJI
Konec 18. stoletja so se na slovenskem trgu mediji pričeli pojavljati v obliki časopisov in revij. Na
začetku so bili zasnovani tako, da so podajali članke o tem, kako naj bi se ţenske oblačile in te
dopolnjevali z modnimi skicami. S pričetkom modne fotografije so te počasi izpodrinile
ilustracije. Modne fotografije so postale nadgradnja modnih ilustracij. Postopoma so tiskani
mediji pričeli podajati nasvete za ţenske. Nasveti so vsebovali informacije o oblačenju,
lepotičenju, negi ter ţivljenjskemu slogu. Prve revije z modnimi nasveti na področju slovenskega
ozemlja, ki so vsebovale modne članke: Ljubljanske novice (1797 – 1800), Slovenka (1897 –
1902), Slovenska gospodinja (1905 – 1914), Naša gospodinja (1910), Slovenska ţenska (1912),
Ţenski list (1913), Ţenski svet (1923 – 1941). Pričele so se pojavljati revije, ki so poleg člankov
vsebovale tudi modne oglase, ilustracije, fotografije, krojne pole ter nasvete za lepotičenje. Te so
bile: Ilustrativni list (1895), Vesna (1921), Ţena in dom. Kasneje so se uveljavile revije, kot so
Maneken (1957), Ars Vivendi, Pepita, Ona, Moda In, Glamur, Anja. V 60. letih 20. stoletja so
modne fotografije dokončno izpodrinile ilustracije in se uveljavile kot nujni adut v revijah in
časopisih. Modne fotografije so počasi prevzele vlogo oglaševanja. Prišlo je do hitrega porasta
modnih revij na slovenskem trgu. Večinoma so se revije usmerjale v predstavljanje mode, lepote,
trgovin in ţivljenjskega sloga.
Revije v 21. stoletju imajo sedaj poleg tiskane verzije tudi spletno verzijo. Veliko se jih posluţuje
modnih blogov, so prisotne na druţbenih omreţjih in se oglašujejo prek televizijskih in radijskih
postaj. Modne revije, ki v današnjem času izhajajo pri nas so: Modna Jana, Eva, Elle, Gloss in
Fashion Avenue.
Modne oddaje so se pričele predvajati na tujih televizijskih postajah v 90. letih 20. stoletja. V
Sloveniji velikega navala modnih oddaj do sedaj še nismo zaznali. Z vzpostavitvijo medijske hiše
RTV Slovenija je dobila priloţnost tudi slovenska modna oddaja Trend. Ta je delovala skoraj 15
let do leta 2004. Ustvarjali so jo pod vodstvom Joţice Brodarič, modne strokovnjakinje. Oddajo
so zaradi zmanjšanja sredstev nato odstranili iz televizijskega programa. Vendar Trend Joţice
Brodarič ni zamrl. Joţica Brodarič je ustanovila projekt Trend nagrade za vizualno ustvarjalnost.
Vsako leto izdajo publikacijo Trend, v kateri lahko zasledimo opise nagrajencev in njihovih del.
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Trenutno lahko na slovenski televiziji zasledimo samo eno modno oddajo. Ta oddaja se imenuje
Bleščica. Ustvarjajo jo pod vodstvom Lorelle Flego. Oddajo lahko zasledimo na drugem
programu RTV Slovenija, a šele v poznih nočnih urah. Več o oddaji sledi v praktičnemu delu
diplomskega dela. (2, 6, 7)

2.2 MODNO OGLAŠEVANJE ALI NAPOVEDOVANJE
Modno napovedovanje se ukvarja z dvema vprašanjema:



Kaj se bo zgodilo v bliţnji prihodnosti?
Kaj se dogaja sedaj in kako bo to vplivalo na dogodke v prihajajočih letih?

Modno napovedovanje se ukvarja s prepoznavanjem modnih trendov. Modni napovedovalci
morajo iz različnih informacij razbrati tiste bistvene informacije ter jih razviti v ideje.
Napovedujejo novosti v prihodnjih modnih obdobjih, pri čemer morajo upoštevati vse
spremenljivke in vizualizirati moţnost razvoja zamisli. Modnih trendov seveda nikakor ne morejo
napovedati zagotovo. Napovejo jih lahko z 80-odstotno natančnostjo, saj neprestano pridobivajo
ogromno informacij iz modnega sveta. Te informacije jim omogočajo napovedovanje glavnih
trendov. Upoštevajo tudi analize trgov in ţelje ciljnih skupin. Prepoznati morajo torej ţelje
potrošnikov in industrije ter nato napovedati modne smernice, ki bodo zadovoljile obe strani.
Modni napovedovalci imajo vsekakor dovolj znanja kot tudi vpogleda v industrijo, da lahko
opravljajo svoje delo. Pri tem so objektivni in odlični interpretatorji videnega. Modne smernice se
iščejo povsod. Napovedovalci napovejo modne smernice za blago, kroje, barve, vzorce, oblike,
materiale itd. (6)
Kako napovedati trend? (6, stran 93)





Prepoznaj glavni trend,
prepoznaj pomen in vpliv, ki ga bo ta trend predstavljal,
prilagodi trţne smernice,
usmeri vse v nov, prihajajoči trend.

4

2.3 TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA
Televizijska produkcija skrbi za dopolnjevanje in vzdrţevanje televizijskih programov ter njihovih
predvajanj raznoličnih oddaj. Poleg predvajanja oddaj, filmov in serij na televiziji zasledimo tudi
oglase. Medij televizija je odlični komunikacijski kanal za oglaševanje. Tudi modna industrija se je
pričela zanašati na ta medij. Uporabljajo ga za oglaševanje novosti v modni industriji. Novosti in
dogajanja predstavljajo v obliki televizijskih oglasov, oddaj in prispevkov. S tem si krepijo in širijo
trg saj pridobivajo na številu obveščenih ljudi, katere poskušajo spremeniti v svoje kupce. Modna
industrija se tako navezuje tudi na modno oglaševanje, kjer oglašujejo različne stvari. Oglašujejo
lahko znamke, trgovine, storitve in izdelke. Tako povezujejo medsebojno prodajo med
proizvajalci, trgovci in kupci. Poleg oglasov si modna industrija pomaga tudi s produkcijo in
predvajanjem modnih revij (fashion shows) in modnih filmov.
Tako kot oglaševanje prek katerega koli medija ima tudi oglaševanje na televiziji pozitivne in
negativne strani.
Pozitivne strani televizijskega oglaševanja:






umetniška svoboda,
velik trg oglaševanja,
segmentacija trga,
manjši strošek oglaševanja na gledalca,
eno oglaševanje si lahko ogleda več ljudi naenkrat.

Negativne strani televizijskega oglaševanja:






strošek,
kratka ţivljenjska doba sporočila,
nasičenost,
preklapljanje med programi,
omejen čas gledanja.

Vemo, da televizijska produkcija skrbi za proizvajanje novih televizijskih oddaj in oglasov. Vsaka
produkcija deluje po določenem poteku snemanja in montiranja produkcije. (2, 6)
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2.3.1 POTEK TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE


Priprava na snemanje

Pred samim začetkom snemanja video materiala se prične proces priprave na produkcijo. Vse
se prične z idejo in konceptom. Potrebno je razviti idejo do potankosti. Ideja mora biti dobro
opredeljena, jasna in dobro podprta s konceptom. Po tem, ko je ideja razvita, se prične razvoj
scenarija in slikovne knjige. S tem se razčleni idejo v zaporedja, ki omogoči vizualizacijo
posnetkov. Vsaka produkcija potrebuje finančna sredstva. Ta se pridobijo s strani vlagateljev.
Finančna sredstva se uporabijo za produkcijo, post-produkcijo, snemalno ekipo, talent,
tehnično opremo, materiale, lokacije in promocijo. Za snemanje je potrebno najti lokacije.
Lokacije so lahko na prostem ali v studiu. V procesu priprave na snemanje se zbere in popiše
tehnično opremo. Pred samim začetkom snemanja se pripravijo dnevni načrti snemanja, ki
poskrbijo za nemoteno delovanje na lokacijah. Načrti snemanja zajemajo: naloge snemalne
ekipe, popis sodelujočih in njihove naloge, dnevni načrt snemanja in dodatna pojasnila.


Snemanje video materiala

Nastopajoči so obveščeni o poteku dela in vedo, kakšna je njihova vloga v oddaji ali oglasu.
Snemanje poteka v studiu ali na terenu. Velikokrat poteka snemanje v kombinaciji obojega.
Glavna oseba v času snemanja je reţiser. Njegova naloga je usmerjanje tehnične ekipe in
nastopajočih. Ko snemanje zaključijo, se v procesu montiranja videa uporabi le okoli odstotek
posnetega.


Montaţa

Po zaključku snemanja se ves video material prenese v produkcijski studio, kjer posnete video
posnetke pričnejo urejati. Prvi korak je pregled posnetkov in izločanje slabih in neuporabnih.
Nato se prične montaţa posnetkov v ţeljen potek oddaje ali oglasa. Posnetki so v procesu
snemanja posneti v kratkih odlomkih in so velikokrat neurejeni. Z montaţo jih uredijo v
ţeleni vrstni red. Vrstni red posnetkov je podan v scenariju in slikovni knjigi. Montaţer
posnetke uredi v začetni osnutek oz. tako imenovani ''raw cut''.


Snemanje zvoka

Zvok oziroma glasove lahko posnamejo v času snemanja ali pred in po njem. Če bo v oddajo
ali oglas vključen pripovedovalec, bodo v studio v procesu produkcije posneli tudi besedilo
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pripovedovalca.

Takšnemu

procesu

pravimo

sinhronizacija

(voice

over).

Namen

sinhronizacije je prenašanje sporočila gledalcem. Nastopajoči ne govorijo teh besed. Besedilo
je sporočeno s pripovedovalcem. Lahko je postavljeno v ozadje, ali pa predstavlja glavno
vlogo oz. dopolnjuje in opisuje dogajanje na posnetku.


Vključevanje glasbe

Glasbo ustvarjalci vključijo, ker v ljudeh vzbuja določene občutke. Glasbo uporabijo za
doseganje točno določenega občutka. Tako kot sinhronizirani glasovi je tudi glasba lahko zelo
izstopajoča, intenzivna ali umirjena in potisnjena v ozadje. Glasba, uporabljena v oddaji ali
oglasu, je lahko napisana posebej za določeno produkcijo, lahko pa je uporabljena tudi glasba,
ki ni bila napisana s tem namenom.


Celotni osnutek – inter lock

V tem delu produkcije zmontirajo skupaj video, zvok in glasbo. Celotni osnutek nato pošljejo
odgovorni osebi. Ta poda konstruktivno kritiko in opozori na potrebne spremembe, ki se
nato vnesejo v izdelek. Montaţer tako video dodela po ţeljah odgovorne osebe.


Končna verzija

V končni verziji so spremembe v procesu inter lock ţe popravljene. V produkciji končne
verzije se v video dodajo različni efekti. Najpogostejši efekti so tisti, ki poskrbijo za prehod
med kadri videa.


Finalna verzija – answer print

Montaţer uredi video v celoti. V končni verziji so kadri, glasba, glasovi, grafika in prehodi
dokončno določeni. Vse potrebne spremembe so popravljene. Finalna verzija potrebuje le še
dokončno odobritev odgovorne osebe.


Širjenje oddaje ali oglasa na trg

V tem procesu odobreno finalno verzijo pošljejo v obliki release print oziroma kopij
televizijskim postajam s katerim se je podpisala pogodba za oddajanje na njihovih televizijskih
programih. (1, 3, 4, 5)
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2.3.2 ELEMENTI MODNEGA VIDEA
Modni video je ţanr, kjer je glavni vidik predstavljanje dogajanja in elementov modne industrije.


Koncept

Koncepti modnega videa se razlikujejo glede na namen videa. Video lahko prikazuje modne
revije ali ima točno določeno temo. Teme so lahko modne zgodbe, izobraţevalni
dokumentarci za učenje zaposlenih, kot tudi strank o novih izdelkih in proizvodnji. Videi so
med drugimi namenjeni tud nabavnim referentom. Nekateri videi prikazujejo načine uporabe
izdelkov, tem videom pravimo ''how to video''. Koncept in temo naroči stranka. Pri tem se
usmerijo na trg in kupce, kjer se bo ta video predvajal. Ko se določita koncept in izvajalec, je
naslednji korak priprava scenarija in slikovne zgodbe. Ko posnamejo video material gre le ta v
produkcijo montaţe, kjer mu dodajo prehode, glasbo, zvok, zvočno sinhronizacijo in grafične
elemente.


Scenarij

Video, ki pripoveduje zgodbo, ima vnaprej pripravljen scenarij. Modni video, ki prikazuje
modne revije, modne zgodbe ali predstavitve, ima natančno predpisano koreografijo. S
koreografijo se določi gibanje in premiki nastopajočih in podajo informacije o načinu
snemanja tehnični ekipi. Modni video, ki pripoveduje zgodbo ne bo vključeval govora. Samo
razpoloţenje v videu pridobijo z uporabo pravilne zvrsti glasbe in zvokov. Govor kot tudi
pripovedovalca vključujejo videi, ki predstavljajo uporabo izdelka, delovanje proizvodnje ali
opis novih materialov in tehnik. Scenarij mora biti kratek in jasen. Zajemati mora le
najnujnejše elemente produkcije.


Posnetki

V času snemanja moramo biti pozorni, da pridobimo posnetke, kakršne ţelimo. Vizualizacija
zamisli med snemanjem mora zadostovati zastavljenim ciljem. Video je najpomembnejši
aspekt produkcije. Od posnetih kadrov je odvisna celotna kvaliteta videa.


Zvočna sinhronizacija

Montaţer uredi posnetke v celoto. Na tem delu videu doda zvočno sinhronizacijo. Ta je
lahko v obliki opisovanja, komentarjev, vtisov, intervjuja,…
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Glasba

Poleg vizualizacije je v modnem videu z zgodbo zelo pomembna izbira prave glasbe. Glasba
poda in prikliče na plan določena občutja v ljudeh. Izbira prave glasbe poveţe video v celoto.
Izbira glasbe je odvisna od zastavljene teme modnega videa.


Grafika

V modnem videu se pod besedo grafika razume: logotip podjetja, naslovi, simboli, zahvale,
podnapisi, uvodna in zaključna špica,… (1, 3, 4, 5)

2.4 TEHNIČNE LASTNOSTI SNEMANJA
V tem poglavju bomo opisali elemente, ki so potrebni za pripravo in snemanje filma ali oddaje.
Izpostavili bomo glavne elemente, ki so najbolj pomembni.
2.4.1 PRIPRAVA SNEMALNEGA PROSTORA
Snemanje lahko poteka v studiu ali na terenu. Vso tehnično opremo, potrebno za potek
snemanja, je potrebno namestiti in pripraviti za snemanje. Pri tem moramo biti pozorni, da
opremo zavarujemo pred nesrečami, vremenskimi pojavi, poškodbami in odpravimo morebitne
napake. Snemalni prostor mora biti urejen, funkcionalen in varen za vse, ki sodelujejo pri
snemanju. Ko je poskrbljeno za varnost na območju snemalnega prostora, lahko pričnemo s
postavljanjem scene, vajami, snemanjem in na koncu tudi pospravljanjem snemalnega prostora.
(1, 3, 4, 5)
2.4.2 OSVETLITEV
Osvetlitev je odvisna od zahtev snemanja. Način snemanja je odvisen od potrebne osvetlitve.
Dejavniki, ki vplivajo na osvetlitev, so reţiser, scena in območje snemanja, finančni okvir,
oprema,… Osvetlitev mora ponuditi dovolj osnove za osvetlitev objektov in subjektov na sceni.
Poskrbeti je treba, da s pomočjo luči in svetlobe dobimo kakovostne in uporabne posnetke. Luč
mora imeti pravo barvo in intenzivnost. Imeti mora pravilno uravnovešen kontrast med najbolj
osvetljenim (najsvetlejšim) in najmanj osvetljenim (najtemnejšim) delom scene. Ob tem moramo
poudariti tri glavne faktorje, ki so osnovni za osvetlitveno sceno. Ti so: barva, intenziteta in
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kontrast. Glede na temo snemanja lahko izbiramo med tremi tipi osvetlitve: nevtralna luč,
abstraktna luč in realistična luč. Na sceni s tem dobimo veliko zvrsti različnih svetlob.
Pomembno je, da poskrbimo za to, da so glavne tri točke osvetlitve na sceni jasno izraţene. Prva
od teh točk je glavna luč (key light). Ta oponaša glavni vir svetlobe na sceni. Njen učinek
osvetlitve oponaša svetlobo sonca. Druga luč se imenuje zapolnjevalna luč (fill light). Ta luč
uravnoveša svetlobo glavne luči in s tem zmanjšuje kontrast med najtemnejšimi in najsvetlejšimi
deli na sceni. Njena naloga je tudi, da omehča ostre robove objektov in subjektov različnih
svetlobnih virov. Tretja luč je luč ozadja (back light). Okoli subjekta naredi obrobo svetlobe in ga
tako loči od ozadja. Ta luč poda tretjo dimenzijo na dvodimenzionalnem video polju. (1, 3, 4, 5)

Slika 1: osvetlitev objekta in grafični prikaz postavitve luči

2.4.3 SCENA IN PRIPOMOČKI
Poznamo tri glavne pripomočke. Prvi pripomoček je ozadje (set). Ozadje so lahko stena, drevesa,
blago, les ali ozadje snemanja na lokaciji ali terenu. Drugi pripomoček so objekti v ozadju (set
pieces). To so objekti, ki so pritrjeni ali postavljeni na sceno ozadja (slike, stoli, mize, roţe …).
Ročni pripomočki so tretji pripomoček. Ti pripomočki so manjše velikosti in se z njimi lahko
rokuje. Napovedovalec ali voditelj lahko med snemanjem te pripomočke uporablja. (1, 3, 4, 5)
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2.4.4 OZVOČENJE
Za pridobivanje zvočnega zapisa potrebujemo različne vrste mikrofonov. Ti se razlikujejo glede
na namen uporabe. Poznamo ročni mikrofon, mikrofon na dolgem drţalu in mikrofon, ki ga
pripnemo na igralca ali napovedovalca. Ročni mikrofon se drţi v roki in mora biti usmerjen v
govornika, da s tem snema zvočni zapis. Tu imamo še mikrofon na dolgem stojalu. Stojalo lahko
v roki drţi zvočni tehnik ali pa je pričvrščen na neko trdno mesto. Ta mikrofon je postavljen nad
sceno tako, da ne sili v kader in ga na posnetku ne vidimo. Mikrofon, ki je pritrjen na osebo, je
zelo majhen in neopazen. Pritrdi se ga na oblačilo napovedovalca ali igralca. Mikrofon je idealen
za snemanja, ko se mora tisti, ki ga nosi, veliko gibati po sceni. Glavna naloga mikrofonov je, da
čim bolje in brez šumov posnamejo zvočni zapis. (1, 3, 4, 5)
2.4.5 SUFLERJI ALI ŠEPETALCI
Suflerji ali šepetalci so osebe, ki pomagajo nastopajočemu, ko ta pozabi besedilo. Te osebe zelo
tiho povejo nadaljevanje besedila in nastopajoči laţje nadaljuje s predstavo ali vodenjem. Suflerje
se uporablja v gledališču. Film in televizija sta zaradi svojih lastnih potreb suflerje nadomestila s
tehnološkimi napravami, ki prikazujejo besedilo. Besedilo lahko nastopajočemu prikazujejo na tri
različne načine. Prvi način so papirnate table. To so trdi papirji velikosti A3 ali večji, na katerih je
napisano celotno besedilo ali samo izhodiščne besede. V času snemanja drţi te papirje z
besedilom eden od članov snemalne ekipe. Napovedovalec lahko v primeru, da pozabi besedilo, s
pomočjo teh papirnatih tabel vodi oddajo naprej. Naslednji način so monitorji, postavljeni nad ali
pod lečami kamer, na katerih se sproti izpisuje besedilo. Napovedovalci si lahko pomagajo tudi s
slušalkami. Te so majhne in se jih ne opazi. Skozi slušalke napovedovalcu sproti predvajajo
besedilo, to pa mu omogoča, da slišano izgovarja s krajšim zamikom. (1, 3, 4, 5)

Slika 2: zaslon z besedilom
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2.4.6 SNEMANJE IN KADRI
Med snemanjem velikokrat zaslišimo različne izraze, ki si jih člani snemalne ekipe izmenjujejo
med seboj. V tem delu bomo predstavili te ukaze in njihove definicije. Ker večji del filmske
industrije uporablja izraze v angleškem jeziku, jih bomo v tem delu pisali le v angleščini.
Izrazi, ki se uporabljajo v času snemanja, so:








Quiet (tišina – pričakuje se popolna tišina, vsi člani ekipe in gledalci morajo biti tiho)
Stand By (pozor – člani ekipe in nastopajoči se postavijo na svoja izhodiščna mesta in
počakajo na začetek snemanja)
Roll Tape (snemanje – zaţenejo se kamere in ostale naprave, potrebne za snemanje kadra)
Speed/Locked/Framed (hitrost, vključen, kader – ta ukaz pomeni, da vse naprave
delujejo s polno hitrostjo in da se lahko prične pet-sekundno odštevanje s kontrolno
točko in časovno oznako)
Action (akcija – prične se vodenje in igranje ter snemanje ţelenega kadra)
Cut (konec – pomeni zaključek snemanja kadra).

Veliko različnih izrazov prav tako uporabljajo pri imenovanju različnih kadrov. Kadri se
razlikujejo glede na način snemanja (panorama, bliţnji posnetek, daljni posnetek, detajl …). (1, 3,
4, 5)
Oznake kadrov:













ECU – extreme close-up (detajl)
XCU – extra close-up (veliki bliţnji plan)
CU – close up (bliţnji plan)
MCU – medium close up (polbliţnji plan)
MS – medium shot (srednji plan)
WS – wide shot (total od blizu)
EWS – extreme wide shot (srednji total)
XWS – extra wide shot (total od daleč)
OS – over the shoulder shot (total preko rame)
HS – head shot (bliţnji plan glave)
BS – bust shot (doprsni plan)
WS – waist shot (srednji plan do pasu) (1, 3, 4, 5).
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Slika 3: kadri

2.4.7 SCENARIJ
Scenarij pomaga reţiserju, da izčisti in uredi ideje. S tem uredi projekt v delujoče stanje. Scenarij
poleg usmerjanja snemanja in sledljivosti zgodbe, pomaga reţiserju koordinirati produkcijsko
ekipo. Poleg vsega prav tako pomaga urediti sredstva, ki so na voljo. Scenarij vsebuje: temo
(lahko je ena tema ali je tem več), časovne oznake (te so namenjene in določene za vsako temo ali
kader posebej), ime nastopajočega, uporabljene objekte in dodatna pojasnila. V industriji poznajo
dve vrsti scenarijev. Prvi scenarij je scenarij, kjer so vsi podatki napisani v enem stolpcu. To vrsto
scenarija uporabljajo predvsem v filmski industriji. V enem stolpcu najdemo podatke o video in
avdio zahtevah, besedilu, dodatnih tehničnih nalogah,… Pred vsako sceno je opis vseh
dejavnikov pri snemanju scene – kamera, lokacija, luč, gibanje igralcev,…
Drugi format scenarija je scenarij, ki je spisan v dveh stolpcih. To je tradicionalni televizijski
format scenarija. Ta scenarij je zelo prilagodljiv in vsebuje veliko informacij. Vsakemu članu
snemalne ekipe poda informacije za vsak posamezni kader in vsebuje opise vseh podrobnosti
določenega kadra. Scenarij je razdeljen na dva stolpca. Desni stolpec vsebuje video napotke. Levi
stolpec vsebuje avdio napotke, napotke za nastopajoče in besedilo, če je potrebno. (1, 3, 4, 5)
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Slika 4: scenarij

2.4.8 SLIKOVNA KNJIGA
Slikovna knjiga ali storyboard predstavlja prikaz scenarija v sličicah. Prikazuje torej serijo
enostavnih, neobdelanih sličic, ki pripomorejo k vizualizaciji v procesu snemanja. Slikovna knjiga
pomaga voditi snemanje od kadra do kadra. Prikaţe nam kako urediti glavne kadre v pravilno
zaporedje za vsako sceno. Pozitivna lastnost slikovne knjige je kontinuiteta (sličice so v knjigi
predstavljene po posameznih scenah snemanja, v dogovorjenem vrstnem redu od začetka do
konca, dopolnjujejo scenarij in prikazujejo kader za kadrom določene scene). Sličice so prikazane
v pravokotni obliki in vsebujejo tri pomembne informacije: sličico, navodila in številčno oznako
prikazane scene. (1, 3, 4, 5)

Slika 5: slikovna knjiga
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2.4.9 TALENT
Osebo, ki bo nastopala v našem filmu, seriji, oddaji … imenujemo talent. Talent je lahko
profesionalec ali amater. Profesionalni talent je vajen dela pred kamero in razume delovanje
celotne produkcije. Amater se v takem okolju znajde prvič ali bolj poredko. Zato ni vajen dela s
kamero. Vse kar se dogaja na sceni in okolici snemanja mu je novo, nepoznano in presenetljivo.
Potrebno si je vzeti več časa, ko delamo z amaterjem, in mu različne naloge razloţiti korak za
korakom.
Profesionalni igralec/voditelj se ţe pred snemanjem dobro pripravi. Nauči se besedila, gibanja in
delovanja celotne ekipe na snemanju. Navajen je, da je potrebno določene kadre v času snemanja
velikokrat ponoviti. Besedilo znajo podati na način, ki ustreza trenutnemu občutju v kadru. Po
ţelji reţiserja lahko pokaţejo občutke ali jih prikrijejo, če je to potrebno. Če gre kaj narobe,
ostanejo zbrani in vedo kako improvizirati in popeljati snemanje naprej. Ta zadnja lastnost je še
posebej pomembna pri voditeljih oddaj, sploh tistih, ki so predvajane v ţivo. Voditelji vodijo
oddajo in so vešči tega, kako oddajo pripeljati do konca. Vedo, kako voditi oddajo med različnimi
temami, ki se predstavljajo v takratni seriji. Voditelji so močne osebnosti, polni energije in
zanimivi za gledalce. Izbira pravega voditelja je odvisna od njegovih osebnih lastnosti in teme
oddaje. Npr. če je oddaja informativne narave in se v njej podajajo resne novice, bo za to delo
izbran resen, odgovoren in spoštovan voditelj. V primeru zabavne oddaje pa bo izbran voditelj, ki
bo znal občinstvo in gledalce razveseliti in jih nasmejati. Izbira pravilne osebe za vodenje je
odločilna tudi za uspeh produkcije. (1, 3, 4, 5)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 OPISI IZBRANIH MODNIH ODDAJ
Televizijski programi ţe vrsto let predvajajo različne oddaje v obliki resničnostnih oddaj ali serij,
resničnostnih dokumentarnih filmov, pogovornih oddaj ali kratkih filmov, katerih glavna tema je
moda in dogajanje v modni industriji. V teh predvajanjih modo opisujejo, prikazujejo,
dokumentirajo in predstavljajo.
V tem poglavju bomo pregledali in opisali dva trenutno delujoča modna televizijska programa in
štiri prav tako trenutno delujoče modne oddaje. Ena od teh oddaj je slovenskega izvora, ostale so
tujega izvora in so zasnovane v angleščini. Zaradi pomanjkanja modnih oddaj na slovenskem trgu
smo bili primorani izbrati več tujih oddaj in programov. Vsako od teh bomo najprej opisali in
napisali kaj je njena posebnost in kako predstavlja aspekt mode. Tekom tega poglavja bomo
spoznali razlike in podobnosti teh oddaj in programov, kar bomo ob koncu poglavja tudi opisali.
3.1.1 MODNA ODDAJA BLEŠČICA
Modna oddaja Bleščica je edina avtorska modna oddaja. Oddaja govori o modi, lepoti in trendih.
V Sloveniji oddaja obstaja ţe dobrih deset let. Oddaja je na sporedu televizijskega programa RTV
SLO 2. Predvaja se enkrat tedensko v poznih urah in ne vsakič ob istem času. Sama oddaja traja
30 minut. V oddaji zasledimo prispevke s področja mode, lepote in sloga pri nas in v tujini. Ciljna
skupina te modne oddaje so ţenske. V oddaji v manjši meri prikazujejo dogajanje na slovenski
modni sceni. Veliko večji deleţ oddaje predstavljajo prispevki iz tujine. Bleščica poskuša
slovenskim gledalcem pribliţati modno dogajanje. Modo predstavljajo v obliki modnih trendov,
modnih ikon, posnetkov z modnih revij, kampanj kot tudi v obliki intervjujev z različnim
modnimi oblikovalci, manekenkami in modnimi uredniki. Oddaja deluje tudi tako, da različnim
pokroviteljem ponuja moţnost predstavitve v njihovi oddaji s tri minutnim prispevkom. Namen
oddaje je ponuditi izobraţenemu gledalcu informacije o modnih trendih in ţivljenjskemu slogu.
Modno oddajo vodi Lorella Flego, ki je tudi njena glavna urednica. Lorella Flego je poznana po
tem, da je novinarka, modna urednica in televizijska moderatorka. Oddajo vodi ţe od samega
pričetka. Oddaja je nastala pod njenim okriljem. Snemanje oddaje poteka v regionalnem centru
RTV Koper-Capodistria. Lorella Flego vodi oddajo sama, prav tako s svojim glasom sinhronizira
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različne prispevke v oddaji in tudi vodi intervjuje. Tako bi lahko rekli, da je ona tista glavna oseba,
ki odloča, kaj bo prikazano v oddaji in kako se bo v prihodnje tudi razvijala.

Slika 6: snemanje oddaje Bleščica

Oddaja Bleščica ima poleg televizijske oddaje podporo tudi v obliki spletne verzije. Spletna
verzija oddaje se imenuje Glitter. Spletna stran ponuja opis oddaje, na njej najdemo tudi vse
predvajane oddaje. Te oddaje si lahko ogledamo tudi na spletni strani RTV SLO 4D. Spletna
stran nam ponuja članke, ki so prav tako kot modna oddaja usmerjeni v predstavljanje mode,
modnih trendov in lepote. Članke za spletno stran v največji meri piše Lorella Flego, tu so ji tudi
v pomoč Petra Windschnurer, Lucy T., Nataša Frančič, Isabella Buckovic in drugi. Spletno mesto
nam ponuja tudi moţnost obiska spletnega dnevnika Lorellin svet, kjer pa najdemo iste prispevke
kot na spletni strani. Spletna stran Glitter.si ponuja moţnost obiska spletne trgovine, ki pa je zelo
omejena. V tej trgovini lahko najdemo le šest izdelkov (darilce agendo glitter, majico brez rokav
in majico s kratkimi rokavi, kazala za knjige glitter, nakupovalno torbo in set nalepk). Oddajo
Bleščica in spletno stran Glitter.si podpira tudi druţabni medij Facebook, ki ne predstavlja
nobenih dodatnih vsebin. Na njem lahko ponovno zasledimo iste članke in video posnetke kot na
sami spletni strani Glitter. Na spletni strani Glitter na druţabnem omreţju Facebook sicer
najdemo tudi povezavo na spletno mesto Youtube, kjer si lahko ogledamo predvajane televizijske
oddaje. (12, 17)
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Slika 7: spletno mesto Glitter.si

3.1.2 MODNA ODDAJA FASHIONABLY LATE WITH RACHEL ZOE

Slika 8: Fashionably Late with Rachel Zoe

Modna oddaja se predvaja na programu Lifetime in to enkrat tedensko. Oddajo vodi svetovno
znana modna stilistka in oblikovalka Rachel Zoe. Pri vodenju oddaje ji pomaga tudi Derek
Blasberg, ki trenutno sodeluje z revijo Vanity Fair. Modno oddajo snemajo v prostorih njenega
modnega podjetja. Sama oddaja je pogovorno-informativna oddaja, ki je usmerjena v modo in
njeno dogajanje. Tekom oddaje gledalci prejmejo informacije o najbolj vročih modnih trendih,
lepoti in dogajanjih v pop kulturi. V vsaki oddaji voditeljica Rachel Zoe predstavi tudi gosta.
Gosti so znane zvezde iz sveta glasbe, filma in mode. V oddaji se voditeljica pogovarja z gosti o
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trenutni modi, novih modnih trendih, modnih kolekcijah, njihovem osebnem slogu, modnih
napakah in pravilnih oblačilnih kombinacijah. Vsakemu gostu zastavi tudi vrsto vprašanj, ki se
nanašajo na gostov sedanji ter pretekli slog. Oddaja je namenjena izobraţevanju gledalcev o modi
na zabaven, vesel in sproščen način. (21)

Slika 9: pogovor Rachel Zoe in Jessice Alba med snemanjem oddaje

3.1.3 MODNA ODDAJA RACHEL ZOE PROJECT
Modna oddaja je predhodnica zgoraj opisane oddaje. Ta oddaja se predvaja na televizijskem
programu Bravo TV. Zasnovana je po modelu resničnostne televizije. Snemalna ekipa sledi
modni stilistki Rachel Zoe in snema njeno zasebno ţivljenje in vodenje podjetja. S to tehniko so
gledalcem pribliţali to modno stilistko in jim predstavili delo modnega stilista. Gledalci v oddaji
vidijo, kaj dela, tudi ko ni v sluţbi. Torej, kako preţivlja prosti čas in prijateljuje z zvezdniki. Večji
del oddaje prikazuje njen delovnik. Kaj dela v sluţbi, kako se dogovarja s strankami, kje najde
oblačila za svoje stranke in kako jih stilira. V oddaji ne zasledimo napovedovanja ali opisovanja
mode, vendar vidimo, kako poteka vsakdanje delo v modni industriji. Tako si gledalci lahko sami
ustvarijo mnenje o modni industriji in ljudeh, ki delajo v modi. (13)
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Slika 10: Rachel Zoe Project

3.1.4 MODNA ODDAJA FASHION POLICE
Modna oddaja Fashion Police je ameriška televizijska serija, ki se predvaja na programu E!.
Oddaja je zasnovana tako, da jo vodi več kot en voditelj. Oddaja ima vsako epizodo po pet
voditeljev in vsake toliko časa v oddajo povabijo tudi gosta. V oddaji komentirajo oblačenje
zvezdnikov. Komentirajo, ali so se zvezdniki za javna prikazovanja, kot so filmske predstavitve,
podeljevanja nagrad, festivale ipd., oblekli po zadnji modi, ali so pri izbiri popolnoma zgrešili.
Torej je namen oddaje komentiranje v obliki kritike in pohval. Vsak od voditeljev v oddaji pokaţe
slike zvezdnika in nato skupaj komentirajo, ali se je ta oseba obleka pravilno, ali pa je bila izbira
popolna polomija. Oddaja sloni na osebnih prepričanjih voditeljev o tem, kaj deluje, kaj je lepo in
kaj ni. Voditelji prihajajo iz modne, filmske in glasbene industrije. Oddaja je posneta v studiu
pred občinstvom. (14)

Slika 11: modna oddaja Fashion Police
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3.1.5 TELEVIZIJSKI PROGRAM FASHION ONE

Slika 12: logotip televizijskega programa Fashion One

Televizijski program Fashion One so začeli oddajati leta 2010. Program oddajajo v več kot 120
drţavah, s čimer program doseţe več kot sto milijonov gledalcev. Modni program ne predstavlja
samo dogajanja na modnih revijah in ne opisuje samo oblikovalce ter manekenk, temveč v svoj
repertoar vključuje tudi oddaje o lepoti, oblikovanju, kuhanju, fotografiji,… Lahko torej rečemo,
da program prikazuje modo v vseh vidikih ţivljenja. Je program, ki je namenjen preteţno ţenski
publiki, ki sledi modi ali le to postavlja. Televizijski program ustvarja oddaje, ki očarajo in
prevzamejo. Televizijski program je predan modi, ţivljenjskemu slogu in razvedrilu. V Sloveniji
lahko ta program gledamo prek ponudnika T2 v paketu XL HD. Oddaje so tematsko obarvane.
Torej lahko spremljamo oddaje kot so From the Runway (oddaja prikazuje modne revije,
dogajanje v zaodrju modnih revij in intervjuje z modnimi oblikovalci ter manekenkami kot tudi
vizaţisti), One to Watch (predstavljajo prihajajoče nove modne, filmske, glasbene zvezde, mlade
modne oblikovalce, stiliste, manekenke, fotografe in vizaţiste. V oddaji predstavi njihovo delo,
karierno pot in privatno ţivljenje), Beauty Fix (nasveti o lepotičenju, negi telesa, vadbi in zdravju),
Agencies (oddaja prikazuje delo modnih agencij in njihovih agentov) itd. V programu lahko poleg
modnih oddaj zasledimo tudi oddaje o telovadbi, zdravi prehrani, kuhanju, potovanjih, fotografiji,
ekološki modi, umetnosti,… Program Fashion One je torej zasnovan tako, da svojim gledalcem v
celoti prikaţe delovanje mode in temu doda tudi oddaje o ţivljenjskem slogu. Televizijski
program je, kot so sedaj ţe vsi programi in oddaje, prisoten tudi na internetu. Ima svojo spletno
domeno, na kateri zasledimo članke o najnovejših dogodkih v modi. Spletna stran je polna
21

koristnih informacij in nam resnično ponuja vse, kar ţelimo. Stran je povezana tudi z druţabnimi
omreţji in tako ta televizijski program povečuje svojo prepoznavnost. Televizijski program ima
tudi hčerinski televizijski program pod imenom Fashion Television, ki deluje na podoben način,
vendar prikazuje le oddaje o modi, torej modne revije in dogajanja v modni industriji. (18, 19)

Slika 13: Fashion One

3.1.6 TELEVIZIJSKI PROGRAM FASHION TV
Fashion TV je največji modni televizijski program, ki izključno prikazuje samo modo in dogajanje
v zakulisju modne industrije. Televizijski kanal je prisoten na vseh televizijskih kanalih po svetu.
FTV je globalno najbolj prevladujoč modni televizijski program. Je program, ki ga lahko gledamo
povsod po svetu. Spored je zasnovan po načelu 24/7 in je ekskluzivno usmerjen na modne revije,
modna fotografiranja, modele, modne oblikovalce, vizaţiste, kampanje,… V programu so
predstavljene najbolj glamurozne in modno usmerjene oblikovalske hiše in predstavniki mode ter
zvezdniki. Zanimivost tega televizijskega programa je, da je v celoti en sam modni film, ki je
razdeljen na segmente. Ti segmenti prikazujejo tedne mode, modne revije, modne oblikovalce,
fotografiranja, kampanje in oglase, katri so namenjeni blagovni znamki Fashion TV. V segmentih
zasledimo hitre intervjuje z modnimi oblikovalci, kot tudi manekenkami, fotografi in zvezdniki.
Intervjuji so zasnovani tako, da je intervjuvancu zastavljeno vprašanje, ta pa nato predvsem pove
svoje mnenje v zvezi z dogodkom na katerem je prisoten. Segmenti programa predstavljajo tudi
posnetke iz rdeče preproge. Ti posnetki prikazujejo v katera oblačila so bili oblečeni zvezdniki. S
posnetki podrobno prikaţejo oblačila, obutev, modne dodatke, masko in frizuro. Televizijski
22

program FTV prikazuje le najbolj glamurozne, odmevne in globalne dogodke iz sveta mode,
glasbe in filma (Oscarji, BAFTA, Cannes Film Festival, Grammy Music Awards,…).

Slika 14: Fashion TV

Program je postal blagovna znamka, katere izdelki so različni oblačilni kosi, modni dodatki, nakit
in ure. Pod to blagovno znamko najdemo tudi ustekleničeno vodo, energijski napitek, vina,
penine,… te izdelke je moţno kupiti tudi preko spletne trgovine, ki jo najdemo na njihovi spletni
domeni- Blagovna znamka odpira tudi kavarne, restavracije in hotele. Program ima spletno stran
in je dejaven na druţabnih medijih. (20)

Slika 15: Fashion TV predstavlja Diane Von Fürstenberg
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3.1.7 POZITIVNE

IN

NEGATIVNE

STRANI

OPISANIH

MODNIH

ODDAJ IN PROGRAMOV


Modna oddaja Bleščica:

+ prispevki se vedno bolj izboljšujejo,
+ tehnično kvalitetno posneta oddaja,
+ edina avtorska modna oddaja v Slovenji,
+ podprta s spletnim mestom, Facebook-om, Youtube-om,
- premalo posnetkov o slovenski modi,
- večina člankov je izposojenih iz tujih virov in nato sinhroniziranih,
- slaba podpora televizijske oddaje s spletnim mestom in Facebook-om, ker na njih zasledimo
identične članke,
- izjemno slaba spletna trgovina,
- časovno predvajanje oddaje je prepozno na sporedu.


Fashionably late with Rachel Zoe:

+ sproščujoča, zabavna, informativna oddaja,
+ informacije iz prve roke oseb, ki delujejo v modi,
+ novice so vedno sveţe,
+ pri snemanju oddaje je prisotno občinstvo,
+ zvezdniško, profesionalno zasnovana oddaja,
+ deluje kot oddaja o modi ob pogovoru s prijatelji ob kavi,
- preveč usmerjeni sami vase,
- se ne predvaja v Sloveniji.


Rachel Zoe Project:

+ vpogled v delo modnega stilista,
+ vpogled v realno modno industrijo,
+ model: tudi zvezdniki so ljudje s teţavami in sanjami,
- preveč drame,
- premalo informacij o trenutni modi,
- v nekaterih delih postane prikazovanje zasebnega ţivljenja glavni vidik oddaje.
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Fashion Police:

+ večje število voditeljev,
+ več mnenj,
+ pogovor o oblačilih, ki so jih nosili zvezdniki (kako so jih nosili in zakaj),
- preveč kritike in premalo pohval,
- večinoma prikazujejo samo modne napake in se iz ljudi norčujejo,
- voditelji niso popolnoma verodostojne osebe za komentiranje mode,
- voditelji so bolj zabavljači, kot strokovnjaki.


Fashion One:

+ veliko oddaj o dogajanju v modni industriji z dopolnitvijo programa z oddajami o lepoti,
zdravju, športu, potovanjih, ţivljenjskemu slogu,…,
+ odlična spletna podpora,
+ oblikovno dovršen program, spletna stran in spletne strani na druţabnih omreţjih,
- ni na voljo v Sloveniji v osnovnem paketu T2,
- ponavljanje oddaj.


Fashion TV:

+ prikazuje izključno samo posnetke iz modne industrije,
+ odlični modni filmi,
+ prikazovanje mode 24/7,
+ globalna znamka,
- ponavljanje prenosov,
- ni komentarjev, ki bi gledalcem podali informacije o modnih trendih,
- ker predstavlja samo modne filme in se ti ponavljajo, lahko program postane dolgočasen.
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3.2 ANALIZA

ANKETE

IN

KLJUČNE

UGOTOVITVE

ZA

MODNO

ODDAJO
V naše diplomsko delo smo vključili tudi anketo o modni oddaji. Ţeleli smo izvedeti, kaj bi si naši
gledalci ţeleli videti v modni oddaji. Torej, katere prispevke in teme bi si ţeleli videti v oddaji.
Poleg izbiranja tem, ki bi odgovarjale našim gledalcem, smo ţeleli izvedeti tudi, kakšen način
snemanja modne oddaje bi gledalcem najbolj ustrezal, ali bi si ţeleli oddaje po načelih
dokumentarnega filma ali bi raje gledali pogovorno oddajo.
Anketirali smo 50 naključnih oseb. Glavno vprašanje ankete je bilo: »Ali vas zanima moda?«. Če
so na odgovor podali pritrdilni odgovor, smo nadaljevali z vprašanji, če so podali negativni
odgovor, smo se jim zahvalili za sodelovanje pri anketi in odšli naprej. Osebe, ki so bile izprašane,
so bili v večini študenti Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, torej bodoči oblikovalci in
grafiki. Ostali anketirani so bile osebe, ki delajo v trgovinah, kjer prodajajo modna oblačila in
modne dodatke. Preostale izprašane osebe pa predstavljajo osebe različnih poklicnih poti in
zanimanj.
V anketi smo osebe najprej povprašali po njihovih osebnih podatkih, da smo tako pridobili
demografske podatke, ki so nam povedali, kaj si osebe glede na starost, spol in izobrazbo najbolj
ţelijo videti v oddaji.
Zbiranje podatkov je potekalo od 13. 5. 2016 do 15. 5. 2016.
Spol: (n = 51)

Graf 1: spol
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Na anketo je odgovorilo več oseb ţenskega spola in to kar 80 odstotkov. Moški so bili v anketi
zastopani 20-odstotno.
V katero starostno skupino spadate? (n = 51)

Graf 2: starostna skupina

V anketi prevladuje starostna skupina 21–40 let, torej so to osebe, ki se šolajo na različnih
fakultetah in visokih ter visokošolskih ustanovah. Sem so vključene tudi osebe, ki so v delovnem
razmerju. Osebe v tej starostni skupini so odrasle osebe, ki vedo, česa si ţelijo in kaj jim ustreza.
Druga najbolj številčna skupina, ki je odgovorila na anketo, so osebe v starosti do 20 let, torej
šoloobvezne

osebe

in

najstniki.

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (n = 51)

Graf 3: formalna izobrazba

Pri tem vprašanju smo zbrali podatke o izobrazbi anketirancev. Prevladujejo gimnazijski
maturanti, takoj za njimi so osebe, ki so zaključile prvo stopnjo na fakulteti. Naslednji dve močni
skupini predstavljajo osebe z zaključeno srednjo šolo in drugo stopnjo na fakulteti.
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Iz zbranih demografskih podatkov lahko vidimo, da so anketiranci te ankete odrasle osebe,
preteţno ţenskega spola in visoke izobrazbe. Torej osebe, ki so doţivele ţe marsikaj in vedo, kaj
jih navdušuje in česa si ţelijo.
Drugi del ankete je vseboval vprašanja o tem, kaj bi anketiranci radi videli v modni oddaji, kakšen
način snemanja jih najbolj pritegne k ogledu oddaje in kaj si mislijo o slovenski modni oddaji.
Ali vas zanima moda? (n = 50)

Graf 4: zanimanje za modo

Odgovor na to vprašanje je podalo spoznanje o tem, da slovenske osebe v večji meri zanima
moda. 76 odstotkov vprašanih je na vprašanje o zanimanju za modo odgovorilo pritrdilno. Tako
lahko rečemo, da se za modo zanima tri četrtine slovenskih gledalcev.
Ali spremljate modno dogajanje prek televizije? (n = 51)

Graf 5: spremljanje mode preko televizije
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Modno dogajanje prek televizije spremlja samo 8 odstotkov anketirancev. Največ vprašanih
spremlja modo prek drugih komunikacijskih kanalov, ki so se še posebej razvili v zadnjih nekaj
desetletij. Ti mediji so računalniki, pametni telefoni in tablični računalniki. Iz teh rezultatov lahko
preprosto zaključimo, da mora biti oddaja nujno prisotna na spletu, do katerega dostopamo z
zgoraj navedenimi napravami. Prek teh naprav modno dogajanje spremlja 51 odstotkov
vprašanih.
Kaj si želite videti v modni oddaji? (Izberete lahko več odgovorov)

(n = 49)

Graf 6: teme v modni oddaji

Dobili smo presenetljive odgovore. Največ anketirancev je odgovorilo, da si ţeli v modni oddaji
videti predstavitve modnih trendov in prikaz spremembe videza naključne osebe. Na tretje mesto
je prišla tema prikaza ţivljenja in dela ljudi v modni industriji. Na našo ţalost je na predzadnje
mesto prišla tema o intervjujih s slovenskimi modnimi oblikovalci in osebami, ki delajo v
slovenski industriji. Kljub slabemu mnenju gledalcev glede slovenske mode in njene industrije
smo upali, da bi gledalci vseeno dali priloţnost tej temi, saj mislimo, da je v slovenski modni
industriji veliko dobrega in presenetljivega, kar bi bilo vredno predstaviti.
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Kako naj se snema modna oddaja? (izberete lahko več odgovorov)

(n = 49)

Graf 7: način snemanje modne oddaje

Tudi to vprašanje je podalo presenetljive odgovore. Anketiranci so si namreč zaţeleli model
snemanja resničnostne televizije o modi. Kot drugo moţnost so izbrali oddajo z več strokovnjaki,
ki komentirajo oblačenje znanih oseb in tako obrazloţijo smernice in kako se obleči. Tako
vidimo, da so anketiranci pod vplivom trenutnih programov in oddaj na televiziji, kjer v tem
trenutku prevladujejo resničnostne oddaje in zabavno-informativne oddaje.
Ali poznate slovensko modno oddajo Bleščica? (n = 51)

Graf 8: prepoznavnost modne oddaje Bleščica

Več kot polovica anketirancev je na vprašanje o poznavanju modne oddaje Bleščica odgovorilo s
pritrdilnim odgovorom. Vedo, kdo vodi modno oddajo in kaj oddaja prikazuje.
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Ali spremljate oddajo Bleščica? (n = 51)

Graf 9: spremljanje modne oddaje Bleščica

Prejšnje vprašanje je pokazalo, da modno oddajo Bleščica pozna več kot polovica anketirancev.
Vendar pa je na naslednje vprašanje o spremljanju modne oddaje več kot 80 odstotkov vprašanih
odgovorilo, da oddaje ne spremlja. Manj kot 20 odstotkov tistih, , ki so odgovorili, da oddajo
spremljajo, pa je potrdilo, da jo gledajo le redko.
Ali mislite, da bi v Sloveniji potrebovali kvalitetno modno oddajo? (n = 51)

Graf 10: potreba po kvalitetni modni oddaji

Malo manj kot tri četrtine anketirancev si ţeli gledati kakovostno modno oddajo na slovenski
televiziji. Ta odgovor je potrdil, da si slovenski gledalci ţelijo modne oddaje, da jih moda zanima
in da iščejo informacije iz modne industrije.
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3.3 POVZETEK IZ ANALIZE ODDAJ IN ANALIZE ANKETE
Pregled pozitivnih in negativnih strani opisanih modnih oddaj in programov nam je dal vpogled v
lastnosti oddaj, ki delujejo in ustrezajo prikazovanju preko televizijskih kanalov. Za oddajo je
pomembno, da je le ta kvalitetno posneta. Pomembne so informacije podane v oddaji. Zelo je
ţeleno, da so te najnovejše in preverjene. Vpogled v modno industrijo omogoča pridobivanje
preverjenih informacij. S pregledom smo izvedeli tudi, da modni filmi izboljšajo oddajo. Porast
uporabe interneta, računalnikov, računalniških tablic in pametnih telefonov nam je dalo
spoznanje, da morajo biti vse oddaje in programi prisotni na medmreţju. Torej ni presenetljivo,
da so podprte s spletnimi mesti in druţbenimi mediji. Tako na enostaven način doseţejo svojo
ciljno skupino in jo informirajo o novostih in dogajanjih v modni industriji. Vse modne oddaje in
programi vključujejo v svoj repertoar prispevke o lepoti, zdravju, ţivljenjskem slogu in modnih
izdelkih. Intervjuji programu doprinesejo dodatno vrednost. S tem v oddajo vključijo dvosmerno
komunikacijo med voditeljem in gostom, ki oddajo obogati. Izbira voditelja je ključna. Voditelj
mora biti dober govorec. Biti mora obveščen o temi oddaje ali intervjuja, kot tudi se mora
odlično znajti pred kamero.
S pomočjo ankete pa smo pridobili podatke o tem kaj si ţelijo slovenski gledalci. Anketa je
pokazala, da se slovenski gledalci zanimajo za modo in modno dogajanje, vendar bi si samo
manjši del gledalcev v oddaji ţelel videti intervjuje s slovenskimi modnimi oblikovalci. Večina si
ţeli v oddaji videti spremembo videza naključne osebe in opis modnih trendov. Presenetil nas je
tudi ţeleni način snemanja oddaje. Ţelijo si namreč oddajo po načelih resničnostne televizije. Tu
lahko opazimo pojav vpliva resničnostne televizije na gledalca. V današnjem času na televiziji
zasledimo veliko oddaj z ţanrom resničnostne televizije in tem, kot so: spremembe videza,
tekmovanja v oblikovanju ipd. Torej so anketiranci na tej točki potrdili, da so tudi sami pod
vplivom medijev. Vpliv medijev zasledimo tudi pri vprašanju, ali spremljajo modne oddaje prek
televizije, na katerega so skoraj vsi odgovorili, da modo spremljajo prek računalnikov, pametnih
telefonov in tabličnih računalnikov. Tudi to potrdi mnenje, da so ti mediji postali primarni, saj
nam nudijo vse informacije, ki jih potrebujemo. Televizija je postala sekundarni medij za iskanje
in sprejemanje novih informacij.
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3.4 NAŠA MODNA ODDAJA
Raziskane modne oddaje so podale informacije o tem, kaj je v oddajah učinkovito. Parametri pri
snemanju oddaje so odvisni od načina in teme snemanja. Za vsako oddajo velja, da mora biti
posneta kakovostno. Oddaja mora prikazovati kakovostne, tehnološko dovršene posnetke.
Najnovejše novice so stalnica takšnih oddaj. Tudi prikazovanje resničnosti je ključno. Oddaja
mora slediti kontinuiteti. Zgodba oddaje pa se mora prek celotnega videa nemoteno odvijati in
prikazati glavne točke.
Anketa je razkrila bolj točne podatke, ki smo jih uporabili za določanje parametrov naše oddaje.
Ciljna skupina gledalcev naše oddaje je stara od 15 do 40 let. Osebe so izobraţene. To so osebe s
srednješolsko, gimnazijsko in fakultetno izobrazbo. Osebe se zelo zanimajo za modo. Rade
sledijo modnim smernicam in so obveščene o dogajanju v modni industriji. Osebe prek
televizijskih programov spremljajo modne oddaje, še posebej tiste, katerih teme vključujejo
predstavljanje modnih trendov, spremembo videza naključne osebe, izdelovanje oblačil,
tekmovanja …
3.4.1 IZHODIŠČA ZA NOVO MODNO ODDAJO
Naša modna oddaja bo posneta po načinu snemanja resničnostne televizije, ki prikazuje delo oseb
v modni industriji. Prikazovala bo tri različne teme. Prva tema modne oddaje bo prikazovanje
ţivljenja in dela ljudi v modni industriji (oblikovalci, manekeni/ke, vizaţisti, fotografi, študenti
oblikovanja,…). Druga tema bo prikaz delovnih mest v modni industriji. Najbolj ključna tema v
naši modni oddaji bodo intervjuji s slovenskimi modnimi oblikovalci in osebami, ki delajo v
slovenski modni industriji. Naša ţelja je, da bi se modna oddaja predvajala na slovenskih
programih v popoldanskem času in tudi prek spletnih storitev, kot sta YouTube in Facebook.
Modna oddaja bi bila podprta s spletnim mestom in bi bila tudi prisotna na spletnih mestih
Facebook, Instagram in Twitter.
Prva epizoda naše modne oddaje je bila posneta v studiu na Naravoslovnotehniški fakulteti na
Sneţniški ulici 5 v Ljubljani. Snemanje oddaje je potekalo v dveh delih. V prvem delu snemanja
smo posneli, kako v modni industriji potekajo fotografiranja oblačil. Snemali smo dogajanje v
zakulisju. Oblačila na snemanju so bila narejena v času študija v študijskem letu 2015/16. V
drugem delu snemanja smo posneli intervju z mlado slovensko modno oblikovalko Tino Gorkič.
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Povprašali smo jo o najnovejši kolekciji, ki jo je predstavila na Ljubljanskem tednu mode
Mercedes Benz maja 2016. Po končanem snemanju smo posnetke uredili v petminutni
promocijski video za našo modno oddajo, katere naslov je Modni vpogled.
3.4.2 NAČIN SNEMANJA NAŠE MODNE ODDAJE
Modno oddajo Modni vpogled smo posneli v studiu. Snemali smo v zaprtem prostoru zaradi
laţjega uravnavanja svetlobe, zvoka in dogodkov. Oddaja je bila posneta na način resničnostne
televizije in modnega videa. Načela snemanja resničnostne televizije so vidna v načinu snemanja.
Snemanje je bilo realno. Osebe, prisotne na snemanju, niso igrale in niso imele pripravljenega
besedila. Pred začetkom snemanja oddaje smo pripravili smernice snemanja oddaje.
Pripravili smo dnevni načrt snemanja. Na načrtu je bilo napisano, kaj bo posneto na določen dan,
v katerem vrstnem redu bo potekalo snemanje, kaj je bilo potrebno pripraviti za snemanje in
kako urediti studio (priloga 2). Scenarij je zajemal okvirne opise gibanja oseb na snemanju in
dolţino posnetka ter kategorijo snemanja (bliţnji posnetek, daljni posnetek,…). Scenarij je
pripomogel sledenju snemanja. V največjo pomoč je bil scenarij pri snemanju drugega dela
oddaje. Drugi del snemanja je zajemal intervju s Tino Gorkič. V scenariju so bila zapisana
vprašanja in smernice snemanja pogovora in kolekcije (priloga 3). Slikovna knjiga vsebuje sličice o
vrstnem redu urejanja posnetkov v celoten video. Slikovna knjiga poda informacije o tem, kako
smo zmontirali posamezne posnetke v celotno modno oddajo. Slikovno knjigo smo najbolj
upoštevali, ko smo s programom Adobe Primere Pro CS6 montirali celotno petminutno modno
oddajo (priloga 4).
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RAZPRAVA O REZULTATIH

Končna verzija modne oddaje Modni vpogled prikazuje naše zastavljene cilje, ki so se v času
produkcije malenkostno spremenili. Izhodišče prikazovanja realnosti v videu smo dosegli, saj smo
v videu uspeli prikazati, kako potekajo modna fotografiranja in intervjuji. Kontinuiteta v videu je
bila doseţena in se z nizom posnetkov pravilno nadaljuje. Posnetki in sekvence so urejeni v
nemoteno odvijanje. Zastavljenega cilja glede upoštevanja modela resničnostne televizije pa v
celoti nismo dosegli. V videu smo model resničnostne televizije spremenili v realen prikaz. Ta
prikazuje, kako študentje izvajajo modna fotografiranja, intervjuje in se soočajo z zadanimi
nalogami. Video ne prikazuje delovnih mest v modni industriji, saj smo se odločili, da bi to
prikazali v naslednjih oddajah. V nadaljevanju oddaj bi prav tako prikazali delo zaposlenih v
modni industriji. Zvočni posnetek v naši modni oddaji je slabši, ker nismo uporabili mikrofona.
Mikrofona nismo uporabili, ker ga nihče od sodelujočih pri nastajanju videa ni imel in si ga tudi ni
uspel nikjer izposoditi. Zaradi neuporabe mikrofona so pri zvočnem zapisu nastale teţave, katere
smo zelo teţko odpravili. Prav zaradi tega je zvočni zapis slabši. V nadaljnjih produkcijah bo bila
uporaba mikrofona ključni del pri snemanju. Scenarij in slikovna knjiga sta se v post-produkciji
spreminjala. V prilogah 3 in 4 sta predstavljena v originalni verziji. Spremenil se je tudi zadani
časovni okvir. V scenariju in slikovni knjigi je prvi del oddaje daljši, kot je nato v končni verziji
videa. V videu največji deleţ predstavlja intervju, ki je glavna točka našega videa. Časovnica se je
prav tako spremenila zaradi kontinuitete in zanimivosti samega videa. V scenariju in slikovni
knjigi je prikazano tretje oblačilo, ki ga v končnem videu zaradi časovne omejitve ni. Zamenjali
smo tudi vrstni red prvega in drugega oblačila. Do te spremembe je prišlo zaradi kontinuitete
videa. Število napisov v videu smo omejili tako, da so prikazani le ključni napisi za našo zgodbo.
Tudi pri intervjuju smo tretje, četrto in peto vprašanje (napisana so v scenariju in slikovni knjigi)
izrezali iz končnega videa. Vse te spremembe smo uvedli zaradi ţelje po bolj zanimivem in
dinamičnem videu. Obenem smo s tem poudarili kontinuiteto in resničnost naše oddaje.
Končni video naše modne oddaje se tekoče predvaja, za kar so odločilnega pomena uporabljeni
efekti in prehodi med posnetki in sekvencami. Vsak efekt smo prilagodili posnetku in s tem
poskrbeli za učinkovitost videa. Uporabljena glasba je mladostna, lahkotna in pozitivna. Video
napolni z modernim in zabavnim vzdušjem. Za modni video Modni vpogled smo naredili tudi
logotip (priloga 9). Logotip se sklada z videom, saj je jasen, berljiv in izpeljan iz ene linije. Z
modnim videom smo dosegli, kar smo ţeleli, saj smo tudi vedeli, da to lahko doseţemo z
uporabljenimi pripomočki in svojim znanjem.
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ZAKLJUČEK

Modna oddaja Modni vpogled je dosegla naša pričakovanja in zastavljene cilje. Dosegli smo
zastavljeno raven kakovosti oddaje. Glede na uporabljeno tehnično opremo smo dosegli
kakovost, ki je primerna za objavo na druţbenih omreţjih in televiziji. Najbolj smo veseli
doseţenega resničnostnega prikaza v modni oddaji. Vse pridobljene izkušnje pri izdelavi modne
oddaje bodo v prihodnosti pripomogle k še boljšim produkcijam video izdelkov. Teme modne
oddaje je moţno razvijati še naprej in prikazati v nadaljnjih oddajah. V Sloveniji se na področju
mode vedno znova predstavljajo novi izdelki in dogodki, o katerih je potrebno govoriti in s tem
širiti novice o slovenski modi, saj si ustvarjalci to zasluţijo. Slovensko modno oblikovanje se
ponovno postavlja na noge in znova predstavlja novosti, zato smo mnenja, da bo v prihodnosti
še dovolj zanimivih tem, ki jih bo vredno predstaviti v samostojnih video produkcijah.
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PRILOGA 1
OPIS MODNE ODDAJE
Modna oddaja je zamisel, ki se je začela razvijati še pred pričetkom pisanja diplomskega dela.
Zamisel se je porodila v času snemanja prvega modnega videa +pozitiva … pri predmetu
Predstavitvene tehnike 2a. Modna oddaja je ţanr oddaje, ki v Sloveniji ni zastopana v večjem
obsegu. Izvirne slovenske oddaje o modi so pri nas nepoznane in zelo redke. Zaradi pomanjkanja
teh oddaj pri nas smo se odločili, da posnamemo modno oddajo. Naše raziskave so pokazale ţelje
gledalcev. Ţelje so bile: resničnostna oddaja, modni video, modni trendi, prikaz ţivljenja ljudi v
modni industriji, prikaz delovnih mest v modni industriji. V oddajo smo vključili intervju s
slovenskimi modnimi oblikovalci. S snemanjem ţelimo povedati več o dogajanju in napredkih v
slovenski modni industriji.
Proces: oddajo smo posneli v studiu. Studio je celoten snemalni prostor. Namen uporabe luči je
osvetliti prostor z umirjeno, realistično svetlobo. Kadri snemanja prikazujejo celotni snemalni
prostor oziroma celotni studio. Pri snemanju smo uporabili tudi stole, stojala za oblačila in vso
ostalo opremo, ki je ţe bila v studiu.
Naloga je zasnovana po načelih snemanja oddaljenih prizorov, bliţnjih kadrov, ekstremno
bliţnjih kadrov, detajlnih posnetkov, hitrih in počasnih posnetkov.
Snemanje je razdeljeno na dva dela. Prvi del prikazuje delo oseb na fotografiranju oblačil v studiu.
Drugi del snemanja prikazuje intervju s slovensko modno oblikovalko. V prvem delu snemanja
nastopa en model, vizaţistka in dva snemalca. Model smo oblekli v različna oblačila in ga
fotografirali. Vse skupaj smo posneli. Posnetki prikazujejo, kako poteka delo od maske do
fotografiranja. V drugem delu oblikovalka predstavi svojo najnovejšo kolekcijo in opiše svoje
poglede na modno dogajanje v Sloveniji.
Modnemu videu je dodana tudi avdio podlaga, ki je moderna, ţiva in nevpadljiva.
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PRILOGA 2
DNEVNI NAČRT DELA

DAN

URA OD DO

TOREK, 21. 6. 2016

8:30–12:30

KRAJ SNEMANJA
STUDIO
NTF, 5. NADSTROPJE, SNEŢNIŠKA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA
NALOGE IN SODELAVCI
ALJA ŠTULAR – direktor, reţiser, fotograf, usmerjevalec snemanja
KLARISA VESELIČ – snemalec, pomočnik direktorja
JASMINA HAFNER – vizaţistka
TALENT
SARA KRAGULJA
Ritmična gimnastičarka, model
DNEVNI RAZPORED DELA
Od prihoda v studio do konca snemanja se stalno snema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihod 8:30
Priprava studia 8:30–9:30
Prihod modela 9:30
Priprava modela 9:30–10:00
Slikanje 10:00–12:00
Pospravljanje studia 12:00–12:30
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OSTALI PODATKI
Snemanje poteka prek celotnega dne. Z eno kamero neprekinjeno snemamo dogajanje,
z drugo pa snemamo dogajanje le ob določenem času (priprava modela, delo v
zakulisju). Glavna kamera je postavljena na stojalo, druga kamera je v rokah snemalca,
ki se premika po studiu. Svetloba luči je realistična in enakomerno osvetljuje prostor.
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DAN

URA OD DO

TOREK, 28. 6. 2016

9:00–12:00

KRAJ SNEMANJA
STUDIO
NTF, 5. NADSTROPJE, SNEŢNIŠKA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA
NALOGE DELA IN SODELAVCI
ALJA ŠTULAR – direktor, reţiser, fotograf, usmerjevalec snemanja
ŢIGA RAUTNER – snemalec, pomočnik direktorja
TALENT
TINA GORKIČ
Modna oblikovalka
DNEVNI RAZPORED DELA
Od prihoda v studio do konca snemanja se stalno snema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihod 9:00
Priprava studia 9:00–9:30
Prihod oblikovalke 9:30
Priprava scene 9:30–10:00
Snemanje intervjuja 10:00–12:00
Pospravljanje studia 12:00–12:30

OSTALI PODATKI
Snemanje poteka prek celotnega dne. Z eno kamero neprekinjeno snemamo dogajanje,
z drugo pa le dogajanje ob določenem času (priprava modela, delo v zakulisju). Glavna
kamera je postavljena na stojalo, druga kamera je v rokah snemalca, ki se premika po
studiu. Svetloba luči je realistična in enakomerno osvetljuje prostor.
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PRILOGA 3
SCENARIJ

NASLOV: Modna oddaja – Modni vpogled
DATUM: 20. 6. 2016

SNEMANJE: studio, 21. 6. in 28. 6. 2016

POSNETEK VIDEO NAVODILA

AUDIO NAVODILA

1

Hitri posnetek 0:00–0:30
Priprava studia in priprava
modela

Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)

2

Uvodna špica 0:30–0:32
Napis naslova: Modni
vpogled
0:33–1:30
Posnetki in priprave modela
Line up oblačil

Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)
Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)

4

1:30–2:00
Posnetek 1 oblačila
Teenage Fashion meets Lace

Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)

5

2:00–2:30
Posnetek 2 oblačila GeoHorti
Versailles – ţenski model

Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)

6

2:30–3:00
Posnetek 3 oblačila
Poročna obleka

Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)

3
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OSTALO
Napis desno
spodaj: 1. DAN
Poleg različnih
vrst snemanja
imamo fast
forward.
Fade in / fade
out
Poleg različnih
vrst snemanja
imamo slow
motion posnetke
Napis spodaj
desno: Teenage
meets Fashion
Prikaz oblačila na
stojalu, na
modelu, gibanje
modela v
oblačilu, bliţnji
posnetek
materiala in kroja.
Napis spodaj
desno: GeoHorti
Versailles
Prikaz oblačila na
stojalu, na
modelu, gibanje
modela v
oblačilu, bliţnji
posnetek
materiala in kroja.
Napis spodaj
desno:
HortiRope
Wedding.
Prikaz oblačila na
stojalu, na
modelu, gibanje
modela v
oblačilu, bliţnji
posnetek
materiala in kroja.

7

3:00–5:00
- posnetek kolekcije Tine
Gorkič (celotna, detajli,
posamezno).
- posnetek Tine Gorkič
(detajlno, celotno).
- Tino posnamemo ob stojalu
z oblačili, kako jih razporeja,
Tina sama stoji ob belem
ozadju.
- INTERVJU S TINO
GORKIČ (ob stojalu z
oblačili).
Intervju se snema od strani
pogleda novinarja na
oblikovalca. Snema se s
''pogledom preko rame''.

1. Vprašanje
Kakšna je bila inspiracija za
kolekcijo?

2. Vprašanje
Največja značilnost vaše
kolekcije?

3. Vprašanje
Kakšen je vaš postopek
oblikovanja?

4. Vprašanje
Opišite vaš pogled na
slovensko oblikovalsko sceno?

5. Vprašanje
Kje se vidite v prihodnosti?

6. Vprašanje

8
9

5:00–5:30
Pospravljanje studia in nato se
luči ugasnejo – konec video
posnetka
5:30–5:45

Kot mlada oblikovalka, kaj
ţelite doseči in spremeniti v
slovenski modni industriji?
Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)
Glasba:
Kleen – Sun in Your Eyes
(Extended Bootleg)
Imena sodelujočih in njihovih
nalog, ime oddaje (večji napis),
letnica in mesec produkcije.
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Napis spodaj
desno:
- 2. DAN (ko se
postavljajo
oblačila na
stojalo)
- ko prikaţemo
celotno kolekcijo
napis imena
kolekcije
- ko
intervjuvamo
Tino napis TINA
GORKIČ,
modna
oblikovalka

PRILOGA 4
SLIKOVNA KNJIGA

Slika 16: slikovna knjiga stran 1
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Slika 17: slikovna knjiga stran 2
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Slika 18: slikovna knjiga stran 3
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Slika 19: slikovna knjiga stran 4
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Slika 20: slikovna knjiga stran 5
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PRILOGA 5
TEHNIČNA OPREMA








Canon EOS 700D – zrcalno-refleksivni fotoaparat
Panasonic LUMIX G Camera DMC-GH4 – zrcalno-refleksivni fotoaparat
Nikon D3100 – zrcalno-refleksivni fotoaparat
SanDisk 32 GB Extreme SDHC 90mb/s – spominska kartica
Manfrotto 190XPROB – trinoţno stojalo za fotoaparat
HP Pavilion g series – računalnik
My Book Essentials 1TB Western Digital – prenosljivi disk

Slika 21: kolaž slik tehnične opreme
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PRILOGA 6
PRIPRAVA STUDIA
1. DAN
Slika 22: postavitev studia prvi dan snemanja

SNEMALNI
PROSTOR
LUČ 1
PREMIK

LUČ 2

MIZA
LUČ 1

PREMIK
LUČ 2

MIZA
DODATNA
SOBA
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PRIPRAVA STUDIA
2. DAN

Slika 23: postavitev studia drugi dan snemanja

SNEMALNI
PROSTOR

LUČ 1
PREMIK

LUČ 2

LUČ 1
PREMIK
LUČ 2

MIZA
DODATNA
SOBA
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MIZA

PRILOGA 7
OSVETLITEV





Stropne luči
IFF Q1250 – svetlobna luč
Kaiser Studiolight H – svetlobna luč

Slika 24: kolaž osvetlitvenih elementov
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PRILOGA 8
MONTAŢA
Montaţo modne oddaje Modni vpogled smo opravili v programu Adobe Premiere Pro CS6. Po
odprtju novega projekta v programu smo izbrane posnetke uredili v sekvence. Posnetke smo
glede na temo v videu razdelili na pet sekvenc. Vsako sekvenco smo v programu urejali
posamično. Posnetke smo uredili v določen vrstni red predvajanja. To smo dosegli z rezanjem in
prekrivanjem posnetkov med seboj. Nekaterim posnetkom smo izničili zvočni zapis, ki je nastal
med snemanjem, medtem ko smo pri posnetkih, ki so bili ključni za intervju, zvočni zapis
poudarili. Posnetki so bili posneti s tremi različnimi kamerami in so se zato barvno rahlo
razlikovali. To smo popravili s funkcijo »colour balance« in jim določili enak barvni ton. Po
prvem urejanju posnetkov v grob prikaz smo sekvencam dodali različne efekte, ki so poskrbeli za
laţje prehajanje z enega posnetka na drugega. Uporabili smo naslednje efekte: fast forward, slow
motion, blur – gaussian blur, opaciti, audio transition crossfade constant power, audio effects,
volume, audio gain, audio effects, denoiser in time remapping. Sekvencam, ki so potrebovale
napise glede na scenarij, smo te dodali in uredili dolţino trajanja in prehod napisov. Po končnem
urejanju sekvenc smo jih zdruţili v celoten video in ponovno uredili prehode med njimi. Video
smo nato izvozili. Dobljeni video še ni vseboval glasbene podlage. To smo dodali v naslednjem
koraku in celoten video ponovno izvozili. Video smo izvozili v format H.264, katerega glavni
lastnosti sta HD 1080p in 23 sličic na sekundo. Tako smo imeli končno obliko videa, ki je
priloţen diplomskemu delu na zadnji strani.
Lastnosti končnega videa:
VIDEO








ZVOK




dolžina: 4:54 minut
velikost: 1,04 GB
širina okvira: 1920
višina okvira: 1080
podatkovna hitrost: 30258 kb/s
skupna bitna hitrost: 30448 kb/s
hitrost sličic: 23 sličic/s
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bitna hitrost: 189 kb/s
kanali: 2 (stereo)
hitrost zvočnega vzorca:
48 kHz

PRILOGA 9

LOGOTIP

Logotip smo razvili za potrebe uvodne špice v videu. Navdih za logotip izhaja iz šivanke in niti.
V modni industriji oblačil ne bi bilo moţno narediti brez teh dveh elementov. Zato smo za
logotip Modnega vpogleda izbrali postavitev šivank v obliko obeh začetnic imena oddaje M in V.
Začetnice so med seboj povezane z nitjo. Logotip je črne barve na belem ozadju. Je enostaven,
jasen in izpeljan iz ene linije. Oblikovan je tako, da iz njega enostavno razberemo začetnici.
Logotip je postavljen na črto. Pod črto je napisano ime modne oddaje Modni vpogled.
Slika 25: kolaž slik o izdelavi logotipa
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Slika 26: logotip Modni vpogled
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PRILOGA 10

SOGLASJE O UPORABI GLASBE V MODNI ODDAJI

Kranj, 2. 7. 2016
Spodaj podpisani Klemen Zupančič, rojen dne 1. 3. 1992 v Kranju, dovoljujem uporabo svojega
glasbenega dela Alji Štular za namen diplomske naloge Modna oddaja v modnem videu. Prav
tako dovoljujem uporabo in objavo svojega glasbenega dela v sklopu z diplomsko nalogo na
portalu RUL – Repozitorij Univerze v Ljubljani in na kakršnih koli drugih javnih predvajanjih.
Podpis:
Klemen Zupančič
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PRILOGA 11
SLIKOVNI IZVLEČKI IZ MODNE ODDAJE
Slika 27: kolaž slikovnih izvlečkov 1
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Slika 28: kolaž slikovnih izvlečkov 2
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Slika 29: kolaž slikovnih izvlečkov 3

64

Slika 30: kolaž slikovnih izvlečkov 4
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PRILOGA 12
SLIKOVNI IZVLEČKI IZ MODNE ODDAJE MODNI VPOGLED PO ČASOVNICI
Slikovne izvlečke smo uredili v pravilno časovno zaporedje modne oddaje. Slikovni izvlečki
sledijo časovnici modnega videa. Izvlečki so postavljeni po zaporedju od leve prodi desni ter
navzdol.
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Slika 31: slikovni izvlečki po časovnici
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