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Odbiór �lmu
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Genialna publiczno±¢

Jerzy Pªa»ewski

• ±wiadomo±¢ zbiorowa

�Powstaje nowa ±wiadomo±¢ zbiorowa. Tªumy wszystkich

kontynentów nabywaj¡ wspólnych odruchów psychicznych,

standaryzuj¡ swoje gusty i chwytaj¡ si¦ pewnych obiego-

wych ideaªów z siª¡ i przekonaniem, które porówna¢ si¦

nie daj¡ z rewolucyjnym oddziaªywaniem wynalazku druku

przed pi¦ciuset laty. Szkoda, »e ±wiadomo±¢ ta wykuwa si¦

najcz¦±ciej na o±lep, w mrokach najkompletniejszej igno-

rancji, jako wypadkowa dziaªania cynicznej interesowno±ci

producenta i naiwnej gotowo±ci widza."

• genialna publiczno±¢

�Genialn¡ publiczno±ci¡ kinow¡ jest dla mnie publiczno±¢,

która umie bawi¢ si¦ w �lm�
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J¦zyk �lmu

Jerzy Pªa»ewski

• inspiracje strukturalistyczne

• skªadnia (gramatyka) �lmu

• stylistyka, interpunkcja �lmu

• poetyka �lmu (J. Tynianow, B. Eichenbaum)
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Widzenie �lmu i czytanie �lmu

Jean-Pierre Oudart, Daniel Dayan

• widzie¢ �lm: �Wiedzie¢ �lm to znaczy nie percypowa¢ ramy,

punktów widzenia kamery, jej odlegªo±ci od przedmiotu etc.�

• czyta¢ �lm: "Kiedy widz odkrywa ram¦ (...) znika jego

uprzednie poczucie triumfu wynikaj¡ce z posiadania obrazu.

Widz dostrzega, »e kamera ukrywa rzeczy.�
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Kompozycja i skªadniki �lmu
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Podstawowe jednostki budowy �lmu

1. kadr � najmniejsza jednostka statyczna, jedna klatka

na±wietlonej ta±my;

2. uj¦cie � najmniejsza jednostka dynamiczna, odcinek ta±my

zawarty mi¦dzy dwoma najbli»szymi poª¡czeniami

monta»owymi;

3. scena � odcinek �lmu, zªo»ony z kilku lub kilkunastu uj¦¢,

wyró»niaj¡cy si¦ jedno±ci¡ miejsca i czasu;

4. sekwencja � cz¦±¢ �lmu, zªo»ona z kilku lub kilkunastu scen,

wyró»niaj¡ca si¦ jedno±ci¡ akcji, cho¢ najcz¦±ciej pozbawiona

jedno±ci miejsca i czasu;

5. �lm � caªo±¢ kompozycyjna, zamkni¦ta i podpisana przez

twórc¦
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Konstrukcja kadru
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Punkt widzenia kamery

1. kamera skierowana w gór¦ (perspektywa »abia)

2. kamera skierowana w dóª (perspektywa ptasia)
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Kompozycja kadru

Wasyl Kandy«ski: napi¦cie �liryczne� vs. napi¦cie �dramatyczne�
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Uj¦cie a plan
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Uj¦cie a plan

1. Plan � odlegªo±¢ kamery zdj¦ciowej od gªównego obiektu

�lmowanego w danym uj¦ciu

2. Co jest pierwotniejsze: uj¦cie czy plan?
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Zmiana planu w jednym uj¦ciu

1. Louis Lumière, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1895
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Pierwsza zmiana planu na drodze zmiany poªo»enia kamery

George Albert Smith, �szkoªa z Brighton�

1. Grandma's Reading Glass (1900)

2. As Seen Through a Telescope (1900)

3. Little Doctor (1901)

4. Sick Kitten (1903)
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Podziaª planów

1. plan ogólny (total) � peªny obraz miejsca akcji, posta¢ ludzka

podporz¡dkowana otoczeniu, drobna;

2. plan peªny � postacie ludzkie pokazane od stóp do gªów, tªo

zajmuje wa»kie, cho¢ nie gªówne miejsce;

3. plan ±redni (ameryka«ski) � czªowiek pokazany do kolan,

zaczyna zdobywa¢ pozycj¦ dominuj¡c¡;

4. póªzbli»enie � popiersie postaci ludzkiej, dekoracja zostaje

praktycznie wyeliminowana;

5. zbli»enie (wielki plan) � twarz ludzka zajmuje wi¦ksz¡ cz¦±¢

powierzchni ekranu (Wielka litera);

6. du»e zbli»enie (detal) � szczegóª postaci lub powi¦kszenie

rekwizytu (rozstrzelony druk);
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Podziaª planów
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Gª¦bia ostro±ci

Depth of �eld

Obywatel Cane, re». O. Welles, 1941
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Uj¦cie a przeciwuj¦cie
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Uj¦cie a przeciwuj¦cie

1. przeciwuj¦cie (kontrplan, shot reverse shot)

2. np. rozmowa

3. o± akcji � reguªa 180 stopni
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O± akcji
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Reguªa 180 stopni

�le!
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Reguªa 180 stopni

Dobrze
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Rozwój j¦zyka �lmu
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Georges Méliès

Georges Méliès (1861-1938)

• �kinematograf atrakcji�

• zastaª �lm ciekawostk¡ i dokumentem, zostawiª widowiskiem

• stworzyª re»yseri¦ i �lm fabularny

• efekty specjalne: stopklatka (�Znikni¦cie damy�, 1896),

podwójna ekspozycja, �lm poklatkowy,

• gatunek feerii i �lmu SF (�Podró» na Ksi¦»yc�, 1902)

25 / 26



Literatura

1. Daniel Dayan, Widz wpisany w obraz, przeª. Alicja Helman, w:

Audiowizualno±¢ w kulturze, red. Jadwiga Boche«ska, Alicja Kisielewska,

Mirosªaw P¦czak, Warszawa 1996

2. Wassily Kandinsky, Punkt i linia a pªaszczyzna. Przyczynek do analizy

elementów malarskich, Wydawnictwo: Pa«stwowy Instytut Wydawniczy

1986.

3. Jerzy Pªa»ewski, J¦zyk �lmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe:

Warszawa 1961.

4. Jerzy Pªa»ewski, Historia �lmu, Warszawa 2010.

26 / 26


	Odbiór filmu
	Kompozycja i składniki filmu
	Konstrukcja kadru
	Ujecie a plan
	Ujecie a przeciwujecie

	Rozwój jezyka filmu

