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Odbiór �lmu
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Publiczno±¢ kinowa

Hugo Münsterberg, Hugo Münsterberg, Dramat kinowy (The

Photoplay), 1915

• �publiczno±¢ ameryka«sk¡ pod koniec pierwszej dekady stulecia

tworzyªa ni»sza klasa ±rednia, do której - w poªowie drugiej

dekady - doª¡czyªa wy»sza klasa ±rednia, a w ±lad za ni¡ elity.�

• �uwa»aªem, »e uczestniczenie w pokazach ruchomych obrazów

jest rzecz¡ niegodn¡ profesora Harvardu, podobnie jak

uznaªem, »e nie powinienem chodzi¢ na wodewile, do muzeum

�gur woskowych czy na koncerty muzyki odtwarzanej z

fonografu.�
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Publiczno±¢ kinowa

• Louis Delluc, 1919: �Wielk¡ siª¡ tej beªkocz¡cej sztuki jest jej

popularno±¢. (...) Jest to ±rodek przemy±lnie dostosowany do

u»ytku przez pocz¡tkuj¡cych. Wiem, »e wielu mieszka«ców

kolonii, oczarowanych projekcjami niektórych �lmów, nabyªo

bezzwªocznie aparat projekcyjny; zast¡pi on z powodzeniem

latarni¦ magiczn¡ i uzupeªni ªadunek szklanych paciorków,

gramofonów i rewolwerów.�
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Publiczno±¢ kinowa

Karol Irzykowski (1873-1944)

• �wspóªczesny Europejczyk u»ywa kina, lecz si¦ go wstydzi�

• �Dzi± ka»dy s¦dzia ±ledczy i prokurator, badaj¡c zbrodniarza,

uwa»a za swój obowi¡zek zada¢ mu pytanie: Czy chodziªe± do

kina? Odpowied¹ jest zwykle potakuj¡ca, wi¦c wniosek prosty:

kino demoralizuje...�
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Publiczno±¢ kinowa

• Borys Eichenbaum, 1926 (o sytuacji przed pierwsz¡ wojn¡

±wiatow¡): �Przyci¡gni¦ty reklam¡ inteligent, odwiedzaj¡cy

kinoteatr, czuª si¦ nieswojo przy spotkaniu ze znajomym: �I ty

tak»e daªe± si¦ skusi¢ - przychodziªo obydwu na my±l�.

• Jurij Cywjan: przed rewolucj¡ kino w domach publicznych

• Georges Duhamel, 1930: �rozrywk¡ niewolników, zabaw¡ dla

istot prymitywnych, biednych i znu»onych, które n¦kaj¡ troski

(...), spektaklem, który nie wymaga skupienia i zakªada z góry

brak inteligencji (...).
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Nieuprzedzone oko

• �nieuprzedzone oko�, �efekt kina�

• Robert J. Flaherty, 1920: Innuici rzucaj¡ harpun w morsa

wy±wietlanego przez projektor kinowy

• Louis Lumière, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1895

� panika: fundatorski mit kina
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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�

15 / 31



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

18 / 31



Reguªa 180 stopni

�le!
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Reguªa 180 stopni

Dobrze
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Plan
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Plan

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

�lmowanego w danym uj¦ciu
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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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Plan a uj¦cie
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Plan a uj¦cie

Co jest pierwotniejsze: uj¦cie czy plan?

• Zmiana planu w jednym uj¦ciu: Louis Lumière, L'Arrivée d'un

train en gare de La Ciotat, 1895

• Jeden plan � dwa uj¦cia: planu w jednym uj¦ciu: Georges

Méliès, �Znikni¦cie damy�, 1896

• Zmiana planu na drodze zmiany poªo»enia kamery: George
Albert Smith, Little Doctor, 1901

• �szkoªa z Brighton�
• Grandma's Reading Glass (1900), As Seen Through a

Telescope (1900), Sick Kitten (1903)
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Zmiana planu w jednym uj¦ciu

Louis Lumière, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1895
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Gª¦bia ostro±ci

Depth of �eld

Obywatel Cane, re». O. Welles, 1941
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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)
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