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Rozw�oj je�zyka �lmu
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David Wark Gri�th: zbli
zenie

• koncepcja ameryka�nska: blisko (zbli
zenie, close up)

• koncepcja rosyjska: du
ze (wielki plan, êðóïíûé ïëàí)
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David Wark Gri�th

• monta
z dramaturgiczny � rozbija scene� na niespotykana� dota�d

ilo�s�c uje��c (½Narodziny narodu�, 1915, scena przybycia Lincolna

do teatru)

• monta
z r�ownoleg ly � akcja synchroniczna, ½bogaci i biedni�

(½Enoch Arden� 1911, ½Nietolerancja�, 1916, scena egzekucji)

• retrospekcja
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David Wark Gri�th: rasizm

Rasizm

"(...) w swoich odpychaja�cych �lmach (sa� i takie) Gri�th

wyste�puje jako jawny apologeta rasizmu, wznosza�cy

celuloidowy pomnik ku czci Ku-Klux-Klanu za jego walke�

przeciw Murzynom"1

1Siergiej Eisenstein, Wyb�or pism, prze l. Leo Hochberg i inni, Warszawa

1959, s. 77.
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Lew Kuleszow

• Kuleszow: �srodkiem wyrazu jest zmiana kadr�ow

• efekt Kuleszowa: zabarwianie sie� znaczeniowe kadru (twarz

Moz
zuchina)
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D
ziga Wiertow

• ½Kino-Oko�, 1924

• ½Cz lowiek z kamera��, 1929

• monta
z skojarzeniowy � dzie lo �lmowe powstaje dopiero w

procesie monta
zu

• kino-oko � ½Ja � kinooko � stwarzam cz lowieka
doskonalszego, ni
z stworzony Adam... Biore� u jednego re�ce...,

u drugiego � nogi..., u trzeciego � g lowe�... i monta
zem

stwarzam nowego, doskona lego cz lowieka�
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Siergiej Eisenstein: monta
z atrakcji

Monta
z atrakcji

zamiast statycznego ½odbicia� jakiego�s zjawiska,

narzuconego przez temat wydarzenia i mo
zliwo�sci jego

rozwia�zania jedynie poprzez logicznie sprze�gnie�te z tym

wydarzeniem ½oddzia lywanie�, wy lania sie� nowa metoda

� swobodny monta
z dowolnie wybranych, samodzielnych

(niezwia�zanych z dana� kompozycja� i tematyka� scen)

�oddzia lywa�n� (atrakcji), lecz dok ladnie nacelowanych na

wywo lanie okre�slonego efektu ko�ncowego tematycznego
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Siergiej Eisenstein

• trop monta
zowy: �nie tylko jako �srodek do tworzenia efekt�ow,

lecz przede wszystkim jako instrument wypowiedzi, ekspozycji

my�sli za pomoca� specy�cznego je�zyka �lmowego"

• monta
z pionowy (skojarzeniowy) � nie na us lugach akcji (jak

monta
z r�ownoleg ly), ale tworzenia poje��c przez zestawienie,

skojarzenie, por�ownanie i metafore� (Pa�zdziernik, 1927: harfy i

ba la lajki w scenie przem�owie�n mienszewik�ow)

• monta
z skojarzeniowy: w zderzeniu kadr�ow kszta ltuje sie� nowy

element jako�sciowy, nowy obraz, nowe poje�cie

• monolog wewne�trzny, strumie�n �swiadomo�sci (Joyce)
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Andr�e Bazin
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Andr�e Bazin

kino nieme 1920-1940 � dwa nurty:

• wiara w obraz � �lm dodaje co�s do rzeczywisto�sci (plastyka

obrazu i monta
z)

• wiara w rzeczywisto�s�c � �lm odkrywa rzeczywisto�s�c;

kontynuacja: kino d�zwie�kowe
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Bazin: kino nieme 1920-1940

Wiara w obraz (�lm dodaje co�s do rzeczywisto�sci)

• monta
z r�ownoleg ly (Gri�th) � �uzmys lowienie widzowi

jednoczesno�sci dw�och akcji oddalonych od siebie w przestrzeni

- dzie�ki przeplataniu ze soba� uje��c raz z jednego, raz z drugiego

wa�tku�

• monta
z przyspieszony (Abel Gance, Ko lo udre�ki) � �iluzja

przyspieszenia ruchu lokomotywy poprzez mno
zenie coraz

kr�otszych uje��c�

• monta
z atrakcji (Eisenstein, Kuleszow) � �wzmocnienie

znaczenia jednego obrazu przez umieszczenie go w sa�siedztwie

innego obrazu�
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Bazin: kino nieme 1920-1940

Wiara w rzeczywisto�s�c (�lm odkrywa rzeczywisto�s�c)

• dokument, doku�kcja (Robert Flaherty)

• ekspresjonizm, plenery (F. W. Murnau)

• d lugie uje�cia (Erich von Stroheim, neorealizm w loski)
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Andr�e Bazin: gatunki �lmowe

gatunki �lmowe w Hollywood w latach 1930-1940

• komedia (Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu)

• burleska (Bracia Marx)

• �lm taneczny i music-hallowy (Fred Astaire i Ginger Rogers,

Ziegfeld Follies)

• �lm kryminalny i gangsterski (Cz lowiek z blizna�, Jestem

zbiegiem, Pote�pieniec)

• dramat psychologiczny i obyczajowy (Boczna ulica, Jezebel)

• �lm fantastyczny i �lm "okropno�sci"(Dr. Jeckyll and Mr.

Hyde, Niewidzialny cz lowiek, Frankenstein)

• western (Dyli
zans)
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Andr�e Bazin: gatunki �lmowe

kino europejskie 1930-1940

• kino francuskie: czarny realizm, realizm poetycki (Marcel

Carn�e, Jean Renoir, Jacuqes Feyder, Julien Duvivier)

• kino niemieckie: ekspresjonizm (Fritz Lang, F. W. Murnau,

Erich von Stroheim)

• kino w loskie: neorealizm (Vittorio de Sica, Roberto Rossellini,

Luchino Visconti)
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Andr�e Bazin: g le�bia ostro�sci

• �lm d�zwie�kowy vs. �lm niemy: "obraz d�zwie�kowy jest mniej

gie�tki ni
z obraz wizualny (...) musia lo to prowadzi�c monta
z w

strone� realizmu, eliminuja�c coraz wyra�zniej zar�owno

ekspresyjno�s�c plastyczna�, jak i symboliczne wsp�o lzale
zno�sci
mie�dzy obrazami"

• Orson Welles, William Wyler

• bardziej realistyczna ni
z brak g le�bi

• wymaga bardziej czynnej postawy widza ni
z monta
z

analityczny

• przywraca wieloznaczno�s�c i wielo�s�c interpretacji

• monta
z wewna�trzkadrowy, monta
z wewna�trzuje�ciowy
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Arnold Hauser

½Ta rapsodyczno�s�c, odr�o
zniaja�ca najwyra�zniej powie�s�c

nowa� od starsze, jest zarazem cecha�, kt�ora sprawia w nowej

powie�sci najbardziej �lmowe wra
zenie. Brak cia�g lo�sci fabu ly
i prowadzenia scen, nag lo�s�c my�sli i nastroj�ow, wzgle�dno�s�c

i niekonsekwencja miar czasu u Prousta i Joyce'a, Dos

Passosa i Wirginii Wolf przypomina cie�cia, przes lony i

interpolacje �lmu�
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Czytanie �lmu
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Andriej Tarkowski

• Stalker jako ikona
• Andriej Rublow
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Andrzej Wajda

• Panny z Wilka � podr�o
z w za�swiaty
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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