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Temat: Film. Elementy i środki wyrazu.

1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku- str. 30- 35.
2. Zapoznaj się z informacjami.

Elementy i środki wyrazu filmu

Przeciętny film to struktura zbudowana z kilkudziesięciu tysięcy obrazów (klatek) podzielonych na grupy uporządkowane
według pewnej hierarchii.

KLATKA > KADR > UJĘCIE > SCENA > SEKWENCJA > AKT > FILM

Precyzyjne są tylko definicje klatki i ujęcia. Pojęcia sceny, sekwencji i aktu są już niezbyt jasne i bywają różnie 
interpretowane, dlatego poniżej znajdują się ich "intuicyjne wyjaśnienia. Trzeba jednak pamiętać, że niejasności dotyczą 
odbioru filmu przez widza. W przygotowaniu produkcji filmowej opracowuje się najpierw scenariusz, (który jest tylko 
literackim zapisem fabuły), a następnie scenopis, będący już podstawą działania ekipy filmowej i zawierający precyzyjny 
spis ujęć, scen, planów, ustawienia kamery, scenografii itp. szczegółów. Narzędziem bardzo ułatwiającym przygotowanie 
zdjęć jest tzw. scenorys (story board)

Scenorys to przedstawiony w formie komiksu plan filmu podzielonego na akty, sekwencje, sceny i ujęcia, w zależności od 
dokładności opracowania. Najważniejszą zaletą scenorysu jest możliwość wstępnej oceny całości narracji z uwzględnieniem 
podziału na mniejsze jednostki i nawet sposobu kadrowania. 

Klatka to pojedynczy obraz naświetlony na taśmie filmowej. Klatek nie widzimy, ponieważ wyświetlane są z szybkością większą niż 
bezwładność ludzkiego wzroku. Dzięki tej bezwładności kolejne nieruchome klatki zlewają się w pozornie ruchomy obraz.

Kadr - To co widzimy na ekranie to kadr (chociaż pojęcia klatka i kadr często używane są zamiennie).

Ujęcie to seria klatek naświetlana na taśmie od uruchomienia do zatrzymania kamery ( w filmie ujęcie otwiera i zamyka przejście 
montażowe do innego ujęcia). Jest to najmniejsza, niepodzielna jednostka filmowa, chociaż składa się z klatek, których oko ludzkie 
nie odróżnia jako odrębnych całości.
Ujęcie ma określoną długość (czas trwania - duration) i najczęściej przedstawia fragment akcji, ale może wypełniać je nieruchomy 
obraz przedstawiający na wstępie np. miejsce akcji. Każde ujęcie przedstawia z różną dokładnością jakiś wycinek rzeczywistości.  Ten
wycinek rzeczywistości to plan.

Scena to fragment filmu składający się przynajmniej z jednego ujęcia (najczęściej kilku), zachowujący jedność czasu, miejsca i akcji.   
W wielu filmach bardzo długie ujęcia wypełniają treść niemal całej sceny, ale zwykle jest to wynikiem świadomego wyboru 
stylistyki. Na ogół scena składa się z kilku lub kilkunastu ujęć przedstawiających to samo zdarzenie, np. kłótnię małżeńską, bójkę, 
pożegnanie, scenę miłosną itp. Nawet stosunkowo krótka scena zawiera zwykle ujęcia przedstawiające miejsce akcji, główne 
postaci w całości, oraz kadry przedstawiające na zbliżeniach zemocjonowane twarze.

Sekwencja - Kilka logicznie powiązanych scen o wspólnym wątku tematycznym tworzy większą jednostkę narracyjną - sekwencję. 
Pożegnanie dwojga osób można pokazać w jednej scenie, jednak trudno jest w jednej scenie przedstawić np. napad na bank. 
Filmowa sekwencja napadu może składać się z wielu scen przedstawiających przygotowania do napadu, wejście bandytów do 
banku, sposób sterroryzowania pracowników, rozpruwanie sejfu, ucieczkę, pościg samochodowy, ujęcie sprawców itp. Na ogół nie 



mamy problemy ze stwierdzeniem, czy wątek przedstawiany w sekwencji został wyczerpany, ale dla podkreślenia jego zakończenia 
często sekwencję zamyka inne rodzaj przejścia montażowego, niż w przypadku scen.

Akt - Ujęcia, sceny i sekwencje stanowią materiał, z którego powstaje film, ale sam film robi się w jakimś celu. Nawet jeśli jest to cel
wyłącznie komercyjny, to warunkiem sukcesu jest stworzenie opowieści atrakcyjnej dla widza. Wprawdzie większości 
współczesnych widzów wystarczy już samo zabijanie (najlepiej z mózgiem tryskającym na obiektyw), ale zanim film osiągnął ten 
poziom, nawet średnio przygotowany widz oczekiwał nie tylko wartkiej akcji i dowcipnych dialogów, ale pewnego poruszającego 
"przeżycia". To przeżycie w dawnych czasach zapewniał teatralny dramat, a opowieść filmowa rządzi się podobnymi prawami, 
jedynie zmodyfikowanymi przez różnice technologiczne i warsztatowe.

3. Zadanie plastyczne/ po wykonaniu pracy plastycznej wykonaj zdjęcie i wyślij na adres 
kmatyjaszczyk73@o2.pl (10.12.2020).

 Wymyśl koncepcję krótkiego filmu na dowolny temat, np. teledysku do utworu 
muzycznego, historii z życia codziennego czy filmu reklamowego. Następnie dopracuj swój 
pomysł tak, aby opowieść można było podzielić na kilka scen. Przedstaw ujęcia w formie 
szkiców. Zwróć uwagę na kompozycję kadru, rozmieszczenie planów i postaci, rekwizyty, 
scenografię, oświetlenie. Uzupełnij rysunki zapisami dialogów i notatkami dotyczącymi 
kwestii technicznych (np. ruchu kamery, długości ujęcia, gestów aktorów, zmiany 
oświetlenia).

SZABLON PUSTEJ PLANSZY FILMOWEJ

Powodzenia!
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