TAILERRA - FAMILIARTEKO ZINEMAGINTZA LEHIAKETA

Kaixo familiak!
Egun hauetan zinemara joan ezin garenez, gure filma etxean egitea proposatzen dizuegu.
Etxebegiak familian film labur bat errodatzeko ekimena da, eta ez da zinema arloko jakintzarik
behar horretarako. Urrats sinple batzuk azalduko dizkizuegu grabazio eta edizioan gidatzeko.
Horretarako, zinemaren asmatzaileek, Lumière anaiek, eta lengoaia zinematografikoaren
asmatzaileak, Alice Guy-ek, erabilitako proposamenak izango ditugu. Saiatuko gara?
Film laburra lehiaketara aurkezteko Easypromos erabili behar da.

ZINEMA LANTEGIA

Film labur bat egin eta .editatuko dugu, zinea egiten jakin gabe
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1. ZINEMAREN JATORRIA
Nor ziren Lumière anaiak eta Alice Guy?

LUMIÈRE ANAIAK
Auguste Lumière (Besançon, Frantzia, 1862-Lyon, 1954)
Louis Lumière (Besançon,1864-Bandol, Frantzia, 1948)
Argazkilaritzaren aitzindariak
eta zinematografoaren
asmatzaileak. ZINEMAREN
ASMAILETZAT jotzen dira.

ALICE GUY
Lehen emakume zinegilea izan zen, eta zinemako lehen narratzaile bisuala;
zinema kultur narrazio gisa sortu zuen, eta filma bat zuzendu zuen lehen pertsona
izan zen. Hollywood-ekin lehian aritu zen, ekoizle eta zuzendari independente
gisa, eta aurrea hartu zion bere garaiari eta baita bere garaikideei ere. Lehena izan
zen gramofono batekin egindako grabaketak irudiekin aldi berean erabiltzen,
eta kolorezko lehen filmetako bat ekoizten; efektua bereziak, kamera azkarra eta
motela eta atzerakako mugimenduak erabiltzen lehena izan zen.

Genero guztietako 600 film baino gehiago
zuzendu, ekoitzi eta ikuskatu zituen, maitagarrien
ipuinak, komedia erromantikoak nahiz poliziafilmak. Zinema-estudio bat zuen, eta bertako
zuzendaria zen.
Gaurdaino bera izan da bere estudio
zinematografikoa zuzendu duen emakume
bakarra. Hala ere, zinemaren historian izan duen
papera ez da aintzat hartu eta gainera erabat
ahaztuta geratu da.
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2. IKUS DITZAGUN FILMAK

jarraian ikusiko dituzuen filmak zinemaren historiako
lehen filmak dira.

LUMIÈRE ANAIEN FILMAK:

Irudika dezagun momentu batez… 1895ko Parisen gaude.
Abenduko egun batean berrikuntza bat iragarri zen: “Zinematografoa”. Parisko
Kaputxinoen bulebarreko areto batean izango zen estreinaldia. Areto txikia zen,
Lumière anaiak ziur baitzeuden izugarrizko porrota izango zela.
Inork ez zekien zinema zer zen, alegia, inoiz ez ziren irudi segidak mugimenduan
ikusi (24 fotograma minutuko). Ordura arte, jendeak soilik argazkilaritza
ezagutzen zuen, hau da, mugimendu gabeko irudia.
Hori garrantzitsua da ezinezkoa baitzen irudika ezina irudikatzea!!!
Egun hartan proiektatu zuten, lehen aldiz, egun filma deitzen duguna.
Bakoitzak minutu 1 irauten zuen, grabaketa-bobinak minutu baterako
negatiboa zuelako. Ikus dezakezuen bezala, grabatzen zituzten filmetako gaiak
egunerokotasunekoak ziren.

1895
Historiako lehen filma
“Fabrikako irteera”

Umorezko lehen filma
“Ureztatzaile ureztatua” (03:03 min)
Beldurrezko lehen filma
“Tren baten etorrera geltokira”
(04:23 min)

PELÍCULA DE
ALICE GUY
Lengoaia zinematografikoaren
asmatzailea. Lumière anaiek
ez bezala, Guyek asmatu zuen
hainbat plano konbinatzea istorio
bat kontatzeko, alegia, planoen
edizioa.

1907 “Piano erakargarria”
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3. PENTSATZEKO ESERIKO GARA,
ETA IDEIAK PROPOSATUKO DITUGU
• Pentsa ditzagun eta idatzi bururatzen zaizkigun ideia guztiak, ahaztu ez
ditzagun. Honako honen arabera:
- Zer kontatu nahi dugu
- Zer mezu bidali nahi diegu ikusleei
- Zer sentimendu sorrarazi: alaitasuna, baikortasuna, tristura, beldurra,
konfiantza etab.
Adibidez: kontatu nahi dut nire familiarekin etxean hainbeste denbora
igarotzea izan dela gerta ziezagukeen gauzarik onena.
Mezua: “gauza txar guztiek dute beren alde ona”. Generoa: komedia.
• Nola kontatuko dugu: zer istorio asmatuko dut mezua igortzeko.
Adibidez: familian hainbeste denbora igaro dugu elkarrekin, ezen pasa baikara
egun guztia eztabaidan egotetik bizikidetza on bat izatera.
Familia guztiaren plano bat, egongelan
eztabaidan. Egutegiaren plano bat,
orriak pasatzen, erlojuaren ordua
aldatzen. Familiako kideen planoak,
beren gelan bakar-bakarrik, haserreaurpegiarekin. Egutegiaren planoak,
egunak pasatzen. Familia gelatik
ateratzen hasten da. Pasilloan hitz
egiten dute, sukaldean… eztabaidan
ari dira, baina irribarre egiten dute.
Egutegiaren planoa, egunak pasatzen
jarraitzen dute. Hasierako plano bera,
denak elkarrekin egongelan, jolasean
eta barrez.
• Grabatu behar ditugun ideiak aukeratuko ditugu.

4. NOLA GRABATUKO DUGU?
LUMIÈRE ANAIEK BEZALA GRABATU
“LUMIÈRE MINUTUA”
ALICE GUY BEZALA GRABATU

NAHI DUZUEN BEZALA GRABATU
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4. NOLA GRABATUKO DUGU?
LUMIÈRE ANAIEK BEZALA. “LUMIÈRE MINUTUA”
Haien filmetan ikusi ahal izan dugun bezala, minutu bateko iraupena duten planoak
dira, arau batzuen arabera eginak: TOMA EDO HARRALDI BAKARREAN
GRABATU, kamerak finko egon behar du (tripodearekin, eskutan edo selfie-makil
batean jarrita) eta grabazioan zehar ezin da kameraren posizioa aldatu.
Kontua da, azken batean, bizitza kaptatzea modurik sinpleenean, planorik editatu
gabe. PLANO BAKARREAN GRABATUTAKO film txiki bat da.
Lumière minutu bat egiteak 2 funtsezko gauza eskatzen ditu:
1. AUKERAKETA:
Zer filmatu behar da?
Pertsonak, keinuak, soinuak, koloreak, argiak?
2. KOKAPENA:
Gauzen kokapena batzuk besteekin erlazionatuta:
Grabatzeko aukeratu ditudan elementuak kaptatzeko non jarriko dut kamera?
Nola jarriko ditut elementu horiek kameraren aurrean esanguratsuagoak izan
daitezen?
Zer sartuko dut edo utziko dut enkoadraketatik kanpo?
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4. NOLA GRABATUKO DUGU?
ALICE GUY BEZALA GRABATU

Bada gai eta plano ardatz bat, “Piano erakargarria” eta bere musika.
Beste plano orokorrek kontatzen digute auzoa nola herrestan eramaten duen
musika zoragarriak.
Plano solte horiek ez lukete zentzu handirik edukiko, baina ordenaturik eta
itsatsita istorioari eta mezuari zentzua ematen diote: “musika liluragarria da”.

“Alice Guy minutuak” egiteak honako hau eskatzen du:
• Gure elementu “ardatza” definitu.
Usaimena, ikusmena edo entzumena bezalako zentzumenen batek
lagun diezaguke. Adibidez: sukaldean txokolatezko pastel bat egin
dut, eta etxeko beste geletan denek usaindu dute, eta sukaldera doaz
txokolate usain zoragarriak hipnotizatu balitu bezala.
• Behar dugun plano kopurua grabatu.
• Erabili plano orokorra.
• Kamera tripode gainean erabiltzea gomendatzen da, mugimendua
saihesteko.
• Editatzerakoan, planoak ordenatuko ditugu eta musika
eta kreditu-tituluak txertatu.
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4. NOLA GRABATUKO DUGU?
NAHI DUZUN BEZALA GRABATU
ukera honetarako komeni da plano motei buruzko oharrak irakurtzea,
zer den enkoadraketa, zer kamera mugimendu egin dezakegun etab.
Gaia, esan dizuegun bezala, librea da, baina inspirazio gisa baliagarri gerta
daitezen, zinemaren historiako hainbat film mitikoren pasarteak proposatzen
dizkizuegu.
Eszena mitikoa: “Beti geratuko zaigu Paris”

Familia-girokoa, kanta oso ezagun batekin

Gidoi
originaleko
56. eszena

“Casablanca” Michael Curtiz. 1949
Anai-arreba guztiek eta ETk parte hartzen dute

“ET” Steven Spielberg. 1982
Inperioaren kontraerasoa. Esaldi mitikoa: “Zure aita naiz”

“Star Wars” Irvin Kershner. 1980
“Bizitza bonboi-kaxa bat bezalakoa da…” esaldi mitikoarekin

“Bitelchus” Tim Burton. 1988
Konfinamendu-egoerari keinu bat

“Leiho indiskretoa” Alfred Hitchcock. 1959
Plano askorekin eta muntaiari zukua atera nahi dionarentzat

“Trumanen Showa” Peter Weir. 1988
Bakarka parte hartu nahi duenarentzat

“Forrest Gump” Robert Zemeckis. 1994

“Taxi Driver” Martin Scorsese. 1976

“Hilketa misteriotsua Manhattan-en”

“Pretty Woman” Garry Marshall. 1990

Woody Allen. 1994
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5. MATERIAL TEKNIKOA
PRESTATUKO DUGU

Kamera, tripodea, mugikorra, selfie-makila, etab.
• Eskuak garbi eta ongi lehortuta.
• Kamera edo sakelakoaren objektiboa garbitu. Ez ukitu eskuekin.
Objektiboa zikintzen bada, marka filmean geratuko zaigu.
• Tripodea jarri eta ziurtatu ondo helduta dagoela eta hankak ongi nibelatuta.
Gauza bera sakelakoa erabiltzen baldin badugu. Ziurtatuko dugu ongi helduta
dagoela.

6. BERRIKUSI ETA UKITUAK
EGIN GRABATU BEHAR DUGUN
DEKORATUAN
Bereziki agertzea nahi ditugun gauzak jarri (argazkiak, objektuak) eta
agertzea nahi ez ditugunak, kendu (nahaspila txukundu).

7. ENTSEATUKO DUGU
Oso garrantzitsua da entseatzea, ez
soilik aktoreentzat, baita kamerarentzat,
argiztapenarentzat eta halakoentzat ere. Horregatik
gomendatzen dizuegu entseguak egitea ziurtatu
arte lortu duzuela grabatu nahi duzuena.
Grabatutako entseguak zoragarriak dira toma
faltsuen filma bat egiteko ere.
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8. IRITSI DA MOMENTUA. GRABATZERA!
SOINUA

KAMERA

Aurikularrak erabiltzen badugu hobeto
entzungo dugu.
Ondo entzuten dela zihurtatuko dugu

Grabatzen dagoela konprobatuko dugu

Kamerak erantzuten du...
Grabatzen

Soinu-arduradunak erantzuten
du… Grabatzen

KLAKETA

Klaketa kolpatzen duen pertsonak honako
hau dio:
1. Eszena / 1. Planoa / 1. toma
Demagun toma berriro ere errepikatu behar
dela, orduan esan behar da:
1. eszena / 1. Planoa / 2. toma
eta eszena edo planoa aldatzen baldin badugu,
zenbakia aldatuko dugu gidoian azaltzen den
eszenaren hurrenkeraren arabera.
Klaketa kolpatuko dugu*. KLAK
kameratik aldendu eta mundu guztia isilik dagoenean eta planoa prest,
honako hau esango dugu: EKIN!

*Klaketa eskuekin egin daiteke edo soinu bat egiten duen zerbaitekin, horrek
balioko baitigu irudia eta soinua sinkronizatzeko editatu behar dugunean.

9. TOMA ONAK AUKERATUKO DITUGU
Harraldi guztiak berrikusiko ditugu, eta onak orri batean apuntatuko ditugu. Hori
oso garrantzitsua da, editatzerako garaian jakingo baitugu zein artxibok balio
duen, eta horrek asko erraztuko du edizioa.

10. MUGIKORREAN
EDO ORDENAGAILUAN TUTORIAL
BATEKIN EDITATUKO
DUGU FILMA
Zuen pelikulak ongi amaituta gera daitezen, tutorial bat eskaintzen dizuegu modu
erraz batean editatzen ikasteko sakelakoa edo ordenagailua erabiliz.
Tutoriala sadecine.com webgunean dago.

ZORIONAK!!!! DAGOENEKO EGIN DUZUE ZUEN FILMA

Lehiaketarako filmak, bidal itzazue easypromos bidez.
Edozein zalantza izanez gero, idatzi helbide elektroniko hontara etxebegiak@sadecine.com
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