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in multimedije

Sem Blaž Juvan, diplomant multimedijskega inštituta, 
kjer sem se tudi navdušil nad video snemanjem. Pred 
tem sem že bil ljubitelj tehnološkega napredka, spleta 
ter se občasno ukvarjal z video montažo. 

Z video snemanjem se ukvarjam že skoraj 8 let. 
Prvi izdelki so bili narejeni z ročno kamero Canon HG-
10, ki je bila za svoj čas zelo napredna potrošniška 
kamera. Z njo sem delal tudi intervjuje, reportaže za 
tiskovno agencijo in snemal predavanja. Zaradi ome-
jenih možnosti kamere sem prešel na pol-profesio-
nalno Sony HDV Z1, ki je sicer snemala še na miniDV 
kasete, vendar je omogočala XLR priklop zvoka, daljšo 
avtonomnost baterije, hitrejše terensko delo, vgrajene  
je imela ND filtre, boljšo stabilizacijo... itd. Žal je bila 
kvaliteta posnetkov preslaba za moje potrebe, zato je 
vstopil v igro DSLR. Nad Canon 550D me je navdušil 
kolega fotograf Adrijan Pregelj.  Nova kamera zaradi 
vseh omejitev še dolgo ni postala univerzalno upo-
rabna. Je bila pa odlična B-roll kamera. Na splošno ga 
je funkcionalno reševal neuradni programček Magic 
Lantern. Enako se je zgodilo z DSLR-jem Canon 5D 
Mark III, ki mi je dolgo služil kot glavna kamera. Zaradi 
potreb po 4K resoluciji, sem moral poseči po Sony A7s 
s snemalnikom Atomos Shogun.

Na začetku svoje poti nisem imel vzornikov, ker sem 
veliko stvari naštudiral na podlagi lastnih izkušenj in z 
opazovanjem drugih. Bilo je nekaj Youtube kanalov, 
ki sem jih rad spremljal zaradi kvalitetnih informacij 
iz prve roke. Recimo Dave Dougdale je imel podob-
no opremo in zato so mi bile njegove izkušnje zelo 
pomembne. Obenem mi je bila všeč tudi pokrajina  od 
koder Dougdale prihaja (Colorado, ZDA). Zanimivi za 
poslušati so bili še Indy Mogul, precej kasneje pa tudi 
Philip Bloom.

Trenutno uporabljam digitalni fotoaparat (DSLR) 
za praktično vse potrebe video snemanja. Na srečo je 
nepomembno s kakšno opremo delaš, dokler poznaš 
vse omejitve in jih znaš tudi odpraviti. Recimo, s Canon 
5D Mark III je nemogoče snemati dlje od 29 minut, ven-
dar z Magic Lanternom zaobideš to oviro s 3 sekundno 
prekinitvijo, ki pa jo nadoknadim s sekundarno kame-

ro. Prej je bil to Canon 550D ali Canon HG10. Odkar up-
orabljam Sony A7s fotoaparat s snemalnikom Atomos 
Shogun, nisem omejen niti s to oviro. Slednjega bom 
zelo verjetno nadoknadil z drugim aparatom, ker je 
zelo zamudno sestavljati celoten sistem pred začetkom 
dela. Poleg samega snemalnega dela gre tudi ogromno 
časa v raziskovanje trga, iskanje relevantnih informacij, 
pregledovanje testov, tehtanje med odločitvami o izbiri 
opreme in reševanju zagat pri vsakršni izbiri opreme.

Ta priročnik je deloma nastal zato, ker me je v to 
spodbudila moja boljša polovica. In ta priročnik bo 
le kaplja v morje širjenju mojih izkušenj mnogim 
ljubiteljem video snemanja, amaterjem in tudi tis-
tim, ki so že nekaj časa na poti profesionalizma. 

Za prihodnost že planiram več v smeri izobraževanj, 
pisanje člankov, še zmeraj pa bom užival v tem kar na-
jraje počnem. Snemal.

https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera
http://www.magiclantern.fm/
http://www.magiclantern.fm/
http://www.learningvideo.com/
https://www.youtube.com/user/indymogul/videos
http://philipbloom.net/blog/
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privlačno osvetlijo. Velikost LED luči 
in njihova postavitev je zato zelo 
pomembna. Prav tako je pomem-
bna izbira pri nakupu, saj se te luči 
razlikujejo po kvaliteti svetlobe (CRI 
mora biti 90+), svetilnosti in barvah. 
V kolikor sta na panelih prisotni dve 
barvi, rumena in bela, je pomemben 
podatek svetilnosti le ene barve. Up-
oraba obeh barv skupaj vam skoraj 
nikoli ne bo prišla v poštev. 

Luči se v video produkciji znatno 
razlikujejo. Ločimo jih po veliko-
sti, tehnologiji, svetilnosti, barvi, 
kvaliteti spektra itd. V namen video 
produkcije obstaja toliko različnih 
vrst luči, da jih bomo razvrstili le v 
štiri skupine s svojevrstnimi lastnos-
tmi:

LED luči

  Tovrstne luči so se zelo 
razširile v zadnjih petih letih, saj so 
s svojo visoko svetilnostjo, vzdržlji-
vostjo, kvalitetnim barvnim spek-
trom in nizko ceno postale zelo pril-
jubljene. Tako pri nizko-cenovnih 
video produkcijah kakor tudi v 
velikih produkcijskih hišah. Upora-
bljajo se tako za »spotlight« kot tudi 
»floodlight« osvetljevanje. Velikosti 
LED luči niso omejene, saj imajo 
lahko tudi več tisoč majhnih diod, 
ki naredijo zelo mehko senco na 
objektu. So zelo varne za uporabo, 
praktične, zelo pogosto pa podpira-
jo tudi baterijsko napajanje. Najbolj 
preproste so male LED lučke, ki jih 
pogosto uporabljajo novinarski TV 
snemalci na kamerah. Namenjene so 
za hitro in enostavno osvetljevanje, 

žal pa naredijo 
posnetek zelo 
amaterski in 
osebe/objek-
te izredno ne-

Kot pri vsaki luči, z oddaljenostjo 
manjših LED luči, sence postanejo 
vse bolj ostre. Z manjšo LED lučjo 
lahko do-osvetlimo predele scen 
ali pa jo uporabimo tudi kot “do-
polnilno luč” pri osnovni svetlobni 
postavitvi.

1. Uporaba video luči
Svetloba je v video produkciji bistvenega pomena. Kamere brez svetlobe praktično ne funk-
cionirajo. Zato so luči glavni faktor pri snemanju tako znotraj prostorov kakor tudi na prostem. Pri 
snemanju na dnevni svetlobi se luči le redko uporablja. Bolj pogosti so odbojniki ali »butterfly« 
stojala za delo s sončno svetlobo. Zelo močne luči bi se uporabile v primeru namernega zoperstavl-
janja (premočni) naravni svetlobi. Izbira luči/osvetlitve je vedno odvisna od namena posnetka.

PREDNOSTI: lahke po teži, preproste za uporabo, prilagodljive, varčne, 
možnost dnevne svetlobe ali notranje rumene, v več velikostih, možnost 
napajanja z baterijami, močna svetilnost, solidni kitajski ponaredki, us-
merjanje svetlobe z vratci.

SLABOSTI: manjše luči dajo ostre sence, odstopanje kvalitete barve pri 
cenejših lučeh, precej drage kvalitetne luči.

LED luč za namestitev na kamero.

LED luč s 300 svetilnimi diodami za malce 
bolj razpršeno osvetlitev.

https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(theatre_lighting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Floodlight
https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_(lighting)
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Neonke s spremenljivo svetilnostjo 
so precejšnja redkost. So pa neonski 
kinofloji uporabni tudi zaradi svojih 
usmerjevalnih vratc.

 

Fluorescentna svetilka

 Druge vse bolj pogoste  so 
spiralne in neonske luči, ki jih uvršča-
mo kar pod fluoroscentna svetila 
(zaradi njihove sorodne strukture). 
Medtem, ko se v večjih video pro-
dukcijah uporabljajo neonske »kino 
flo« luči, so vse bolj popularne tudi 
spiralne varčne žarnice. Bistvena 
razlika je to, da so kinofloji precej 
bolj praktični in zaradi svojih dolgih 
žarnic naredijo izjemno lepe mehke 
sence, hkrati pa so tudi zelo močne. 
Spiralne žarnice se na soroden 
način vgrajujejo v velike »soft box« 
sisteme in podobno razpršijo svetlo-
bo. Slabost obeh je le, da svetilnosti 
ni mogoče prilagoditi drugače kot 
ugašati/prižigati žarnice. Za bolj fine 
nastavitve se čez žarnice prelepi-
jo bolj ali manj polprosojni papirji. 

Halogenke

 Če potrebujete svetlobne 
radiatorje, bodo halogenke kot 
nalašč za vas. Gre za zelo priljubljen 
vir svetlobe za solidno ceno, ven-
dar so precej nepriljubljene zaradi 
pregrevanja. Halogenke  oddajajo 
določeno svetlobno temperaturo, 
ki naredi lepo kožno barvo.  Danes 
se ista tehnologija uporablja tudi v 
tradicionalnih žarnicah za domačo 
uporabo. Žal se tudi bolj grejejo kot 
tradicionalne žarnice. Halogenske 
luči s “fresnel” lečo so odlične »spot-
light« luči. S polprosojnim papirjem 
ali »butterfly« stojalom lahko raz-
bijamo svetlobo na enak način kot 
pri fluorescentnih soft-boxih. Halo-
genske luči so praktične, cenovno 
ugodne, oddajajo toplo svet-
lobo in imajo prilagodljivo 
svetilnost. Žal pa so vroče, 
žarnice znajo ob štorasti 
uporabi hitro počiti in 
so težje prilagod-
ljive za dnevno 
svetlobo. Modri 
filtri pred 
lučjo stežka 
dajo pravo dnevno barvo, hkrati pa 
tudi izgubljajo na svetilnosti. Bau-
hausovi reflektorji so sicer tudi halo-
genski, ampak kvaliteta svetlobe ni 
primerljiva s profesionalnimi. 

PREDNOSTI: varčne, mehke sence, razmeroma visoka svetilnost odvis-
na od števila in izbire žarnic, izbira belih luči in rumenih luči.

SLABOSTI: kvalitetne neonske luči so drage, težje je najti take s prila-
godljivo svetilnostjo, luč prilagajamo z izklapljanjem/vklapljanjem žar-
nic, varčne žarnice odstopajo pri kvalitetni barvi svetlobe, softboxi ni-
majo usmerjevalnih vratc.

Večje število varčnih spiralnih žarnic 
v “soft box” luči.

Halogenski usmerjeni reflektor z us-
merjevalnimi vratci na stojalu.

Dolge neonske žarnice v kino-flo luči z us-
merjevalnimi vratci. Vir: Wikipedia.

https://wiki.apertus.org/index.php/DIY_Flourescent_Area_Light
https://wiki.apertus.org/index.php/DIY_Flourescent_Area_Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Softbox
https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lantern
https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(theatre_lighting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(theatre_lighting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_(lighting)
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HMI reflektor

 Gre za izredno močno luč, ki 
je morda rahlo predraga za uporabo 
na vsakršnem projektu. Svetilnost 
take luči se skoraj lahko primerja s 
soncem. Tudi po barvi svetlobe. Na 
mnogih velikih projektih ga upora-
bljajo kot nadomestek usmerjenega 
sonca. Tehnologija bazira na dveh 
različnih plinih v žarnici, ki reagira-
ta med seboj in ustvarita svetlečo 
plazmo. Žarnica je ob prižiganju 
tako požrešna, da potrebuje ob sebi 
»ballast«. Luč je od zunaj podobna 
profesionalnim halogenskim “fres-
nel” lučem, vendar je precej večja in 
težja. Čeprav je velika, težka in draga 
naprava, so to sanje skoraj vsakega 
pravega snemalca.

PREDNOSTI: kvalitetna rumena luč, preproste za uporabo, močna 
svetilnost, prilagodljiva svetilnosti, usmerjevalna vratca.

SLABOSTI: težje prilagodljive za zunanjo uporabo, zelo se grejejo, 
ogromni porabniki energije, občutljive žarnice. Halogenski fresnel reflektor z 

usmerjevalnimi vratci in lečo za 
intenzivnejšo svetlobo.

Postavljanje HMI fresnel reflektorjev na snemalnem setu z butterfly razbijalcem svetlobe.

PREDNOSTI: izredno velika svetilnost, dnevna svetloba.

SLABOSTI: ogromne velikosti in teže, zelo drage, ogromni porabniki en-
ergije, izredno drage žarnice.

Luči se uporabljajo po potrebi 
glede na tematiko snemanja. TV 
intervjuji potrebujejo v osnovi vsaj 
dve ali tri LED luči za izvedbo »os-
novne svetlobne pozicije«. Sterilni 
TV oglasi potrebujejo čim več svet-
lobe za mehčanje vseh senc in pod-
temnjenih delov. Kreativni videji 
svetlobo prilagajajo glede na dra-
matičnost, ki jo želijo doseči. 
Omejitev pri uporabi luči ni,  
omejujemo se le s kreativnostjo.

Dobri snemalci oziroma »direk-
torji fotografije« notranjo pros-
torsko svetlobo uporabijo sebi v 
prid s pomočjo le nekaj dodatne 
lastne profesionalne razsvetljave. 
Pogosto velja nasvet »manj je več«. 
Določeni detajli se lahko osvetlijo 
le s koščkom belega stiroporja ali 
belega odbojnika. Razliv moteče 
svetlobe pa se omejuje s črnim fil-
cem. Kvaliteten izdelek je vedno 
pravilno osvetljen. V kolikor ni de-
narja za produkcijo, tudi kvalitetna 
osvetlitev utrpi svoj davek.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lantern
https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lantern
http://www.filmska-sola.si/snemanje/svetloba/
http://www.filmska-sola.si/snemanje/svetloba/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Direktor_fotografije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Direktor_fotografije
https://en.wikipedia.org/wiki/Felt
https://en.wikipedia.org/wiki/Felt
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Za potrebe revije smo naredili primerjavo 
treh različnih osvetlitev, ki jih pogosto sreča-
mo v končnih izdelkih na televiziji ali na 
spletu. 

Pri prvi sliki nismo poskrbeli za osvetlitev. 
Gre za popolnoma naravno svetlobo iz okna 
in delno rumene stropne žarnice. Oseba je 
modra, rumena in po obrazu podsvetljena. 
Posnetek je zelo neprivlačen na oko in deluje 
neprofesionalen.

Zaradi vse bolj pogoste uporabe LED luči 
pozabimo na njeno slabo plat. V kolikor se 
ne uporablja LED panelov večjih veliko-
sti, so pogosto sence po osebi zelo ostre in 
moteče, za sabo pa pušča nepotrebno opaz-
no senco na stenah ali drugih elementih. Le 
redki  vedo to rešiti z večjim pol-prosojnim 
papirjem pred LED lučjo. Pri drugi sliki smo 
uporabili le LED luč s 600 ledicami v velikosti 
panela 20x15cm.

Slika 1: Oseba v kuhinji brez  dodatne osvetlitve. Dnevna svetloba skozi 
okno in stropna luč temperature cca. 3000K.

Slika 2: Oseba v kuhinji z LED osvetlitvijo. Frontalna LED luč s 600 diodami 
naredi zelo ostre sence. Pogosta osvetlitev pri TV intervjujih.

V kolikor gre za kvalitetno in profesionalno 
osvetlitev, je svetloba povsem regulirana. 
Na osebi ni motečih senc, elegantno izstopa 
iz ozadja in ima lepo osvetljen paradižnik v 
roki. Barve so naravne in lepe na oko.
Uporabljena sta dva soft-boxa, en večji spre-
daj in drugi manjši zadaj. Manjša LED lučka 
pa osvetljuje paradižnik v roki od zgoraj. 

In ne glede na to katera od slikic vam je bolj 
všeč, vedno bo razlika v osvetlitvi od produk-
cije do produkcije. Nekatere dajejo osvetlitvi 
večji pomen, druge manjšega.  A še vedno 
od velikih podjetij ne boste videli nekvalitet-
nih videov.

Slika 3: Oseba v kuhinji s softbox osvetlitvijo od spredaj in zadaj, na roko 
sveti usmerjena še LED luč pozicionirana nad osebo.

Praktični primer različne osvetlitve
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Jib shot s stativom
 Z nekaj iznajdljivosti lahko 
dve nogici stativa zataknemo ob 
predmet na tleh ali ju podložimo, 
celoten stativ pa nagnemo naprej/
nazaj. Z glavo stativa smo sicer ome-
jeni le na dvigovanje/spuščanje 
pogleda kamere, vendar ta tehnika 
doda vsaj malce gibanja v kadru. Če 
želimo, da je kamera vedno vodora-
vno usmerjena, je potrebno ob 
spuščanju stativa popravljati ročko 
glave.

Shaky Cam 
 Efekt ročnega držanja 
kamere se pogosto uporablja pri in-
tervjujih, portretnih pogovorih med 
več osebami in pri nakazovanju 
napetosti dogajanja. Pri tovrstnem 
efektu gre za rahlo zibanje kamere. 
V kolikor je napetost v kadru večja 
se kamera bolj ziba. Zelo opazno v 
grozljivkah in akcijskih filmih.

Tilting/Panning 
 Standardni vzpostavitveni 
tehniki dvigovanja/spuščanja po-
gleda kamere in rotiranja levo/des-
no. Z njima lahko pokažemo tudi 
večje objekte, pokrajinski pogled ali 
s to tehniko prekadriramo za druge 
namene. Glede na vse druge tehni-
ke je to le še ceneni trik ustvarjanja 
dinamike. Največ se ga poslužujejo 
snemalci na televizijah.

osebo in druge tehnike. Pri man-
jšem potegu levo ali desno lahko 
služi tudi kot slider. Pri tem se bo 
opazilo rahlo približevanje/oddalje-
vanje kamere od osebe.

2. Bolj dinamični kadri
Danes je najlažje postaviti kamero na stativ, pritisniti REC in posneti, kar 
smo si zamislili. V profesionalnih izdelkih le redko najdemo statične kadre. 
Če v samem kadru ni dinamike, je vsaj kamera vedno v nekakšnem giban-
ju. Celo efekt ročnega držanja kamere je pogosto dodan kar v post-pro-
dukciji. Obstaja cela vrsta različnih tehnik bolj dinamičnih filmskih kadrov:

Osnovni premik je vrtenje kamere levo ali 
desno in nagibanje gor ali dol.

Crane/jib shot 
 Fizikalne razlike med »crane 
shot« in »jib shot« praktično ni, le da 
je slednji precej manjši in kompakt-
nejši. Tiste večje žerjave uporabljajo 
le na večjih projektih, filmih in v TV 
studijih. Edina pomanjkljivost pri 
manjšem žerjavu je, da se kamero 
upravlja ročno, medtem ko imajo 
tisti večji elektroniko in upravljan-
je s konzolnimi ročkami. Žerjavi so 
odlični za vzpostavitvene kadre, 
dvigovanje kadrov, potovanje 
kamere direktno nad objektom ali 

Postavljen žerjav s kamero v akciji. Veliko-
sti takih struktur niso omejene. Foto vir.

Žepni zložljiv žerjav za manjše kamere in 
foto video kamere.

https://en.wikipedia.org/wiki/Crane_shot
https://en.wikipedia.org/wiki/Crane_shot
https://en.wikipedia.org/wiki/Jib_(camera)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crane_shot
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Steadicam 
 Ena od zelo hitro razvija-
jočih se tehnik snemanj je elektron-
ski »steadicam«. Do sedaj je zadeva 
delovala tako, da je bila kamera na 
vrhu posebnega kovinskega držala, 
na dnu pa pravilno nastavljene uteži, 
kar je kamero popolnoma stabili-
ziralo med hojo ali tekom snemalca. 
Danes so uteži nadomestili elek-

Dolly/Slider
 Tudi »dolly« in »slider« se po 
učinku ne razlikujeta. Dolly je večji 
voziček na tirih, kjer lahko sedi en 
ali več snemalcev. Voziček z vso teh-
niko premika dodatna oseba ali več 
njih. Za dolly voziček lahko uporabi-
mo tudi avto. Po drugi strani lahko 
slider s kamero premika ena ose-
ba, vendar je fizični premik mnogo 
manjši. Slider je izredno enostaven 
za uporabo kjerkoli. Z nekaj iznajdl-
jivosti lahko kamero tudi dvigamo 
in spuščamo.

trični motorčki. »Gimbal« naprava je 
postala odlična za sledenje osebam 
ali drugim objektom ne glede na 
situacijo ali pozicijo kamer. Pri gim-
bal napravi vse deluje elektronsko. 
Snemalec lahko hodi ali teče za dru-
go osebo,  posnetek bo popolnoma 
stabiliziran in dogajanje izredno di-
namično. Prednosti elektronskega 
steadicama je manjša teža, kvalitet-
nejša stabilizacija, kamero lahko 
peljemo skoraj po tleh in hkrati 
prelagamo celoten sistem drugemu 
snemalcu brez opaznega prenosa. 
Recimo, če je potreben premik skozi 
okno ali na višje ležeč prostor. Sla-
ba stvar je le, da je potrebno imeti 
precej fizične kondicije za daljšo 
uporabo. Delno se lahko znajde-
mo z obešanjem steadicama na hr-
bet s posebnim brezrokavnikom z 
ojačanim hrbtiščem ter posebno 
cevjo čez glavo.

Kompakten slider za manjše premike kamere levo in desno. Z malce 
prilagajanja lahko kadre tudi dvigujemo in spuščamo, se približujemo
ali oddaljujemo.

Snemanje s foto kamero na kompaktnem sliderju med listjem. Kvaliteten slider, prila-
godljiva glava in mirna roka so pomembni dejavniki.

Brezrokavnik s cevjo čez glavo za obešanje 
kamere za lažjo nošnjo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_dolly
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delih dneva daje različen izgled.
Nobena lokacija ne bo nikoli popol-
na za snemanje. Vedno se bodo naš-
li moteči elementi (gasilni aparati, 
nenavadne slike, neprivlačne za-
vese, nepovezana krama, razme-
tane stvari, znucani elementi,…). V 
nekaterih primerih bo celo potreb-
no kakšne manjše/večje elemente 
prestaviti zavoljo ličnega izgleda na 
kameri. 

Pogosto so v filmski industriji 
zahteve prave lokacije tako visoke, 
da izgled lokacije raje naredijo kar 
s pomočjo zelenih ozadij in vse že-
lene elemente dodajo v post-pro-
dukciji. Če snemamo profesionalen 
video izdelek, je lokacije potreb-
no  določiti vnaprej. Vse lokacije 
moramo primerno ‘očistiti’ navlake, 
prestaviti elemente kadru na ljubo 
in dodati potrebne tematske pred-
mete (določiti je potrebno tudi 
kostumografijo). 
Ker tudi produkcijska oprema ter-
ja svoj davek odžiranja prostora na 
lokacijah, je potrebno upoštevati 
manevrski prostor premikanja po lo-
kaciji, postavljanje luči in drugih do-
datkov ter razpoložljive električne 
vtičnice. Pri malce večjih projektih 
potrebujejo svoj prostor še režijska 
miza, make-up miza in oddelek s 
prigrizki/pijačo.

Tipičen primer napačne izbire lok-
acije je že, če TV snemalec intervju-
vanca postavi ob nič kaj lep zid in ga 
snema pravokotno na zid. Če je zid 
dovolj dolg, se s kamero postavimo 
pod kot 30° z zidom in intervjuvanca 
posnamemo tako, da gleda v smeri 
zidu. Že samo s pravilno postavitvi-
jo lahko lokacijo izkoristimo na bolj 
kreativen in gledljiv način. Pri tem 
je potrebno opazovati tudi naravno 
osvetlitev, ker ista lokacija v različnih 

Stil lokacije mora ustrezati sne-
manemu kadru. Vedno se moramo 
vprašati, ali je ozadje in sama lok-
acija primerna vsebini, ki jo želimo 
sporočiti. Lokacija daje temeljni iz-
gled kvalitete izdelka. Brez pomens-
ki elementi, neprivlačno ozadje 
in nezanimivo dogajanje skazijo 
končni izdelek.

3. Boljša izbira lokacije
V video produkciji je zelo pomem-
bna lokacija snemanja in njena 
scenografija. Ne glede na to kaj 
snemamo, je potrebno v kadru 
upoštevati celotno okolico. 

Zgoraj sliki iz Boardwalk Empire filma, spodaj The Wolf of Wall Street.
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šest pravokotnikov in v zgornjih treh 
pustili le malo neba. V kolikor nekaj 
ne spada v kompozicijo, jo odrežite 
na kakršen koli možen način. Kom-
pozicijo lahko na preprost način pre-
varamo z optičnimi triki: z uporabo 
naših nog ali primernim objektivom. 

Prazen prostor

Tovrstno pravilo je bolj smernica, saj 
je tesno povezana s prejšnjo točko 
pravila tretjin. Vsak sneman objekt 
bo vedno imel nekje prazen prostor.  
Ta prostor je lahko namenjen tudi 

 Pri kadriranju obstaja nekaj os-
novnih pravil in smernic, ki loči-
jo amaterski video posnetek od 
premišljenega. Vsem poznavalcem 
so naslednje smernice že toliko v 
krvi, da o njih ne razmišljamo več. 
Vsak pa bo ob pogledu drugih (nek-
valitetnih) izdelkov takoj zaznal, da 
je nekaj narobe.

Pravilo tretjin

Predstavljajte si mrežo 3x3 pravokot-
nikov, ki jo postavite na svoj kader. 
Na štiri točke, kjer se križajo stičišča 
premic, se postavlja objekte v kad-
ru. V primeru intervjuvane osebe, 
ki se pogovarja z novinarjem, glavo 
postavimo na zgornjo levo ali desno 
točko. V tisto smer kamor gleda pa 
mora biti točka praznega prostora.

S tem pravilom lahko na podoben 
način nastavimo pokrajinske fo-
tografije, umetniške kompozicije, 
stavbe, akte itd. Le, da bodo ob-
jekti postavljeni v različnih delih 
pravokotnikov. Pogled na pokrajino 
bo lahko v spodnjih treh, medtem 
ko se bo v zgornjih šestih videlo 
privlačno nebo. Če boste v hribih, 
boste pokrajino postavili v spodnjih 

tekstom v post-produkciji. V prime-
ru intervjuja se lahko doda podpis z 
imenom in priimkom. Podpis bo še 
vedno sledil pravilu tretjin.
Izogibajte se preveč praznemu 
prostoru nad glavo, če ta ni potre-
ben. V primeru gibajočega se ob-
jekta vedno damo prazen prostor v 
smeri kamor se objekt pomika. Bolj, 
ko smo oddaljeni od objekta, se 
sproti odločamo o dodajanju praz-
nega prostora v zgornji ali spodnji 
tretjini kadra. Bolj, ko se približuje-
mo objektu, manj praznega pros-
tora puščamo v kadru. Še vedno 
pa bo prostor v smeri potovanja 

4. Pravilno kadriranje
Vsak snemalec se kadriranja loteva drugače. Za moje pojme ni napačnega kadriranja, lahko pa s slabo 
premišljenim kadrom naredimo zelo ohlapno intenzivnost dogajanja in posledično izgubimo gledalca. Iz 
kadra v kader se mora ‘nit zgodbe’ povezovati in gledalca vleči k nadaljnjemu ogledu. 

“Dolžina kadra je lahko relativna; od ene sličice do neskončno-
sti. Obstajajo filmi, ki so narejeni v enem kadru brez vsakršne 
prekinitve. Na ta način se izdelujejo tudi mnogo krajši tele-
vizijski oglasi. Z enim kadrom se lahko sporoči celotna zgodba, 
ali pa se enaka ustvari z različnimi kadri.”

Prazen prostor v smeri potovanja objekta. 
Prazen prostor tudi nad glavo zaradi bolj 

atraktivnega zgleda.
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ohranjen. Vse do trenutka, ko bomo 
enkrat tako blizu objekta, da pros-
tora skoraj ne bo več. Objekt lahko 
postavimo tudi na sredino, vendar 
ne bo tako zanimiv. Tehnično ni na-
pačen. Dodajanje prostora zgoraj ali 
spodaj je med drugim povezano s 
področjem »rakurza«, s čimer spo-
ročamo pomembnost objekta.

Različni plani

Imamo več različnih planov, ki služijo 
tako pri  vizualnem pripovedovanju 
zgodbe kot pri dodajanju dinamike 
videu. Poimensko jih poznamo: total 
od daleč, srednji total, total, ameriš-
ki plan, srednji plan, polbližnji plan, 
bližnji plan, veliki plan in detajl.

Prvi štirje so običajno namenjeni 
vzpostavljanju scen. Bolj se prib-
ližujemo osebi, bolj je kader osebne 
narave. Z detajlom pa izpostavljamo 
pomembne dele. Skoraj ni video 
izdelka, ki ne bi vključeval vsaj ne-
kaj različnih planov. Že pri daljšem 
intervjuju z osebo se pogosto upo-
rablja tri različne plane – srednjega, 
polbližnjega, in velikega. V nekat-
erih primerih pa tudi detajl za res 
pomemben čustven trenutek.

Srednji total - oseba je komajda 
prepoznavna

Total od daleč - oseba je nepre-
poznavna med množico

Total - oseba zapolni celoten kader Ameriški plan

Polbližnji plan Srednji plan

Veliki plan Bližnji plan

Detajl

Makro

Makro posnetek je še bolj pobližan od 
“detajla”, ki je bolj uporabljen v fotografi-
ji, vendar tudi v videu v redkih primerih 
doda svoj čar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_angle
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Enostavnost

Pri kadriranju se je najbolje drža-
ti nasveta enostavnosti. Čim manj 
komplicirajmo z različnimi elementi 
v kadru in se raje osredotočimo le 
na pomembne objekte. Manj ko bo 
stvari za upoštevati pri pravilni kom-
poziciji, lepše bo izdelek izpadel. Če 
nečesa ne moremo vključiti, opusti-
mo in se držimo enostavnosti. 
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Zdaj, ko vemo, kaj je to kader in kako 
se uporablja, je potrebno izpostaviti 
tudi raznolikost posnetega materi-
ala. Pogosto se nam bo v montaži 
videa zalomilo pri premalo posnete-
ga video materiala. To lahko pred-
vidimo že v snemalnem procesu in 
iste kadre ponovimo večkrat ter jih 
različno kadriramo. Če to ni možno, 
posnamemo druge relevantne de-
tajle, ki nam služijo v montaži. Pri 
reportažnih filmih od viška video 
materiala glava ne boli.

5. Več različnih prekadriranj
Pogosto se dogaja, da snemalci pos-
namejo premalo video materiala 
in imajo montažerji izredno teža-
vo sestaviti tekoč in gledljiv video. 
Tudi v primeru režiranih oglasov 
je, za pravo dinamiko zgodbe, zelo 
zaželeno imeti kakšen kader več kot 
premalo. Zato se produkcije pogos-
to odločijo imeti na sceni kar dve 
kameri, ki hkrati naredita nujne in 
rezervne kadre.
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Osebno sem opazil, da ne morem 
delati s težkimi in nerodnimi sta-
tivi. Ker nimam težke kamere, mi 
je pomembna okretnost in to velja 
tudi za stativ ter vse ostale dodatke 
na njem. Hkrati mi mora zagotavlja-
ti podobno stabilnost in prilagod-
ljivost kot ga mnogo bolj masivni 
modeli. Zato je prava izbira stativa 
pomemben del video produkcije.

Težja kamera ter dodatki okoli nje 
zahtevajo masiven stativ in glavo. 
Cene masivnih stativov se pričnejo 
pri 500 € za cenene, medtem, ko tisti 
najboljši, stanejo tudi 3.000 € in več.  
Za okretna dela dobri, manj masivni 
stativi z glavo, nanesejo med 300 
in 500 €. Osebno priporočam take, 
ki imajo možnost ločitve glave od 
stativa. Stativ vam mora omogočati 
izravnavo (»leveling«) glave, sicer bo 
ogromno dela s prilagajanjem nog 
na neravnih terenih.

Vsi vemo, da je kvaliteten stativ pomemben kos opreme za snemalca. Ni-
hče si ne želi majavih stativov, tresočih posnetkov, zatikajočih tiltov/pan-
ov. Redko kdo pa se vpraša, ali je izbrani stativ primeren osebnemu stilu 
dela. 

6. Pravilna izbira stativa
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Pol-profesionalne kamere

Takoj nad mejo tisočih evrov se že 
najdejo kompaktne pol-profesio-
nalne kamere, ki sicer omogočajo 
kar nekaj vsestranskih funkcij. Od 
spodobnega senzorja, gledljive 
video kvalitete, boljši avdio 
zajem, kar nekaj ročnih nas-
tavitev in daljša avtonomija 
baterije. Večina jih ima vgra-
jene lastne »zoom« objektive 
srednje kvalitete. Pogosto se 
uporabljajo za hitro sneman-
je reportažic, seminarjev/konfer-
enc in manj zahtevnih opravil.

Profesionalne kamere

Nad mejo med 5 in 6 ti-
soč evri najdemo zelo 
kvalitetne kamere za 
večino produkcijskih tipov 
dela. Težava je le, da take kamere 
pogosto potrebujejo še kvalitetne 

objektive/leče za različne 
snemalne kote. Strošek take 

kamere, skupaj s karticami in 
raznimi pretvorniki, naraste 
krepko čez deset tisoč evrov. 
Določene omenjene kamere že 

omogočajo snemanje kvalitet-
nih počasnih posnetkov.

Za produkcijo se uporablja tako 
video kamere kot tudi fotoaparate 
z možnostjo video zajema. Slednji 
so se izredno razvili v zadnjih osmih 
letih. Tudi video kamere niso ostale 
v ozadju, vendar se cenovni razred 
med kamerami zelo razlikuje.

Potrošniške kamere

To so kamere, ki stanejo od 100 do 
1.000 evrov. Namenjene so širši 
potrošniški publiki. Kvaliteta takih 
kamer je drastično okrnjena, zelo 
uporabne pa so za hitro dopust-
niško snemanje. Gre za poceni apa-
rate, ki lahko v redkih izjemah služi-
jo tudi kot potrošni material večjim 
produkcijam. Predvsem v primerih, 
ko gre pričakovati uničenje opreme 
za namen določenega kadra.

7. Prava izbira kamere
Popolne kamere ni. To je večen problem v video produkciji, saj je povsod ogromno kompromisov in prilaga-
janja glede na vrsto dela. Oprema se od produkcije do produkcije razlikuje. Glede na ponudbo različnih 
proizvajalcev na trgu danes, skoraj verjetno ni video produkcije z identično opremo. Razlogi so tudi stroški, 
ki nastanejo pri uporabi določene opreme in tip produkcijskega dela.

Starejša priročna potrošniška kamera 
Canon HG-10 z notranjim diskom za za-
jem HD videa.

Ena od mnogih pol-profesionalnih kamer 
za različne priložnosti. 

Profesionalna kamera Canon C300 z različnim 
naborom leč.

Kamera Sony FS700, ki ponuja kvaliteten zajem, 
vrsto nastavitev in do 200 sličic na sekundo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zoom_lens
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Posebne profesionalne kamere 

V zadnjem desetletju so zelo pop-
ularni počasni posnetki, kjer določen 
hiter moment kamera občutno up-
očasni. Običajne kamere snema-
jo od 25 do 50 sličic na sekundo. 
Te posebne kamere, katerih cene 
zrastejo tudi nad sto tisoč evrov, 
imajo možnost snemanja 1000 in 
več sličic na sekundo. Zato se jih up-
orablja le v izjemnih primerih.
 
Fotoaparati z video funkcijo se v pro-
dukciji uvrščajo v rang potrošniških 
in profesionalnih kamer. Glede na 
njihovo ceno in lastnosti se zelo raz-
likujejo.  Pomembna je tudi njihova 
razširljivost z izhodi in možnost vid-
eo zajemanja. Omejitve se  deloma 
da odpraviti z dodatno opremo. 
Vendar se z nadgrajevanjem poveča 
tudi vrednost celotnega sistema, kar 
podraži strošek dela s tako opremo.

Phantom Flex4K je po svojih karakteristikah zelo posebna kamera, ki 
je sposobna snemati v 4K resoluciji s 1000 sličicami na sekundo. Cena 
take kamere je od 70.000€ do 100.000€, odvisno od modela kamere.

Fotoaparat Sony A7s s snemalnikom Atomos Shogun in vso 
potrebno opremo za snemanje v 4K resoluciji s 25 sličicami na 
sekundo. Cena takega kompleta le z eno lečo nanese čez 8.000€.

Foto/video leči Canon 24-70 f/2.8 II USM in 70-
200 f/2.8L II IS USM za pokrivanje skoraj vseh 
kotov snemanja. Osebno najbolj uporabljeni.
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Pri tem ne gre le za fizično obliko aktivnosti telesa ampak tudi za premikanje kamere, s čimer 
dosežemo boljši posnetek. Ob takem delu je večkrat potrebno izstopiti iz svoje cone udobja.  

8. Več gibanja

V času, ko sem delal kot novinar-sne-
malec in kasneje kot druga kamera 
pri video produkciji, sem spoznal, da 
se zgolj postaviti s kamero in čakati 
na dober posnetek ne bo prineslo 
nič dobrega. Treba je biti v gibanju 
in opazovati sceno, ljudi, objekte ter 
iskati prave kompozicije. Ali pa si jih 
prilagoditi. Če vsaj malo ne ‘zašvicaš’ 
na kakršnem koli snemanju, potem 
že ne delaš prav. Samo razmišljanje 
o tem, da bi se lahko prestavil na 
drugo lokacijo, še ne bo prineslo 
boljšega posnetka.

Foto: Jure Čeh
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V redkih primerih je samodejno os-
trenje uporabno, sicer pa je treba 
zaupati svojim sposobnostim ost-
renja. Žal tehnika pravilnega ročne-
ga ostrenja, na dinamičnih scenah, 
terja kar nekaj praktičnih ur.

Pri ročnem ostrenju si lahko pomag-
amo s »follow focus« dodatki, kjer si 
pri režiranih premikih oseb označu-
jemo točke fokusa. Vsak objektiv 
ima tudi svoje posebnosti glede 
ostrenja. V kolikor  uporabljate 
pol-profesionalne kamere s fiksnim 
»zoom« objektivom, se precej ne 
sekirate glede izbire objektiva, saj 
se morate navaditi le na enega. Pri 
kamerah z zamenljivimi lečami je 
drugače. Profesionalni objektivi za 
video snemanje imajo sicer pre-
cej konstantne lastnosti, medtem 
ko imajo vsi ostali različne obrate 
obroča za ostrenje na istih oddal-
jenostih. Ogromna razlika je že med 
podobnimi objektivi podjetij Nikon, 
Canon, Tamron, Sigma, Sony. Zato 
je, pred kakršnim koli snemanjem, 
obvladanje svojih objektivov na 
kameri nujno. Večina objektivov v 

osnovi ne podpira enakomernega 
samodejnega ostrenja, saj so nare-
jeni za fotografe, kjer je potrebno 
hitro ostrenje. V video produkciji 
hitro in preskakujoče ostrenje skazi 
kvaliteto. Samodejnemu ostrenju ni 
mogoče dopovedati kako hitro naj 
izostri na določen objekt. Ročno os-
trenje je zato nujno zlo. Šele novejše 
bolj redke foto kamere znajo počasi 
ostriti, vendar vseeno ne vedo na 
kateri točki morajo držati to ostrino.

9. Ročno ostrenje
Če čemu zaupam pri video snemanju, je to ročno ostrenje. Samodejno 
ostrenje je v video produkciji zelo nezaželena funkcija. Pa ne zato, ker 
ne bi služilo svojemu namenu ampak, ker zna ‘brezglavo’ ostriti čisto 
drugo stvar, kot jo želimo mi. 

Foto: Jure Čeh

Fotoaparat na posebnih tir-
nicah z dodatkom za lažje 
lovljenje ostrine. 

Zobčasti nastavek, preko katerega reguli-
ramo obroč za ostrino. Podaljšana paličica 
omogoča lažje ostrenje brez “follow focus” 
dodatka.

Takoimenovani “follow focus”  
dodatek za vse vrste kamer.
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Sicer pa priporočam uporabo histo-
grama na kameri, v kolikor nam ta  
to  omogoča. Nikoli se ne poslužujte 
samodejnega prepoznavanja svet-
lobe. 
V kolikor kamera snema s 25 sličica-
mi na sekundo, priporočam hitrost 
zaklopa na 1/50 sek. Če bi snemali 
s 50 sličicami na sekundo, je hitrost 
zaklopa 1/100 sek. To je pomembno 
zato, da dosežemo bolj naravno pre-
livanje med sličicami. 

Nastavitve beline 

Če je le mogoče, se je najbolje izo-
gibati funkciji »auto white balance« 
(samodejna nastavitev beline). Ta 
povzroči konstantno spreminjanje 
barv na video posnetku, ki jo je ne-
mogoče rešiti v post-produkciji. Le, 
če je scena kvalitetno osvetljena z 
istimi lučmi in ne vsebuje vpadljivih 
modrih in rumenih elementov, se 
morda izognete mavričastim posn-
etkom ob vsakem premiku kamere 
ali objektov pred kamero. Sicer pri-
poročam ročno nastavljanje beline. 
Večina kamer omogoča Kelvine za 
prilagajanje beline (od cca 2000 
za oranžne luči, do cca 7000 za že 
skoraj modro, vmes pa sta še ru-
mena in bela). V kolikor so vaše luči 
kvalitetne, bi morala zadostovati že 
nastavitev K na barvo vaših luči. Če 
pa gre za odstopanja v barvah, si 
boste morali pomagati z belim pa-
pirjem in posebno funkcijo samode-
jnega prepoznavanja beline, ki jo 
uporabite za referenco.

Zaslonka, zaklop, ISO

V izogib prežganim ali podtemnjen-
im posnetkom moramo svojo kame-
ro pravilno nastaviti za snemanje v 
različnih razmerah. Pri veliki večini 
kamer že iz LCD zaslončka ocenimo 
približne nastavitve zaslonke, ISO 
občutljivost in potrebo po ND filtru. 

10. Pravilne nastavitve kamere
Da bi znali pravilno uporabljati svojo kamero je pomembno, da poznamo vse njene možne nastavitve. To 
pomeni, da čim več testiramo v svojem prostem času in snemamo v različnih pogojih. S tem bomo lahko oce-
nili, kako se kamera obnaša po daljših snemanjih, koliko podrobnosti na oko prepoznamo iz LCD zaslončka, 
kakšne kvalitete video zapiše, ali se da rešiti presvetljene posnetke, do kje se še da osvetliti pod-temnjene, 
sposobnosti ISO občutljivosti senzorja in koliko časa lahko snemamo z eno baterijo.

Slikovit prikaz kamere v različnih nastavitvah. Pri prvi vrstici dobimo z bolj zaprto zaslonko 
več ostrine. Pri drugi z zaklopom reguliramo ostrino gibajočega objekta, z večjim ISO pa 

dobimo več šuma. Vir slike: 9gag

Lestvica barve svetlobe od vžigalice do in-
tenzivne modrine na severu. Temperatura v 
Kelvinih od 1000 do 10.000 Kelvinov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_histogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_histogram
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- dodajanje ND filtra pred lečo.
S kvalitetnimi ND filtri lahko znižamo 
količino svetlobe, ki pade na senzor 
in s tem preprečimo presvetljene 
posnetke. Obstaja veliko ND filtrov 
in vsak izmed njih prepušča različno 
količino svetlobe. Varilci uporabljajo 
izredno močnega pri varjenju žele-
za, saj bi močna svetloba varilnega 
aparata oslepela delavca. V video 
produkciji in fotografiji se uporablja 
precej tanjša stekla, ki se jih names-
ti pred lečo. Vsaka leča ima različno 
velikost navoja, zato je potrebno biti 
pozoren na kvaliteto, velikost in pro-
sojnost filtra. Pri nekvalitetnih ND 
filtrih se pojavi sprememba barve 
posnetka in slika ni več enako ostra. 
Zato se je potrebno pozanimati o 
kvaliteti filtrov.  Veliko pol-profesio-
nalnih in profesionalnih kamer ima 
ND filtre vgrajene že v kamero.

S previsoko hitrostjo zaklopa bomo 
dobili rahlo zatikajoč občutek videa. 
Pojavijo se lahko tudi moteči arte-
fakti, ko se slika videa začne prekri-
vati ob bolj dinamičnemu dogajan-
ju.
Pri nastavljanju velikosti zaslonke 
boste vplivali na količino svetlobe, 
ki pade na senzor, kot tudi na glo-
binsko neostrino. Bolj ko bo zaslon-
ka zaprta (»f/16+«), več globinske 
ostrine bo. Hkrati bo padlo na sen-
zor tudi manj svetlobe. Pri nekaterih 
kamerah se posledično znajo na 
videu pojaviti rahle packe prašnih 
delcev iz senzorja. In tega si res ne 
želite videti na končnem izdelku. 
Temu so najbolj izpostavljeni last-
niki kamer in fotoaparatov z izmen-
ljivimi lečami. V izogib temu obsta-
jata dve rešitvi: 

- zmanjšanje ISO občutljivosti 
S povečevanjem ISO občutljivosti 
senzorja bi lahko povečevali svet-
lost posnetka, vendar bi počasi 
dobili tudi digitalni šum. Če pa ISO 
občutljivost zmanjšamo na mini-
mum, se lahko izognemo kakšnemu 
presvetljenemu delu posnetka. Vsa-
ka kamera ima drugačne karakteris-
tike minimalnega in maksimalnega 
obsega občutljivosti senzorja.

Kamera z vgrajeno opcijo ND filtra.

Večji kvadratni ND filtri, ki jih s posebnim drža-
lom nastavimo na vse vrste objektivov.

Zelo očitne packe na video posnetku, ki nastanejo zaradi prahu ali drugih smeti na sen-
zorju kamere. Packe so bolj vidne ob zapiranju zaslonke. Vir: blog.kenschramphotography

ND filtri z različno pro-
sojnostjo stekla, vendar 
isto velikost navoja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neutral-density_filter
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_speed
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_speed
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S priročnikom “10 rešitev najpogostejših napak v video pro-
dukciji” ste prejeli osnovno in uporabno znanje, ki je vsestransko 
uporabno. 

Tematike v tem priročniku so zelo obsežne narave in na temo vsake 
bi lahko spisali še mnogo mnogo več. Zato pa bodo v ta namen 
nastajale delavnice, predavanja in seminarji. Zanimive vsebine 
bomo izpostavljali tudi preko e-novic. 

Vabljeni, da nas spremljate: 

Facebook: https://www.facebook.com/JuvanNet/

Spletna stran: http://juvan.net

Youtube kanal: https://www.youtube.com/user/DjJuvan

E-naslov: blaz@juvan.net

https://www.facebook.com/JuvanNet/
http://juvan.net
https://www.youtube.com/user/DjJuvan
mailto:blaz%40juvan.net?subject=

