
Klasa VII b – 22. 04. 2020r.  

Temat: Film – twórcy i środki wyrazu. Rodzaje filmu.   

FILM jest ściśle związany z fotografią. Składa się z wielu zdjęć, które szybko następują 

po sobie i w rezultacie dają złudzenie ruchu. Pojedyncze zdjęcie, nieruchoma klatka 

filmowa, nazywana jest kadrem.  

Poniżej zamieszczam tekst z podręcznika, str.83-88.                                                    

Czytając odpowiedz na zagadnienia: 

 Wymień twórców filmu, czyli jakie osoby pracują przy jego produkcji? 

 Co to jest montaż? 

 Jakie poznaliście rodzaje filmu ?(4) 

Uczniowie, którzy chcą „zarobić” szóstkę, wykonają animację poklatkową. Do zabawy możecie zaprosić 

domowników. Sposób wykonania takiej animacji znajduje się na końcu tematu, czyli str. 88. ZADANIE 

ZESPOŁOWE.  Krótki , kilkusekundowy film animowany przyślijcie na maila: mirka_wat@vp.pl   

PRZECZYTAJ! 

21. Film – twórcy i środki wyrazu 

Film, podobnie jak fotografia, jest młodą dziedziną sztuki. Pierwszy filmowy pokaz dla 

publiczności odbył się w Paryżu w 1895 roku. Podczas seansu bracia Louis i Auguste 

Lumière (czyt. lui i ogist limier) zaprezentowali swój wynalazek – kinematograf – i za jego 

pomocą wyświetlali filmy na dużym ekranie (il. 100). Od tego czasu kino przeszło liczne 

przeobrażenia. Rozwój techniki, w tym rewolucja cyfrowa, cały czas oddziałuje na to medium 

i sprawia, że w filmie ciągle coś 

się zmienia. 

 

100. Kinematograf braci Lumière 

Oto kinematograf – urządzenie do realizacji i projekcji ruchomych obrazów, skonstruowane 

przez braci Lumière. 
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Zauważcie, że kiedy patrzymy na dzieła malarskie, graficzne czy fotograficzne, 

koncentrujemy się na pojedynczym obrazie. Natomiast film składa się z wielu obrazów, które 

szybko następują po sobie, a w rezultacie dają złudzenie ruchu. Pojedynczą, nieruchomą 

klatkę filmu nazywamy kadrem. Klatki łączą się w większe części – ujęcia i sceny, te zaś 

budują utwór filmowy. Kamera, tak jak aparat fotograficzny, rejestruje zjawiska zachodzące w 

rzeczywistości trójwymiarowej. Różnica między fotografią a filmem jest taka, że dzieło 

filmowe trwa w czasie (film ma określoną długość) i zawiera w sobie elementy innych sztuk. 

Film wykształcił własny język obrazowy. Wiążą się z nim takie pojęcia, jak plan, ruchy kamery 

i montaż. 

W filmie fabularnym podstawę stanowi wymyślona opowieść (fabuła), którą tworzy 

scenarzysta. Scenariusz to początek długiego procesu powstawania filmu. Na tym etapie 

rodzi się bohater opowieści i jego świat. Scenarzysta stara się stworzyć postacie żywe, 

wielowymiarowe, czyli takie, jakimi są ludzie w świecie rzeczywistym. Każdy bohater wnosi 

coś ważnego do filmowej opowieści. Oprócz postaci w scenariuszu zostaje opisana 

rzeczywistość, w której żyje bohater, a także są zapisane dialogi, czyli rozmowy 

poszczególnych postaci. 

 

101. Kadr z filmu Indiana Jones (czyt. dżons) i ostatnia krucjata, reżyseria Steven 

Spielberg (czyt. stiwen spilberg), 1989 

 

 

W filmie fabularnym historia koncentruje się na bohaterze, który zmaga się z różnymi 

wyzwaniami. Czasami główna postać przeżywa różne przygody fantastyczne, które nigdy się 

nie zdarzą zwykłemu człowiekowi. Podczas oglądania filmu przez chwilę możemy się 

poczuć, jakbyśmy sami brali udział w nieprawdopodobnych zdarzeniach. Filmowy bohater 

nas fascynuje, ma wiele zalet, lecz także wady i ograniczenia, które jednak potrafi 

przezwyciężać. Wychodzi obronną ręką nawet z najtrudniejszych sytuacji. Pokazuje nam, że 

my również jesteśmy w stanie mierzyć się z naszymi życiowymi zadaniami i dzięki temu się 

rozwijać. 
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Film powstaje dzięki pracy zespołowej. Na planie filmowym czołową rolę odgrywa reżyser – 

śledzi poszczególne ujęcia i daje aktorom wskazówki. Uważa się go za głównego twórcę 

filmu. Zdarza się, że kręci film na podstawie własnego scenariusza. Ma również wyobrażenie 

o ruchach kamery i o wyglądzie poszczególnych scen i planów, stanowiących wizualny i 

niezwykle ważny komponent filmowego obrazu. Wielcy reżyserzy, jak Federico (czyt. 

federiko) Fellini czy Andriej Tarkowski, wnieśli do dzieła filmowego własny charakter. Na 

autorski styl dzieła składają się nastrój towarzyszący obrazom, tematy, wokół których jest 

zbudowana fabuła, inspiracje zaczerpnięte z życia autora, powracające motywy wizualne, np. 

rekwizyty i ujęcia. Reżyserowi na planie pomagają współpracownicy, wśród których kluczową 

rolę odgrywa operator. Pracę operatora odzwierciedla wizualna strona filmu: piękno zdjęć, 

kompozycja kadru, ruch kamery czy oświetlenie twarzy postaci wydobywające jej charakter. 

Do stworzenia filmu niezbędny jest montaż. Jest to połączenie nagranego na taśmę 

materiału w taki sposób, by z różnych części i sekwencji powstał film. Ostateczny kształt 

filmu zależy w bardzo dużym stopniu właśnie od montażu, np. od kolejności zamieszczonych 

ujęć, które są często kręcone nie po kolei lub w kilku wersjach. Łączenie filmowych sekwencji 

ze sobą jest bardzo skomplikowane, dlatego o montażu muszą myśleć zarówno twórca 

scenariusza, jak i reżyser. Dawniej odcinki taśmy filmowej montowano na stole montażowym. 

Obecnie coraz powszechniejszy jest montaż cyfrowy za pomocą komputera. 

Na początku kino było nieme i cały ciężar wyrazu spoczywał na obrazie. W tym czasie, do lat 

trzydziestych XX wieku, twórcy związani przede wszystkim z kierunkami awangardowymi 

stosowali różne zabiegi – przekazywali treść za pomocą przerysowanej gry aktorów, 

stosownych ujęć, ruchów kamery i odpowiedniego montażu. Wprowadzenie dźwięku 

postawiło twórców w nowej sytuacji. Trzeba było odejść od niektórych środków wyrazu na 

rzecz twórczego połączenia obrazu i muzyki. 

  

102. Kadr z filmu Zwierciadło, reżyseria Andriej Tarkowski, 1975 

Andriej Tarkowski często stosował w swych filmach obrazy wzięte jakby ze snu, które wplatał 

w sceny realne. Ujęcia marzeń sennych są pokazywane w filmie w zwolnionym tempie.  
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103. Stół montażowy filmu 

Montaż filmowy jest wykonywany na tzw. stole montażowym, wyposażonym w narzędzia do przeglądania, 

cięcia i sklejania nakręconego materiału. Pocięte odcinki taśmy filmowej montażysta składa w logiczną całość. 

Inaczej wygląda montaż cyfrowy. Specjalne programy komputerowe są wyposażone w narzędzia potrzebne do 

komponowania ścieżki filmowej.  

Na początku sferę dźwięku traktowano ilustracyjnie, co polegało na tym, że dźwięk był zespolony z obrazem w 

bardzo dosłowny sposób. Dźwięk, który towarzyszy filmowym obrazom, może stanowić ich ilustrację, lecz 

również przekazywać widzom dodatkowe informacje. Wyobraźmy sobie scenę na zatłoczonej ulicy. Uchwyceni 

w kadrze bohaterowie prowadzą dialog i nagle w ich głosy oraz szum ulicy zostaje wpleciony odgłos 

hamującego samochodu i łoskot uderzenia. Nie widzimy tego, lecz już wiemy, że zdarzył się wypadek. Sfera 

muzyczna może też dopowiadać znaczenia ukryte w obrazie. 

Do powstania filmu prowadzi długi, wieloetapowy proces twórczy. Dla widzów obraz filmowy jest niezwykłym 

rodzajem kreacji i często silnym przeżyciem. Istnieją filmy, które zapamiętujemy na długo i do których lubimy 

wracać. 

 

104. Kadry z filmu Podwójne życie Weroniki, reżyseria Krzysztof Kieślowski, 1991 

Kieślowski był współtwórcą scenariusza i reżyserem filmu, Sławomir Idziak – autorem zdjęć. Odpowiednia 

tonacja barwna i światło określają klimat dzieła. Film kinowy jest odtwarzany z prędkością 24 klatek na sekundę 

– przed naszymi oczami w ciągu sekundy przewijają się aż 24 obrazy. Zwróćcie uwagę na kompozycję kadru, 

scenografię i światło. W filmie, prawdziwym dziele sztuki, każdy szczegół musi być dopracowany. 
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 Do filmowych środków wyrazu należą: plany, ruchy kamery i montaż. Pierwsze zdjęcie stanowi przykład planu 

amerykańskiego, kolejne zaś ukazuje zbliżenie. Przyjrzyjcie się im i spróbujcie określić cechy charakterystyczne 

dla danego planu.  

22. Rodzaje filmu, film animowany 

Oprócz filmu fabularnego istnieją jeszcze inne rodzaje filmu, np. dokumentalny, oświatowy i 

animowany. W odróżnieniu od filmu fabularnego film dokumentalny pokazuje prawdziwy 

świat, a bohaterowie nie grają, tylko ukazują samych siebie. Film oświatowy ma na celu 

przekazanie wiedzy na określony temat – prezentuje różne zjawiska zachodzące w 

przyrodzie i przystępnie, obrazowo wyjaśnia prawdy naukowe. 

 

105. Kadr z filmu Biały diament, reżyseria Werner Herzog (czyt. hercog), 2004 

Werner Herzog, oprócz tego, że tworzy filmy fabularne, jest także autorem wyjątkowych filmów 

dokumentalnych. Biały diament to opowieść o naukowcu, który skonstruował sterowiec, by badać konary drzew 

w amazońskiej puszczy. Autor zazwyczaj towarzyszy swoim bohaterom i sam pojawia się na ekranie, pełni też 

funkcję narratora. 

  

106. Kadr z filmu Jak to się dzieje, pyta Agnisia, że na ekranie widzimy misia, reżyseria 

Julian Antonisz, 1970 

Jest to film animowany i zarazem oświatowy, w którym w zabawny i przystępny dla dzieci sposób wyjaśniono 

zasady działania obrazu telewizyjnego.  
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Natomiast film animowany pozostaje w całości wykreowany przez twórcę. Animacja to 

inaczej ożywienie – artysta wprawia w ruch rysunki, lalki, ożywia różne materiały i 

przedmioty, a w konsekwencji tworzy całkowicie odrębny świat. Film animowany to szeroka 

dziedzina – mieszczą się w niej zarówno propozycje dla najmłodszych widzów, jak i dla 

dorosłych. Ciekawym zjawiskiem jest autorski film animowany, w którym twórca sam 

wykonuje większość pracy – wymyśla historię, tworzy rysunki, scenografię, reżyseruje i 

animuje. Zazwyczaj autorska animacja to dzieło krótkometrażowe, czyli trwające od kilku do 

kilkunastu minut. Dla porównania – większość filmów fabularnych to filmy długometrażowe – 

trwają one około 1,5 godziny. Autorski film animowany jest często bardzo osobistą 

wypowiedzią twórcy. Animator porusza w nim ważne dla siebie tematy. Ponieważ animacja 

to dzieło krótkometrażowe, wymaga posługiwania się specyficznymi środkami wyrazu. W 

krótkim filmie autorskim nie ma zazwyczaj dialogów, cały ciężar filmowej narracji spoczywa 

na obrazie, dźwięku i muzyce. Dlatego ważnymi środkami ekspresji są skrót plastyczny i 

metafora. Twórcy animacji wiedzą, że za pomocą obrazu niejednokrotnie można powiedzieć 

więcej niż słowami. Sfera wizualna oddziałuje na nasz świat wewnętrzny, pobudza 

wyobraźnię i wywołuje określone reakcje i emocje. 

Animacja stwarza niemal nieograniczone możliwości wypowiedzi artystycznej. Różnorodność 

materiałów i technik zachęca do eksperymentowania i poszukiwania własnego stylu. Niegdyś 

popularną techniką animacji była wycinanka. Elementy wycięte z gazet lub wykonane 

własnoręcznie przesuwano względem tła oraz względem siebie i fotografowano każdą fazę 

ruchu specjalną kamerą. Przypominało to nieco technikę ożywionego kolażu. Obecnie 

stosuje się wycinankę komputerową. Zdarza się również, że twórcy wykorzystują inne 

nietypowe materiały (przeczytacie o nich w podpisie przy il. 107). 

Wraz z rozwojem technologii (wideo i nośników cyfrowych) artyści coraz chętniej 

wypowiadają się przez ruchomy obraz, włączają go też często w obszar innych działań i 

mediów.  

  

107. Kadr z filmu Łabędź, reżyseria Aleksandra Korejwo, 1990 

Łabędź do muzyki z suity Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa (czyt. kamija sę sansa) to przykład 

animacji w materii sypkiej. Animatorzy wykorzystują na przykład barwioną sól lub drobny proszek i za ich 

pomocą kreują poetyckie ruchome obrazy, które miękko ulegają przeobrażeniom.  
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Animacja jest sztuką wymagającą cierpliwości i czasu. Dawniej, aby nadać ruch rysunkom 

lub przedmiotom, twórca rejestrował obraz metodą poklatkową, to znaczy wprowadzał 

niewielkie zmiany na planie filmowym, a potem robił zdjęcie. Obecnie animatorom pomagają 

komputery, które przyspieszają proces tworzenia. U góry kadr z filmu Słodka katastrofa, 

reżyseria Piotr Kamler, 1970.  

Zadanie zespołowe 

 Dobierzcie się w grupy trzy- lub czteroosobowe. Przygotujcie: aparat 

fotograficzny, statyw (albo jakieś stabilne miejsce, by ustawić aparat), stół, który 

posłuży za plan zdjęciowy, oraz materiały do animacji, na przykład: tkaniny, 

mąkę, kamienie, gałęzie, nieduże przedmioty. 

 Wspólnie przygotujcie scenariusz krótkiej animacji i zaaranżujcie plan zdjęciowy. 

Wyznaczcie swoje funkcje w zespole. Niech jedna osoba robi zdjęcia kolejnych 

faz ruchu. Dwie lub trzy osoby mogą być odpowiedzialne za animację.  

 Jeśli jesteś animatorem, staraj się uważnie przesuwać przedmioty na planie 

zdjęciowym. Spróbuj sobie wyobrazić, że jedna sekunda to 24 zdjęcia. Niech 

pomiędzy jednym ruchem (jednym zdjęciem) a kolejnym różnice na planie (stole) 

będą nieduże. Pamiętaj, że dopiero suma wielu klatek (zdjęć) da złudzenie 

ruchu. 

 Przenieście zdjęcia na dysk komputera i stwórzcie z nich animację. 

Wykorzystajcie dostępny program do przeglądania zdjęć lub prosty program do 

tworzenia filmów. 
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