
„Življenje brez ovir“

Povzetek naloge
Zadnja naloga ponuja priložnost producirati video dokumentarec povezan 
z vprašanji vsakdanjega življenja. Dokumetarec ni domišlijski, namenjen je 
snemanju oziroma prikazu resničnosti – posneti dogodke, ko se zgodijo. Če 
želite izvedeti več o dokumentarnem filmu, poglejte Wikipedio. 
Čeprav naloga vključuje celoten postopek video produkcije je odvisno od vas, 
v kolikšni meri boste postopek upoštevali. Če je to vaš prvi video dokumen-
tarec je boljše, da se lotite enostavnejšega in bolj obvladljivega dokumetar-
ca.

Reference

vidusign kreat ivno reševanje  problemov 06:  V ideo dokumentarec

Žanr Celotna video produkcija
Učni cilji Razumevanje osnovnih konceptov dokumentarnega 

filma
Stopnja produkcije Napredna
Potreben čas Minimalno 2 dneva
Potrebna oprema Video kamera in program za urejanje
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Potrebni koraki
1. Izberite idejo: V vaš dokumetarec lahko vključite katerokoli temo  
 iz vašega življenja. Le ta je lahko povezana z različnimi dogodki  
 (glejte primer Diversity ball spodaj), lahko pa vključuje vaše vsa- 
 kodnevne aktivnosti. Poskrbite, dab o vaša zgodba dovolj poseb 
 na, specifična. To bo ohranilo vašo produkcijo obvladljivo. 

2.  Pripravite zgodbo: Koristno je na eni strain napisati povzetek   
 tega, kar želite narediti:

 • Kaj je osrednja zgodba v treh stavkih?
 • Kaj želite sporočiti s svojo zgodbo?
 • Kdo bo vključen v vašo zgodbo? Kje boste posneli svojo zgodbo?
 • Kakšna je planirana dolžina vaše zgodbe?
 • Katere podobe imate v mislih?

3. Posnemite svojo zgodbo: Ko enkrat veste, kaj želite narediti, ste  
 pripravljeni na snemanje. Osredotočite se na na vašo glavno zgod- 
 bo, pozorni pa bodite na nepredvidljive stvari, ki lahko naredijo do- 
 kumentarec bolj zanimiv. Pri uporabi kamere bodite kreativni (po- 
 glejte prvo nalogo za osvežitev znanja). 

4. Uredite svojo zgodbo: Uvozite vse video material in naredite prvo,  
 grobo montažo. Pokažite jo svojim vrstnikom in se pogovorite o  
 tem, kako bi lahko montažo izboljšali. Upoštevajte predloge in nare 
 dite končno montažo.

5. Delite vaš film!

Primeri
 Primeri “Pilotni Video Tema 06”
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