
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Čtenářství jako postoj - Od námětu k filmu (Filmová výchovy ve škole)

Metodická pomůcka pro učitele

Film - jako výsledek školního projektu, jako metoda poznávání.

Souvisí s faktem, že natočit film je čím dál jednodušší, že kamera, mobil, foťák
patří do běžné výbavy každého dítěte, že audiovizuální jazyk je jejich
nejčastějším vyjadřovacím prostředkem, že média a internet útočí ze všech
stran. Je však potřeba tomuto jazyku porozumět (mediální výchova) a naučit se
ho správně používat (filmová výchova). Navíc se ukazuje, že čím více takových
informací vnímáme, tím méně jim rozumíme, ztrácíme schopnost rozlišovat
kvalitu, pravdu a lež.

Tvorba filmu je velmi složitý a dlouhodobý proces, který se navíc děje ve
spolupráci a dialogu mnoha lidí zároveň. V průběhu celého procesu, je nezbytná
schopnost naslouchat, sdílet… předpokládá se komplexní myšlení, hloubkové
proniknutí do tématu, a částečně také technická připravenost. To všechno lze
poznat právě jen při samotné tvorbě filmu.

Film lze využít prakticky ve všech předmětech běžné školy, každý předmět
nabízí témata, která lze zpracovat v projektu završeném filmem. Navíc je možné
je žánrově kombinovat (animace, dokument, hraný film) a pracovat s filmem
zcela svobodně, v duchu myšlenky, že film je poznávací metoda.

Jaká je role učitele při tvorbě filmu ve škole?

Podstatné role učitele je dramaturgická, tedy metodické vedení ve smyslu
výběru tématu, zpracování námětu, tvorby scénáře; případně podpora
technická ve smyslu základního poučení ohledně natáčení (záběrování ve filmu,
práce se zvukem a základní poučení o střihové skladbě, které se dá poskytnout
při tvorbě technického scénáře). Možnost zapůjčit si ve škole foťák, stativ,
diktafon, případně mít k dispozici školní střižnu na počítači pro finální
postprodukci, se většinou ukazuje jako zbytečná, protože většina dětí točí dnes
na vlastní foťáky, mobily a střihá doma na vlastních softwarech.

Filmové žánry a autorský film



Film se tradičně rozděluje na několik žánrů, tedy jazyků, kterými promlouvá.
Každý z těchto žánrů má své vlastní vyjadřovací prostředky a řídí se specifickými
pravidly. Mluvíme o animovaném, dokumentárním, hraném a experimentálním
filmu. Většinou tomu je tak, že filmař si zvolí sobě vlastní jazyk a tím promlouvá.
Všechny tyto žánry díky technologickému pokroku, a také díky televizi,
internetu a interaktivním médiím, procházejí dramatickými proměnami a
neustálým vývojem. V současné době je proto stále nejasnější hranice mezi
jednotlivými žánry, které se prolínají a volně kombinují. Pak mluvíme o
autorském filmu, ve kterém má každý autor právo a svobodu filmové jazyky a
výrazové prostředky filmu kombinovat.

Dnes se ukazuje, že prakticky nic není špatně, a že je stále těžší najít recept a
pevná pravidla pro to, jak správně natočit film. Ve filmové škole vás naučí
řemeslo, ale je to jen nástroj, který můžete a nemusíte použít. Dokonce je
jedno, jestli ho pak použijete třeba ve výtvarném umění, při historickém
výzkumu nebo v rámci terapie. Režisérem je především člověk, který má
schopnost komplexního vidění, má oči dokořán, umí naslouchat, je zvědavý,
trpělivý, má vnitřní oheň a schopnost komunikace.

Kde hledat téma pro školní film?

Film začíná u nápadu, těch má většina z nás spoustu, ale tak nějak nám nedrží
pohromadě. Když dáte dítěti zadání, většinou se vzepře a řekne, že chce dělat
to svoje… Téma je ale nezbytné pro vytvoření pevného rámce, ve kterém by se
děti měly mít možnost pohybovat volně a zároveň v daných mezích a hranicích.
Proto doporučuji volit téma co nejobecnější a nechat dětem prostor pro
kreativní uchopení.

Jedna z možností je vymezení žánrové, která už samo definuje filmařský jazyk.
Tam je potřeba dětem vysvětlit pravidla hry (např.: jak přistupuje k látce
dokumentarista, nebo co je animovaná stylizace…).

Další možností je odrazit se v hledání námětu od látky probírané ve škole,
například v českém jazyce se zabývat adaptací literární předlohy. To je samo o
sobě velmi podnětná kapitola filmu, kterou je potřeba například nastudovat na
vybraných ukázkách, porovnávat s knižními předlohami apod. Je ale také možné
například zfilmovat báseň volnou technikou.

Možné je také zadat téma tak široké, že si v něm každý najde „to své“.
Příkladem je Moje místo, Můj svět, Zeleným objektivem, (Ne)bezpečnej svět…



Jsou to tak široce podaná témata, že se do nich vejde téměř všechno, někdo se
v nich ale může také ztratit.

Pokud je třída hodně kreativní, pak doporučuji nezadávat nic a nechat děti, ať
si najdou své téma sami. Pak role učitele přichází později, coby role
dramaturga.

Od námětu ke scénáři – jak na to?

Film se nedá natočit bez dobře připraveného scénáře. Výroba filmu je velmi
komplikovaný a komplexní způsob práce, který propojuje mnoho profesí a lidí
v dialogu, proto je potřeba vše dobře a dopředu promyslet do nejmenších
podrobností.

Vznik scénáře prochází několika fázemi. Profesionálně psaný scénář je velmi
složitý návod na výrobu filmu. Ve školním prostředí by děti měly především
pochopit, že scénář je návod pro ně, jejich štáb a herce, podle kterého pracují –
natáčí a střihají. Proto je možné najít si do jisté míry vlastní způsob, jak scénář
psát.

1. Obecně platí, že film začíná u námětu.
2. Námět je potřeba rozepsat do tzv. filmové povídky. Ta se v podstatě

nemusí lišit od klasické literární povídky, rozdíl je v tom, že už by měl mít
scénárista v hlavě konkrétní obrazy a scény, které většinou už ve fázi
povídky popíše. (Málo dětí si uvědomuje, že většina literatury se filmuje –
dává do konkrétní obrazové podoby, jen velmi těžko. Úskalím každé
adaptace je například fakt, že každý člověk si představuje literární příběh
jinak, každý má v podstatě právo na subjektivní interpretaci příběhu,
riskuje ale nepřijetí a nepochopení. Je potřeba dětem zdůraznit, že film je
oproti literatuře velmi konkrétní!)

3. Po povídce přijde literární scénář. Literární scénář je nejpracnější a
nejdelší fáze práce scénáristy. Je to ta fáze, ze které vznikne tlustá kniha
popsaná spoustou slov jako:

Obr.1, exteriér, noc, celek, prší, projíždí taxi, postava 1 přichází klátivě zprava, v ruce drží
lahev rumu a zvadlou květinu, na sobě má klobouk a mokrý kabát, chybí mu jedna bota, vlasy
mu visí zplihle na ramena, z nosu mu teče krev...



Jde o velmi konkrétní popis scény, která se má natočit. Postupuje se po
obrazech, scénách, sekvencích a kapitolách; literární scénář má pevně danou
strukturu a pravidla a je to přesně ta fáze, kterou většina dětí nesnáší
s odůvodněním, že „to přeci vidí v hlavě“. Proto doporučuji tuto fázi „vynechat“
a nahradit ji například detailním popisem a charakteristikou postav, hledáním
míst, kde se bude film natáčet, vymýšlením kostýmů, rekvizit… tzn. konkretizací
všech detailů, kterou musí režisér znát (na základě kterých vybírá herce,
výtvarník navrhuje kostýmy, architekt hledá lokace apod…) a psaním dialogů!

4. Tuto fázi lze „přeskočit“ také proto, že následuje příprava mnohem
podstatnější, totiž příprava technického scénáře neboli storyboardu.
Tato fáze je pro děti srozumitelnější a zároveň mnohem praktičtější,
protože už se jedná o konkrétní vyprávění v obrazech. Jde vlastně o jakýsi
komiks, který je doprovozen technickými poznámkami o zvuku a pohybu,
případně délce záběru… Vznikne tak přesný návod, jak budou scény
vypadat, jak budou záběrovány, jak poskládány ve střihové skladbě…
Slouží režisérovi, kameramanovi, střihači, zvukaři, hercům. Děti se tím
naučí základy kameramanské filmové řeči (například jak funguje detail,
velký celek apod…), střihové skladby (rytmus, práci s časem…) i základy
práce zvukaře (atmosféry, ruchy, dialogy…). Tato fáze je naprosto nutná,
protože teprve u psaní storyboardu si většina autorů uvědomí úskalí,
omezení, nekonkrétnost své představy, přehnanou složitost a náročnost
apod. Proto následuje důkladná analýza, vypouštění zbytečných obrazů,
zjednodušování apod. Jsou to dlouhé a dlouhé diskuse nad dramaturgií
filmu.

Učitel by měl být právě takovým dramaturgem, který logickým a nedirektivním
způsobem dětem rozporuje jejich záměr, vede smysluplný dialog a pomáhá jim
dotáhnout scénář do hotového tvaru. Krom toho by měl dětem zpřístupnit
základní informace o filmové řeči.  Zároveň by měl být dětem průvodcem, který
jim pomáhá hledat správné podněty, ukazuje směry, úhly pohledu, vymýšlí
krátká cvičení a etudy, které je obohatí v jejich sběru dat nebo je podrží
v momentě, kdy se jim jejich konstrukce bortí. Učitel by měl děti inspirovat,
přinášet jim materiály, které jim dají možnost růst – knihy, obrazy, hudbu,
doporučovat výstavy anebo třeba pouštět filmy a učit je, jak je správně vidět.



Natáčení

Pokud se rozhodnete pro realizaci scénáře, doporučuji třídu dětí rozdělit do
realizačních týmů. Všichni nemohou být kameramané, herci nebo střihači.
Funkční rozdělení přispěje ke zdárnému průběhu natáčení, a také k pochopení
jednotlivých rolí ve filmovém štábu.

 Samotný proces natáčení filmu probíhá většinou několik dní. Film se natáčí po
prostředích, nikoli v posloupnosti scén ve storyboardu (například natočím
všechny scény odehrávající se v bytě, následně všechny scény odehrávající se
ve škole…). Natáčí se zpravidla „několik jetí“ (několikrát jeden stejný záběr) a
s přesahy (vždy o něco delší), aby bylo ve střižně z čeho vybírat. Častým
problémem je, že ve střižně chybí obrazy (je málo natočeného materiálu).
Doporučuji proto dětem, aby například točily i mimo záběry, tj. všechno, co se
děje okolo. Natáčení bych nechala zcela na dětech, bez pedagogického
doprovodu.

Postprodukce

Postprodukce následuje po natáčení, jedná se tedy o práci ve střižně u počítače.
Je to fáze pro mnoho dětí zdlouhavá a složitá. Některé děti se v ní naopak
„najdou“. Velmi přispívá k digitálnímu vzdělávání dětí. Střih filmu znamená
smysluplné poskládání vybraného natočeného materiálu tak, aby nesl výpověď,
sdělení a také emoci a atmosféru. Ta se tvoří například rytmem a délkou
záběrů, velmi podstatnou roli zde hraje i zvuková složka filmu. Téma zvuku a
hudby ve filmu je ale na další seminář.

Co s filmem dál?

V neposlední řadě je podstatná závěrečná prezentace filmu, reflexe třeba při
školní projekci nebo účastí na festivalech (např. Pražský filmový kufr)

Velkou studnicí inspirace pro vás může být například archiv filmů na
https://www.prazskyfilmovykufr.cz/

Chcete se zapojit?



Pokud máte chuť se aktivity účastnit, posílejte Vaše filmové povídky na
emailovou adresu marketa.hrozova@gmail.com a
marketa.kalfirtova@seznam.cz, nejpozději do 15.1.2020.

V našem projektovém případě budou ze zaslaných filmových povídek vybrány 3
náměty ze ZŠ a 3 náměty ze SŠ. V těchto vybraných školách bude realizován
workshop s Markétou Vondráškovou, která v rámci jednoho dopoledne/dne ve
Vaší škole bude pracovat na rozvinutí filmové povídky do fáze storyboardu a
nastínění další práce na filmu.

Workshopy proběhnou v termínech 17., 18., 19.2 a 9., 10., 11.3.2020.

Všechny školy, které se pustí do realizace filmu (i ty školy, které nebudou
vybrány do WS) mohou svůj snímek zaslat do závěrečné prezentace. V rámci
této prezentace bude žáky/studenty vybrán jeden „výherní“ snímek. Realizační
tým výherního snímku bude poslán do Herecké školy v Ratibořicích!

Těšíme se na Vaše filmové povídky!
Markéta & Markéta


