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שפת הצילום- מושגי יסוד
Frameבשנייההנעותתמונותרצףמתוךבודדתאחתתמונה-פריים

ויוצרות אשליית תנועה.
Takeקאט".ועדמ"אקשן"הרציףהצילוםהצילומים,בתהליך:טייק"
Shot:המוגמר.בסרטלמשנהואחדקאטביןרציףצילוםהנבחר.הטייקשוט

סימולטנית ושייכות ליחידהלדוגמא: עריכה צולבת המציגה שתי סצינות או יותר, המתרחשות
בדרך כלל לסצינה.עלילתית ו/או רעיונית אחת. בסרט הנרטיבי הסיקוונס חופף

Sceneאחד.ובזמןבחללהנערכתעלילתיתהתרחשות:סצינה
Sequenceומזמןמחלללחרוגשיכולרעיונית,אועלילתיתהתרחשותשלרצף:סיקוונס

אחד.
Out(במיקוד""לאקולנועית.בתמונההמקובלתהחדותדרגת-Focusמיקוד- of focus-(

משמע התמונות מטושטשות וחסרות קווי מתאר מוגדרים.

יהיה לרשום אותו   על- תפקיד העדשה הוא למקד את האור מהסביבה כך שניתןהעדשות
חזית המצלמה ומקנות לצילוםמשטח הצילום. קיימות אינספור עדשות צילום המורכבות על

גורמים שאנחנו רוצים להתמקדאת אופיו.עדשות צרות משמשות לצילום מרחוק, צילום של
משמשות לצילומי נוף, אורק בהם, לבודד אותם מהסביבה ומהמכלול שלהם. עדשות רחבות

בתוך הסביבה שלהם.צילום של גורמים שאנחנו רוצים להראות אותם בתוך ההקשר,

Deepעמוק-מיקוד focus-הפריים.עומקלכלבחדותמתקבליםהאובייקטיםפוקוס)(דיפ
בפוקוס.הרחוקים-וגםהקרוביםהאובייקטיםגם

והואזוויתרחבת-עדשהבאמצעותמושגזהמראה
מאפשר לצופה "לבחור" בעצמו במה להתמקד בפריים.

עיןכמוטבעימראהלצילוםמקנותרגילה-עדשה
האדם.
המאפשרתמגוון,מיקודאורךבעלתעדשהזום-עדשת
טלסקופייםלצילומיםזוויתרחבימצילומיםלעבורלצלם

)Zoom In, Zoom Out(ובאופןרציפה,אחתבתנועה
החוצהאוהסצינה,תוךאל"לזנק"לצופהלגרוםזה

ממנה במהירות גדולה.
האובייקטיםאתמגדילהכטלסקופ-המתפקדתעדשהטלסקופית-עדשהצרה-עדשה

תלת-אובייקטיםשלהשטחההיאזוצילוםטכניקתשלהלוואיתופעת.ממנההרחוקים
אואותםשיראומבליידועניםלצלםמנתעלזובעדשהמשתמשיםפאפרציצלמיממדיים.

יפגעו בהם.
שמאפשרתמזהיותררחבשטחלצלםלמצלמההמאפשרתעדשהזווית-רחבתעדשה
היאזועדשהשלהלוואיתופעתעמוק.במיקודלצילוםבהמשתמשיםרגילה.עדשה

אתלעוותעשויההיאמימד),התלת-(אשלייתבפרספקטיבהולהגזיםלעוותהנטייה
חושים,אובדןלבטאמעוות,עולםשלדימוילייצריכולהוהיאהפרייםבקצוותבעיקרהתמונה

סבל ומצוקה. ניתן לעשות
באפקט זה שימוש קומי או דרמתי. למטה מופיעות שתי דוגמאות
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"הומלנד"ברודי בסדרהמימין: רקוויאם לחלום

Depthשדהעומקמהו Of Field-האלמנטיםנמצאיםשבההמצולם,במרחבהתחום
בחדות. עומק שדה צרבפוקוס חד.  מגדיר את המרחק שבו הדמות תנוע ועדיין תישאר

מחוץ לחדות. בעומק שדה רחבישאיר בחדות אזור מסוים בעוד ששאר חלקי התמונה יהיו
רוב פרטי התמונה יהיו חדים.

עומק השדה מושפע מכמה גורמים:
עומק השדה.- ככל שהמרחק בין האובייקט לבין המצלמה גדל, כך גדל

השדה.- ככל שמגדילים את רוחב עדשת הצילום כך מגדילים את עומק
השדה.עומקאתמרחיב)f16(גדולצמצםמיפתחמספר-

השדה)עומקאתיקטין)f2(קטןצמצםמפתח(מספר
Irisצמצם ,Aperture-הצילום.חיישןאלאורכניסתעלהשולטבמצלמהמיוחדהתקן

.fבאותמיוצגהצמצםגדל.בתמונההשדהעומקיותרסגורשהצמצםככל
ומגוון.שליטה מלאה בתחום הצמצם חיונית כדי לקבל צילום איכותי

צמצם-מבנה של עלי מתכת היוצרים מעין מניפה

היחס בין צמצם ועומק שדה
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צילום    תאורה    וקומפוזיציה
הדו ממדיתהשאיפה של הצילום- ליצור אשליית עומק  של תלת מימד בתמונה

צילום של דמויות מרחוק או צילום נוף
. מדגיש בעיקר את הסביבה. הדגשרחב

הוא על המרחב  הפתוח ועל היחס בין
הדמות למרחב.

EXTREME LONG SHOT- E.L.S.
אקסטרים לונג שוט

. נותן מבטצילום דמות/דמויות בסביבה
הן על הדמויות במרחב בו הן פועלות.

תפקידו של צילום כזה הוא לתת לצופה
מושג על החלל שבו מתרחשת הפעולה
ועל תפקידה של הדמות או כמה דמויות

בחלל זה כמו רחוב, מגרש כדורגל
וכדומה.

כוח משיכה""

LONG SHOT L.S.-
לונג שוט

צילום דמות מכף הרגל ועד הראש.
צילום גוף האדם שבו כל הגוף נתחם
בפריים. בסוג צילום זה מקשרים את

הנעשה בסט, ברקע הצילום, עם מעשיה
או תנועותיה של הדמות.

"הנער"

F.S – FULL SHOT
פול שוט
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. צילוםצילום גוף האדם עד קו הברך

כזה מתרחק מעט מהדמות, ונותן מידע
נוסף מעבר למעשיה או תגובותיה של

הדמות. הוא מאפשר לראות דמויות
נוספות בפריים, לא בצמוד לה אלא גם
במרחק-מה ממנה, או פרטים נוספים

ברקע הסובב את הדמות.
שוט מאוד אופייני לז'אנר המערבון

"הטוב הרע והמכוער"

A.S-AMERICAN SHOT
אמריקן שוט

צילום גוף האדם מהראש ועד
. משתמשים בצילום כזההמותניים

במהלך דיאלוג בין דמויות, כדי להראות
את התפתחות היחסים ביניהן – יחסי

קירבה או קונפליקט דרמטי.

MEDIUM SHOT- M.S.
מדיום שוט

צילום פנים, כולל הצוואר של האדם.
"שר הטבעות"

MEDIUM CLOSE UP- M.C.U.
מדיום קלאוז אפ

לראותהמאפשרראשצילוםתקריב,
מקרובחפץצילוםכן,כמורגשות.

הקטנים.הפרטיםאתלראותהמאפשר
הפרייםאתהממלאאובייקטצילום .

אוגפייםאדם,שלבצילוםבומשתמשים
שהבמאיפעולהלהדגישנועדפנים.
אקדח.שלשליפהלמשלכחשובה,מסמן

להדגישכדיגםכזהבצילוםמשתמשים
שלרגשותלחשוףאודמותשלתגובות
הדמות.

חייםסכנתשלבמצבנמצאותהדמויותשתי
מידיפעלולאאםחרדה.שלמצבמיידית,
אתלחצותהחלטהלקחגורדיבסכנה.חייהם

בכך.הכרוכההסכנהלמרותהרכבת
אחריודוהרתהרכבתמחיר-ישהזולהחלטה

אתלבטאבחרהבמאילקפוץ.לאןלוואין
אתהממחישאפבקלאוזבבחירההזההרגע

אמנםפניועלהתאורההדמות.שלהבהלה
שלפניהעלצלליםיוצרתאךטבעית,
כדימטוטשטהרקעבפוקוס,החזיתהדמות.

CLOSE UP -C.U.
קלאוז אפ
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בסדרתזאתלעומתהדמות.פניאתלהדגיש
יותרהןהבחירותהשורות""שוברהדרמה

מסוגננות.
צילום מקרוב של חלק מהגוף והתמקדות
עליו.  תקריב קיצוני, בדרך כלל של איבר

בודד בגוף, בעיקר בפנים (עין או פה).
נועד להדגיש פעולה או תגובה של

הדמות שנועדה לשמש תפקיד חשוב
תקריבבעלילה, או באפיון הדמות.

מהסרט "ממנטו"

EXTREME CLOSE UP- E.C.U.

צילום של שני אנשים. מאפשר להכיל
שתי דמויות בפריים ולאפיין את היחסים
ביניהם. בד"כ מצרפים את גודל הפריים

.T.M.C.Uכגון:

"אווטר"

TWO SHOT- T.S.

"אני והחברה"

צילום שלושה אנשים ויותר. GROUP SHOT- G.S.
שוט המצולם מנקודת מבטה של אחת

הדמויות בסרט, והמראה את מה שאותה
הדמות רואה. נקרא גם  "מצלמה

סובייקטיבית. מצלמה בגוף ראשון" ונוגע
גם לשוטים המעבירים תחושות,

מחשבות, חלומות (תודעה) של דמות
בתמונה  אנו רואים אתהנסיון של אדוארדמסויימת.

להשתלב בארוחת הערב המשפחתית ("המספריים של
אדוארד". בקדמת הפריים רואים את ידי המספריים

Point of view shot
פןינט אוף- וויו

שוט של נקודת מבט

מתאים לרעיון העריכה האנליטית העוברת מצילום
הכללי של הסצנה לפרטים בתוכו.

צילום מעבר לכתף מאפשר לצלם שתי דמויות
בדיאלוג. המצלמה מוצבת מאחורי השחקן האחד

ומראה את הכתף שלו ואת פניו של השחקן האחר.
זה מאפשר להראות גם את הדובר וגם את המאזין
מזווית הממחישה את נקודת מבטו (אבישר)מעבר

לכתף, צילום מעבר לכתף של אחת הדמויות.
הבמאי מעביר את המצלמה משחקן אחד למשנהו

shot–הקרויהבטכניקה revers shot

Over the shoulder
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זוויות צילום
Low Angleנמוכהזוויתאנגל)(לוו

"אני והחברה"

גדולהנראיתהמוצגתהדמותבהנמוכהזווית
ומאיימת.

Eye Level
(איי אנגל) צילום מגובה העין

זווית רגילה המראה את הדמות  בצורה טבעית,
נייטרלית. הדמות מוצגת מגובה העיניים שלה.
(אם היא יושבת, שוכבת או עומדת - המצלמה

תהיה בגובה של עיני המצולם)
"אני והחברה"-סצנת העלוקות

High Angle
(היי אנגל) זווית גבוהה

לאובייקטמעלצילום בו המצלמה ממוקמת
המצולם. יכולה ליצור אפקט של הקטנה של

הדמות.
"ממנטו"

Oblique Angleזווית שאינה נכללת עם ההגדרות הקודמות. זוויתאלכסוניתזווית
מהצד, זווית עקומה, הנותנת תחושה מוזרה ושונה.

שימוש בזווית זו מדגיש את הצילום ומעוות את
העולם המצולם.

הדוגמא מ "ממנטו" למעלה מתאימה מאוד גם כאן.
בדוגמה  מימין רגע אימה מתוך הסרט "הציפורים"- היצקוק

Birds eye view–אנגלאיי(בירד(
זווית ממעוף

הציפור

זווית גבוהה מיוחדת שמראה את האובייקטים
המצולם),האובייקטמעלמעלות90(במלמעלה

כביכול ממבט ציפור.
"אני והחברה" זוית הצילום מאפשרת לצופה לתפוס

את מרחב הפעולה של הדמויות ולהבין את גודל
הדילמה וההכרעה- לחצות או לא לחצות את הרכבת ?
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תנועות מצלמה
מצלמה על חצובה

חצובה

יציבהמתקן מ   מתקן אשר  עליו מרכיבים את החצובה כדי שתהיה

Pan
)Right/Left(

רייט-ימין\(פאן
לפט-שמאל)

תנועת המצלמה הנייחת, הנעה על צירה האופקי. גוף המצלמה
נע לכיוון ימין או שמאל. משמש כדי לעקוב אחר פעולה

המתרחשת כלפי ימין ושמאל וההפך – תנועה  אופקית.

Tilt
)Down/up(-(טילט)

נעהמצלמהגוףהאנכי.צירהעלהנעההנייחת,המצלמהתנועת
המתרחשתפעולהאחרמעקבהמשמשתתנועהומטה.מעלה

למעלה ולמטה - זו יוצר אפקט של סריקה אנכית

ZOOM–בתוךהעדשותתנועתדרךהנוצרתתנועה{קדימה\אחורה}אין/אאוטזום
המצלמה וגורמת לצמצום או הרחבה.

תנועות באמצעות גופו של הצלם
Hand-Held Cameraביד.לאחוזשניתןקטנותמצלמותבאמצעותצילוםידני-צילום

סגנון הצילום זהה לצילום הכתף ההבדל הוא במיקום המצלמה.
מצלמת כתף-  הצלם לוקח את המצלמה על כתפו ומצלם כאשר

סגנון הצילום יכול להיות "רועד" או "נושם" (כלומר מרגישים
עלשהמצלמה נעה בעקבות  נשימתו של הצלם ואינה יציבה כמו

חצובה). יוצר תחושה ריאליסטית.

Steady cam-
(סטדי קאם)

יציבאךידניצילוםומאפשרהצלםשלוחזוגבועלהמושאמתקן
לצלםהמאפשרתקפיציתהידראוליתומערכתרתמותבעזרת

עםארוךשוטלצלםניתןכךהמצולם.האובייקטאחריללכת
דומההאפקטמסילות.ליצירתקשהשטחאובמדרגותעלייה

לדולי, אך אינו מחייב שימוש במסילה.
תנועות בהן החצובה נעה על מסילה או מנוף

TRAVELLING SHOT
טרבלינג שוט

צילום מתוך גוף נוסע כגון מכונית.

TRAKING SHOT
טרקינג שוט

אוישרהבתנועהלדמותבמקבילעוקבתעגלהעלהמצלמה
בתנועה סיבובית העוקבת אחרי הדמות במעגל (תנועה סיבובית)

Dolly
)in-out-right-left((דולי)

הנעת המצלמה על מנשא עם גלגלים, באופן חופשי על פני
הקרקע. שימוש נפוץ בדולי פנימה אל תוך עומק הפריים לעומת
דולי אחורה בה המצלמה נעה אחורה וחושפת פרטים נוספים.

יתכן גם דולי מעגלי, וייצוב התנועה על ידי שימוש במסילות.

(קריין)-Craneתנועת

תנועה שבמהלכה מוצבת המצלמה מעל לקרקע והיא מונעת
כללבאוויר – למעלה – למטה, פנימה-החוצה, לצדדים -  בדרך

באמצעות מנוף.  יכולה להיות ע"י מחשב ולשלב את כל תנועות
המצלמה האפשריות.
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"אני והחברה" בצילום קבוצתי לשיווק הסרט על מנוף הקריין

התאורה

כלאור-ללאמאוד,פשוטזהכן,.קולנועאיןאורבלי
שנראה על המסך הוא ...חושך.

שנקבלהתמונהאיכותהצילום.חומרעלבאוררישוםהואבמהותושהצילוםאומריםכןעל
מושפעת במידה רבה מהתאורה.

המתאיםהצילוםסגנוןאתלעצבלנומאפשרת,עומקשלתחושהלספקיכולההתאורה
התאורהבאמצעותפחד.שלווה,מתח,קדרות,שלאוירה:הצופהבקרבולתחושותלסיפור
שלאוהדמותשלהמתארקווישלהבלטההסיפור:לתוכןפרשנויותשלמגווןלתתאפשר
תכונותולחשוףהדמותשלהפניםבתוויפרטיםלהבליטיכולהאורלהדגיש.שרוציםחפצים

אומפחידיחסוליצורהדמותפניאתלעוותיכוליםצלליםאליה.יחסינואתולשנותשלה
מצבאולבטובעללהצביעיכולהבוהקאורשטופתהמוצבתדמותזאתלעומתמאיים.

.וצלאורשלמגוונותקומפוזיציותלעצבלצלםמאפשרתהתאורהרומנטיקה.שמחה,של
הניגודעללהצביעיכולבאורואחריםבצל,מסויימיםבמקומותדמויותהעמדתלמשל,

ביניהם.
או(זוהרהדבריםאתרואיםהדמותאוהיוצראור"ב"איזהלנולרמזיכולההתאורה

חשיבות.)שגרתי ומשעמם, קריר  ומתנשא או נותר בצל, מרכזי או חסר

"12

2012מקוויןסטיבבמאי:עבדות"שלשנים
מימין, פסטי ברגע של "אור" יוצרת בובות מעלי

משמאל,בתאורה טבעית שטופת אור,התירס
, חולקתבתאורה עמומהפטסי ברגע של "חושך"

עם ידידה  סלומון את מצוקתה.  בפריים  למטה
סלומון עם  האדון שלו "המאיר" עליותאורה ניגודית

בפנס- האדון של סלומון מחזיק את המנורה בידו
כאילו היה כל יכול- הוא  החושך והוא האור. זוהי

תאורה שיוצרת איום ופחד.
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דוגמא לשלושת מקורות ה"אור מתוך הסרט "הסנדק"

תאורה
סוגי   תאורה קלאסיים
ומלאכותית. וכמובן שבהרבה מקריםנוהגים להבדיל בין שני סוגי תאורה עיקריים: תאורה טבעית

אין הבחנה חד משמעית, ויש גם ערבוב בין שני סוגי התאורה.

מקור האור העיקרי הוא השמשתאורה טבעית-אור מצוי :  האור המצוי באתר הצילומים.
בין אזורים מוארים ומוצלים,  ניתןהבעיתיות: אור השמש החזק יכול  ליצור ניגודים(והירח),

הוא השינוי התמידי במיקומה ועוצמתהלפתרון על ידי שימוש במסכים מחזירי אור. בעיה נוספת
באופן טבעי,מלאכותי.חסרונות אלה ניתנים לפתרון על ידי אמצעי תאורהשל השמש.

מצד הבמאי, ולכן יוצרתתאורה טבעית יוצרת תחושה של פשטות, אורגניות וחוסר התערבות
נטייה לריאליזם

פנס רחוב, פנס כיס וכד'.- שבה מקור האור הוא מעשה ידי אדם-מנורה,תאורה מלאכותית 
–פורמליסטי  המדגיש אתתאורה מלאכותית יכולה ליצור מראה ריאליסטי או מראה מסוגנן

של  - של ניכור.המלאכותיות של הסצנה על ידי שימוש בתאורה ויוצר  תחושה

תאורה עמומה, שטופה וניגודיתכמו כן נוהגים לסווג תאורה על פי רמת הניגודיות שלה:
אוידיעותפערמתח,ליצירתמוחלטת,כמעטבחשכהמתרחשתהסצינהכאשר)LOW-KEY(עמומהתאורה

אפקט דרמתי.
מאודומעטהשוט,שלוחושךאוראזוריביןמזעריניגודהיוצרתתאורה)HIGH-KEY(שטופהתאורה

וסגנון.צללים. מתקבלת תוצאה של פריים מאד מואר.  חסר ייחוד
HIGH(ניגודיתתאורה CONTRAST(וחשוכיםמואריםאזוריםביןחריףניגודיוצרתאשרתאורה
קיצונית,תאורהמבחינההתמונהאתהמעוותצילוםהואאקספרסיביצילוםורבים.עמוקיםצלליםעםבשוט,

רבת הבעה, משחקי אור וצל, צילום מסוגנן ודרמטי.
הנותנתצבעבטמפרטורתאורמשפחתיתמאחדת,נעימה,מזמינה,חמה,אוירהנותנתחמה-תאורה\אוירה

צבעים של כתום, צהובים, אדומיםאוירה חמה.
ניכור, ריחוק, תחושת מועקה.תאורה\אוירה קרה- נותנת אוירה קרה, משדרת קור, לא נעימה,

.אפור, סגלגלצבעים של כחול,אור בטמפרטורת צבע הנותנת אוירה קרה.
מקורות האור  המסייעים ליצורכדי להאיר את הנושא  בצורה טובה  קיים עקרון של שלושת

תחושה של עומק ותלת מימד.
מרכזיאור

key light
צללםהצילוםנושאעליוצרהאורהמצולם.האובייקטעלבחוזקהלהאירתפקידומרוכז,אור

חסרוןהצללים.בתוךלהיבלעעשוייםפרטיםהניגודים,אתמגבירים,הגוףנפחאתהמדגישים
זה ניתן לפתור באמצעות אור המילוי.

מילויאור
fill light

מייצרשאינורךמפוזר,אורזהוהגיע.לאהמרכזיהאוראליהםהאזוריםאתמשליםמילוי,אור
ולאחריף,יהיהלאלצלהאורביןשהניגודכךהמפתחאורשלהצלליםאתו"ממלא"צללים
שאישכזובצורההתמונהלשיטוחלגרוםיכולהמילויאורבתמונה.פרטיםלאובדןיגרום

באמצעות האור האחורי.מצולם יראה "דבוק" אל הקיר מאחוריו. חסרון זה ניתן לפתור
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אחוריאור

back
light

נושאשלראשוומאחורימעלכללבדרךמכווניםאחורי,אור
"נשפך"הראש,שלהאחוריחלקועלמאירהאורהצילום.

אורהמצולם.בגוףנפחאשלייתיוצרוכךהכתפיים,עלמעט
חזקיםצלליםמונעהדמות,שלהמתארקוויאתמדגישאחורי

ומפריד את האובייקט המצולם מהרקע ולתת עומק.

הקומפוזיציה
את  מרכיבי התמונה כךתפקידה של הקומפוזיציה לסדרהתמונה מספרת לנו סיפור-

האווירה שהמקום משרה,:שיעבירו לנו  את הסיפור ואת המשמעות שרצה  להעביר היוצר

הדמויות וכדומה. מיקוםכיצד להדגיש את אופייה של הדמות דרך המקום, יחסים בין

נותן לנו כלים שונים למיקום הנושאהאובייקטים בפריים יקבע את משמעות הסצנה. לכן הצילום

בפריים.

קומפוזיציה
הפרייםבתוךמסודריםהאובייקטיםכלבוהאופןהגדרה- קומפוז

צורות,קווים,חפצים,ביניהם:והיחסים
טקסטורות, צבעים ודמויות.

MISEמיזנסצנה EN SCENE,המונח מיזנסצנה מתייחס לדרך שבה מעמידים
ממסגרים ומצלמים את החומרים הויזואליים של

.סרט קולנוע
העמדה של כל מה שקיים בסצינה, ארגון
התנועות והמרכיבים החזותיים במרחב של

הפריים.
ומיזנסצנה?קומפוזיציהביןהמרכזיההבדלמה

מוסיפיםאנושבמיזנסצנההואהמרכזיההבדל
המרכיביםכיצדהתנועה-שלהמרכיבאת

בתמונה נעים זה ביחס לזה.
מופתליצירתנחשב1948וולסאורסוןקיין""האזרח

טפסיעלחותמתשהאםבזמןזה,בתחוםגם
עלבמדרוןלמטהגולשקייןהילדבנה,שלהמסירה

המזחלת בחוץ ולא מודע בכלל למתרחש.
פור גראונד ובקגראונד (חזית הפריים ועומק

הפריים)
התמונה מספרת סיפור. אחת הדרכים לספר סיפור

הוא שימוש בתחום הקדמי ובתחום האחורי של
התמונה, וזאת באמצעות העמדה מכוונת או בימוי.

אם בתחום קדמי מתרחשת פעולה אחת ואילו
אזי נוצרבתחום האחורי קורה משהו אחר או סותר,

. ההבדל בין התחום הקדמי ובין התחוםסיפור
הוא זה שמאפשר לתמונה להיותהאחורי יכול להתבטא במספר דרכים. הניגוד בין שני התחומים
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מעניינת או מספרת סיפור: פוקוס מול  העדר פוקוס,  פעולה מול אי פעולה, פעולות סותרות, דמות

עמומה או מוחשכת.  דוגמאות: בסרטמוארת בקדמת הפריים מול דמות/דמויות /פעולה  בתאורה
אחריהם ממחישה את גודל הסכנה"אני והחברה" גורדי ווין בחזית הפריים, הרכבת הדוהרת

לרקע ממחיש את גודל  אירועומגבירה את המתח.  בסרט הבלתי אפשרי היחס בין קדמת הפריים
מתעשת, בורח ובזכות זאת ניצלהצונמי ואת ההלם של הגיבור, לוקאס שקופא על מקומו  ואז

ממוות.

אפשרי""הבלתי
קדמתביןהמשחק
היאלרקעהפריים

תמצית הסרט כולו

FOREGROUNDחזית
פור- גראונד

היחסהפריים.שלהקרובהחלקהפריים,קדמת
שולטעומק.שלתחושהיוצרהרקעלביןבינו

.בתמונה
BACKGROUNDרקע

בק-גראונד
הפריים.שלהמרוחקהחלקהפריים,אחורי

נותןהרקערבה.חשיבותלומוקדשתבקולנוע
נותןלפריים.ממדיתתלתופרספקטיבהעומק

הקשר להתרחשות
מרכיבי עיצוב הפריים

מכלהפרייםאתתוחמיםאובייקטיםכאשרפריים סגור
הרגשהיצירתלשםבעיקרמיועדקצותיו.

קלאוסטרופובית.

והתפרצותהשפלהשלברגעטדיוהחברה""אני
זעם

פריים פתוח

(שמייםבפרייםתחומיםלאצדדיםישנםכאשר
וכד'). תחושה של חופש או בחירה

skyfall

קווי המתאר של דמות.)silhouetteצללית(

בוקאי.רפישלפופולו""אוונטיבסרטהשיארגעזהומימין,
לדימויהופכיםהמצרייםוהשבוייםהישראליםהחיילים

הרמוני של צלליות על רקע השקיעה.
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ניתןהעדשותסיבובבעזרתהתמונה.מיקודפוקוס
צלולהברורהשתהיההתמונהאתלמקד

ב"אניגורדישלבתמונהשראינוכמוומדויקת.
ממשוגורדיכריסשלכאןובתמונהוהחברה"

באובדןונזכרנשברגורדיהגופהמציאתלאחר
והרקעבפוקוסהפרייםקדמת-אחיו.של

והחיבורהדמויותאתלהדגישכדימטושטש,
ביניהן.

out of focusלהדגישכדיהאובייקטעלנמצאלאהמיקוד
להינעץהעומדת(סכיןבסביבתואחרמשהו
(קםהגיבורשלנפשימצבלהבליטכדיאובגבו)

"לאבסלנגהביטויוכו')שיכורמטושטש,בבוקר

לאהזוי,–זהקולנועימצבבדיוקמצייןבפוקוס"
מחובר למציאות.

סוגי קומפוזיציה
האובייקטיםביןהגיאומטרייםהיחסיםבופרייםקומפוזיציה סימטרית

אחידותשלמות,משדרסימטריים.המוצגים
וסדר.

ואיזוןסימטריהקיימתאדוארד"של"המספריים
בין הדמויות המתחילות להתקרב ולהתאהב.

קומפוזיציה
א-סימטרית

אתמפרהפריים.מרכיביביןגיאומטריאיזוןחוסר
שיווי המשקל של הפריים ומציג תמונה מעורערת.

זויתאדוארד"של"המספרייםשלהסיוםסצנת
שרויבההמצוקהאתמבטאיםאלכסונייםוקווים

המעונייניםהעיירהבניידיעלשרדוףאדוארד
לחסל אותו.
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עומק בתמונה- הדרך  ליצור תחושתחשיבות הפרספקטיבההמשך הקומפוזיציה-

שטוחה ודו-ממדית, אבל  זופרספקטיבה משמעותה- תחושת עומק. התמונה שמצלמים היא

לתלת-ממדית בעינו שללא התחושה שאנו מקבלים כאשר אנו צופים בה. מה הופך אותה

השטוחות, אבלהמתבונן? בעצם התמונה אינה תלת-ממדית אלא שומרת על תכונותיה

הדרך שבה היא צולמה יוצרת אשליה של תלת-ממד.

יוצג הלוקיישן אותכנון מוקדם של העמדת המצלמה מאפשר לשלוט על הדרך שבה

האובייקט - שטוח או תלת-ממדי.

כדי לתת לאובייקט אשליה של תלת-ממד משתמשים בפרספקטיבה.

איך יוצרים פרספקטיבה?

אשליה של מרחב– כבר בתקופות קודמות ידעו הציירים ליצורפרספקטיבת הזהב●

בפריים ושימושתלת-ממדי באמצעות משולש הזהב באמצעות העמדת האובייקטים

המגוז. נקודה זו היאבקווי המיתאר שלהם כדי ליצור משולש שקצהו נקרא גם נקודת

מעין קו האופק של התמונה.

את חזרתו של הגיבור אלבסרט "הפסנתרן" של הבמאי רומן פולנסקי – בשוט המתאר

בולט השימוש המופלאהרחוב החרב: שימו לב למשולש הזהב ולתחושת העומק שנוצרת.

בפרספקטיבה

ידי מוטיב החלון (המאפיין אתכמעט בכל פריים בסרט ניתנת תחושת עומק  ופרסקטיבה  על

יצירתו של הבמאי פולנסקי)
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העין האנושית מתייחסת לאזורים מוארים כקרובים יותר, ולאזוריםאור וצל -●

של תלת-ממד.חשוכים כמרוחקים יותר. שימוש בתאורה יכול ליצור אשליה

כקרוב יותר– כאשר חפץ מסתיר בחלקו חפץ אחר הוא נתפסכיסוי והסתרה●

מהחפץ שהוא מסתיר.

– חפץ קטן נתפס כרחוק, ואילוגודל●

חפץ גדול נתפס כקרוב.

כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי

בקומפוזיציה בסרט "הפסנתרן"?


